PALKATTOMAN HARJOITTELUN SIJOITUSSOPIMUS

Opiskelija täyttää

Tiedekunta/yksikkö
Tutkinto-ohjelma/oppiaine
Harjoittelun yhdyshenkilö

Puh.
Email:

Postiosoite
Harjoittelija

Syntymäaika

Osoite

Puh.
Email:

Harjoittelun ajankohta (alkamis- ja päättymispäivä)

Harjoittelun kesto (kk)

Korvattava opintojakso (nimi, koodi, op)

Harjoitteluorganisaatio täyttää

Harjoitteluorganisaatio/yksikkö
Harjoittelupaikan harjoittelun yhdyshenkilö(t)

Puh.
Email:

Osoite
Harjoittelun ohjaaja(t)

Puh.
Email:

Harjoittelijan työtehtävät

Sijoitussopimukset yleiset ehdot
1 § Opiskelija noudattaa organisaation työaikoja, kuitenkin vähintään 4h/pv ja enintään 8h/pv ja enintään 5 pv/viikko. Harjoittelun
aikana opiskelija suorittaa harjoittelutehtävänsä organisaation antamien ohjeiden mukaisesti.
2 § Harjoitteluorganisaatio sitoutuu
- järjestämään opiskelijalle työtilat ja -välineet määriteltyjen tehtävien hoitamista varten.
- osoittamaan esimiehen johtamaan, ohjaamaan ja perehdyttämään opiskelijaa hänen harjoittelussaan samalla tavoin kuin muuta
henkilöstöä.
- maksamaan matka-, hotelli- ym. tavanomaiset kulut ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti, mikäli opiskelija joutuu
tehtäviensä vuoksi matkustamaan.
- antamaan todistuksen opiskelijalle harjoittelun suorittamisesta.
- ilmoittamaan harjoittelun peruuntumisesta tai tehtäväkuvan oleellisesta muutoksesta välittömästi kirjallisesti yliopiston
harjoittelun yhdyshenkilölle.
3 § Opiskelija sitoutuu tekemään parhaansa työtehtävien onnistumiseksi sekä noudattamaan harjoitteluorganisaation
työnjohdollisia ja yliopiston koulutukseen liittyviä ohjeita. Opiskelija sitoutuu myös raportointiin yliopiston kanssa sovittavalla
tavalla.
4 § Työsuojelu, tapaturmavakuutus, vahingonkorvausvastuu
Opiskelijan toimiessa harjoitteluorganisaatiossa rinnastetaan hänet työsuojelu- ja työturvallisuusmääräysten osalta työsuhteessa
olevaan henkilöön. Harjoitteluorganisaatio selvittää opiskelijalle tehtävään liittyvät työsuojelumääräykset. Työsuojelussa
noudatetaan alan ja organisaation turvallisuusmääräyksiä. Opiskelijalla on työharjoittelun aikana voimassa tapaturmavakuutus.
Opiskelijan korvausvelvollisuus mahdollisessa vahinkotilanteessa määräytyy samoin perustein kuin työntekijän, eli hän on
velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon
aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.
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Harjoittelun aikana opiskelija rinnastetaan vahingonkorvausvastuun osalta organisaation työntekijään. Harjoitteluorganisaatio
vastaa opiskelijan virheestä tai laiminlyönnistä organisaatiolle tai ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta.
5 § Liike- ja ammattisalaisuudet
Opiskelija sitoutuu työsopimuslain 3. luvun 4 §:n mukaisesti, että hän ei väärinkäytä hänelle uskottuja ja hänen muutoin tietoonsa
saamia organisaation liike- ja ammattisalaisuuksia. (NDA)
6 § Tekijänoikeudet ja julkaisu
Opiskelijan harjoittelun osana kehittämien tuotteiden (sis. ohjelmat, ohjelmistot, raportit ym.) kaikki luovutettavissa olevat
tekijänoikeudet, mukaan lukien tuotteiden muokkaus ja edelleen luovutusoikeudet, kuuluvat harjoitteluorganisaatiolle. Opiskelijalle
jää oikeus käyttää luomaansa aineistoa opiskeluun liittyvien tehtävien hoitamiseen.
Opiskelijalla on lähtökohtaisesti oikeus julkaista harjoittelun aikana suorittamiin tehtäviin liittyvät tuotokset, jos se on tarpeen hänen
opintojensa suorittamisen kannalta. Mikäli harjoittelun yhteydessä tehdään opinnäytetyötä, on tämä työ aina lähtökohtaisesti
julkinen. Opinnäytetöissä käytettävistä aineistosta on sovittava osapuolten kesken mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
7 § Muut sopimusehdot
Opiskelija ei ole työsuhteessa harjoitteluorganisaatioon, vaan työharjoittelussa. Mahdollisessa työriitatilanteessa (lakko, työsulku
tai vastaava) opiskelija on työriidan ajan yliopiston ohjauksessa.
Yliopisto tai opiskelija ei myönnä mitään takuita suoritetun harjoittelun laadusta tai harjoittelun aikana mahdollisesti suoritetun
työn lopputuloksen toimivuudesta. Yliopisto ei vastaa harjoittelua suorittavan opiskelijan mahdollisista sopimusrikkomuksista, eikä
yliopisto vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita tässä sopimuksessa mainitusta opiskelijaharjoittelussa
mahdollisesti harjoitteluorganisaatio-osapuolelle aiheutuu.
Osapuolten on esitettävä mahdolliset tätä sopimusta tai siihen liittyvistä oikeussuhteista aiheutuneet vahingot toista osapuolta
kohtaan kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon syntyhetkestä tai hetkestä, jolloin vahinko tuli sopimusosapuolen tietoon. Kaikki
vahingonkorvausvaateet on kuitenkin esitettävä viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.
Mikäli jokin sopimuksen osapuolista rikkoo sopimuksen ehtoja, on muilla osapuolilla oikeus irtisanoa sopimus seitsemän (7) päivän
irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se astuu voimaan, kun irtisanomisilmoitus on toimitettu
todisteellisesti tiedoksi sopimusehtoja rikkoneelle osapuolelle. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisussa sovelletaan Suomen
lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä neuvottelemalla yksimielisyyteen, käsitellään Oulun käräjäoikeudessa, ellei
osapuolten välillä toisin sovita.
Sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi opiskelijalle, yksi yliopistolle ja yksi harjoitteluorganisaatiolle.

Paikka

Päivämäärä

Opiskelija

Paikka

Päivämäärä

Yliopiston puolesta
sopimuksen allekirjoittavat
koulutussuunnittelija ja
opintojakson vastuuopettaja

Koulutussuunnittelija

Paikka

Opintojakson vastuuopettaja
Päivämäärä

Harjoitteluorganisaation puolesta/edustaja

Pyydämme harjoittelupaikan yhdyshenkilöä täyttämään harjoittelun palautelomakkeen osoitteessa:
www.oulu.fi/opiskelijalle/node/38513.
Palautetieto toimitetaan ko. tutkinto-ohjelman harjoittelujakson vastuuopettajalle ja harjoitteluasioita
hoitavalle koulutussuunnittelijalle. Palautteiden yhteenvetotietoja käytetään koulutuksen kehittämiseen.
Ks. Oulun yliopiston tietosuojailmoitus osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/tietosuojailmoitus
Päivitetty 23.8.2019/ Koulutuspalvelut
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