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HAKEMUS TUTKINNONSUORITUSOIKEUDEN PALAUTTAMISEKSI 
 

Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma. Lue ohjeet toiselta sivulta. Hakemus palautetaan osoitteeseen 

Farmasian tiedekunta, Koulutussuunnittelija, PL 65, 00014 Helsingin yliopisto.  

Sukunimi, myös entiset ____________________________________________________________________________ 

Etunimet _______________________________________________________________________________________ 

Henkilötunnus_____________________________ Opiskelijanumero _________________________________ 

Lähiosoite ______________________________________________________________________________________ 

Postinumero- ja toimipaikka ________________________________________________________________________ 

Sähköposti ________________________________ Puhelinnumero __________________________________ 

Koulutusohjelma, jonka opinto-oikeutta haen palautettavaksi          

Farmaseutti             Proviisori            Farmasian lisensiaatti            Farmasian tohtori           Filosofian tohtori   

Jatkotutkinnon pääaine __________________________________________ 

Aloitusvuosi _______         Olen suorittanut opinnoistani ______ op         Viimeksi ilmoittautunut lukuvuonna _______ 

Syy ilmoittautumatta jättämiseen ja perustelut opinto-oikeuden palauttamiselle, käytä tarvittaessa liitettä: 

 

       

Olen liittänyt hakemukseeni opintosuunnitelman 

_______________________________________ _______________________________________________ 

Paikka ja aika    Allekirjoitus 

TIEDEKUNTA TÄYTTÄÄ 

Tiedekunta palauttaa tutkinnonsuoritusoikeuden ja hyväksyy opintosuunnitelman. Opiskelija voi ilmoittautua 

uudelleen opiskelijaksi kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaan. 

Tiedekunta ei hyväksy opintosuunnitelmaa eikä hakemusta. Perustelut liitteenä. 

 

_______________________________________ _______________________________________________ 

Paikka ja aika    Dekaani Jouni Hirvonen 

_______________________________________ _______________________________________________ 

Paikka ja aika    Koulutussuunnittelija   
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OHJEET 

Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista, ei uuden opinto-oikeuden 

myöntämistä. 

Yliopistoasetuksen 14 §:n mukaan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston 

määräämällä tavalla. Helsingin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava elokuun viimeinen 

päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä, jos elokuun viimeinen päivä osuu viikonlopulle.  

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määrätyllä tavalla, menettää tutkinnonsuoritusoikeutensa. Jos hän kuitenkin 

haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on rehtorin päätöksen mukaan haettava tiedekunnalta 

tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista. 

Tutkinnonsuoritusoikeuden menettäneen tulee hakea sen palauttamista tällä lomakkeella. Lomakkeeseen on 

liitettävä opintosuunnitelma, josta tulee käydä ilmi aiottu tutkinnon rakenne sekä arvioitu opiskeluaika.  

Hakemus liitteineen palautetaan farmasian tiedekuntaan koulutussuunnittelijalle, PL 65 (Viikinkaari 1), 00014 

Helsingin yliopisto. Päätös lähetetään hakijalle postitse.  

Säilyttääkseen palautetun oikeuden opiskelijan tulee ilmoittautua opiskelijaksi yliopistoon. Ilmoittautumisen 

yhteydessä tulee esittää päätös opinto-oikeuden palauttamisesta sekä kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja 

ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. 

llmoittautumis- ja maksuohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lukuvuosi-ilmoittautuminen 

 

Kielteisen päätöksen saanut ja siihen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 

14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lukuvuosi-ilmoittautuminen

