
Joustavan opinto-oikeuden hakulomake 
Ansökan om flexibel studierätt 
Application form for flexible study rights 

1. Hakijan henkilötiedot / Personuppgifter / Personal data on the applicant
(opiskelija täyttää / studenten fyller i / for student to fill in) 
* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia / * Obligatoriska uppgifter / * Mandatory fields

Henkilötunnus / Socialsignum / Personal identification number* 
    -  (koko / hela / whole!) 

Opiskelijanumero / Matrikelnummer / Student ID number * 

Sukunimi / Efternamn / Surname * Etunimet / Förnamn / First names * Sukupuoli / Kön / Sex * 

     mies / man / Male       nainen / kvinna / Female

Puhelinnumero / Tfn / Mobile number Sähköpostiosoite / E-post / E-mail * Kotikunta / Hemkommun / Municipality * 

Kansalaisuus / Nationalitet / Nationality *       Suomi / Finländsk / Finnish 
 muu, mikä / annan, vilken / other, which: 

Äidinkieli / Modersmål / Native language * 

2. Opiskelutiedot / Utbildning / Educational background (opiskelija täyttää / studenten fyller i / for student to fill in)

Kotikorkeakoulu / Hemhögskola / Home institution * Koulutusohjelma tai pääaine / Utbildningsprogram / Degree Programme * 

Tutkinnon arvioitu valmistumisvuosi * / Beräknat examensår / 
Estimated date of completion of degree studies 

Oletko aikaisemmin suorittanut JOO-opintoja? / Har du tidigare beviljats 
JOO-studierätt? / Have you been granted JOO study right before *   

  ei / nej / No       kyllä / Yes 
Suoritetut opinnot (hakuajankohtaan mennessä) * / Antal studiepoäng avlagda hittills / Number of study credits completed (by the time of 
application) 

op / sp / ECTS 

3. Haettava joustava opinto-oikeus / Studierätt som ansökan gäller / JOO studies applied for
(opiskelija täyttää / studenten fyller i / for student to fill in) 

Kohdekorkeakoulu/målhögskola/Target institution: 

Opintojakson nimi /  
Kursens namn / 
Name of the course * 

Tunnus / 
Kod / 
Code * 

Laajuus (op) / 
Omfattning (sp) / 
Extent (ECTS)* 

Lukukausi, jolloin aiot 
suorittaa opinnot  / Termin 
då studierna ska avläggas /  
Semester in which you plan 
to complete the studies * 

1 

2 

3 

4 

5 

Perustelut hakemallasi opinto-oikeudelle / Motivering för din ansökan / Grounds for applying for this study right * 

Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys / Studentens underskrift och namnförtydligande / Signature of the applicant and clarification of 
signature * 

Päivämäärä / Datum / Date Paikka / Plats / Place 

1 



    
  

  

4. Kotikorkeakoulun puoltopäätös / Hemhögskolans utlåtande / Statement on endorsement from 
home institution 
 (lähettävä korkeakoulu täyttää / hemhögskolan fyller i / to be filled in by sending institution) 

   Opinto-oikeuden myöntämistä puolletaan ajalle / Studierätten förordas för perioden / We endorse the granting of study rights for 
the period:       

   Hakemusta puolletaan muutettuna seuraavasti / Ansökan förordas med följande ändringar / The application is endorsed with the 
following changes: 
      

   Hakemusta ei puolleta / Ansökan förordas inte / The application is not endorsed 
Perustelut hylätylle hakemukselle / Orsaken till avslaget / Grounds for declining the application  
      

   Opintosuoritusote liitteenä / Studieprestationsutdrag bifogat / Transcript of records attached 

Päätöksentekijän allekirjoitus / Beslutsfattarens underskrift / Signature of the decision maker 
Allekirjoitus ja nimenselvennys / Underskrift och förtydligande / Signature and clarification 
of signature  
 

Päivämäärä / Datum / Date 
      

5. Kohdekorkeakoulun päätös / Målhögskolans beslut / Decision by the target institution 
 (vastaanottava korkeakoulu täyttää / mottagande hemhögskola fyller i / to be filled in by the receiving institution) 

   Opinto-oikeus myönnetään ajalle / Studierätten beviljas för perioden / The study right is granted for the period:  
      

   Opinto-oikeus myönnetään muutettuna seuraavasti / Studierätten beviljas med följande tillägg / The study right is granted with the 
following modifications: 
      

   Opinto-oikeutta ei myönnetä / Studierätten beviljas inte / Study rights are not granted 
Perustelut hylätylle hakemukselle / Orsaken till avslaget / Grounds for declining the application 
      

Päätöksentekijän allekirjoitus / Beslutsfattarens underskrift / Signature of the decision maker 
Allekirjoitus ja nimenselvennys / Underskrift och namnförtydligande / Signature and 
clarification of signature 
 

Päivämäärä / Datum / Date 
      

Käsittelijä / Handläggare / Processing official 

Sukunimi / Efternamn / Surname 
      

Etunimi / Förnamn / First name 
      

Tehtävänimike / Position / Position 
      

Sähköpostiosoite / E-post / E-mail 
      

Puhelinnumero / Tfn / Phone number 
      

 

2 
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