
Opintopalvelut

Hakemus opiskeluoikeuden

palauttamiseksi
Hakemus jätetty ____/____20____

Henkilötiedot

Suku- ja etunimet Henkilötunnus

Osoite

Puhelin Sähköpostiosoite Opiskelijanumero

Hakemuksen muut tiedot

Pääaine Kirjoilletulovuosi

Tutkinto, jota olin suorittamassa kun opinnot keskeytyivät:

Musiikin kandidaatin tutkinto Musiikin maisterin tutkinto

Musiikin lisensiaatin tutkinto Musiikin tohtorin tutkinto

Aloitin tämän tutkinnon suorittamisen vuonna __________

Haen kirjoille: lukuvuodelle 20____ – 20____ vain syyslukukaudelle 20____ vain kevätlukukaudelle 20____

Hakemuksen liitteet (ohjeet lomakkeen kääntöpuolella)

Motivaatiokirje (pakollinen)

_____/_____20_____ ________________________________________________

Päiväys Hakijan allekirjoitus

Hakemus palautetaan aineryhmän suunnittelijalle Tiedustelut: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Yliopistolaki 558/2009 (39-42§)

Opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. 

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 39 §:ssä säädetyllä tavalla tai suorittanut opintojaan 41 §:ssä säädetyssä ajassa 

tai 42 §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun 

saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa 

niitä, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

Aikataulutettu suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi (pakollinen). 

Taiteellinen ja/tai ammatillinen CV tai portfolio (erityisesti jos hakija on ollut kirjoiltapoistettuna yli vuoden)

Huom. Jos opiskelija syyslukukauden alettua huomaa unohtaneensa ilmoittautua ja hän on ollut kirjoilla edellisenä 

lukuvuonna, hän pääsee uudelleen opiskelijaksi maksamalla uudelleenkirjoittautumismaksun ja toimittamalla 

maksukuitin ja ilmoittautumislomakkeen opintopalveluihin. Syyslukukauden jälkeen opiskelijan pitää hakea pääsyä 

uudelleen opiskelijaksi tällä lomakkeella. 



Hakemuksen käsittely

          Opintoihin sisältyy vanhentuneita opintoja, liitteenä ______ kpl lausuntoja.

_____/_____20_____ _________________________________________________

Päiväys Suunnittelijan allekirjoitus

Puollan

En puolla, lausunto liitteenä

_____/_____20_____ _________________________________________________

Päiväys Ainejohtajan allekirjoitus

Päätös

Hakemus hyväksytään

Hakemusta ei hyväksytä, kts. liite

_____/_____20_____ _________________________________________________

Päiväys Opintopalvelupäällikön allekirjoitus

Aikataulutettu suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi tulee tehdä voimassa olevien 

tutkintovaatimusten pohjalta. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi puuttuvat opinnot ja niiden suunniteltu 

suoritusajankohta, suoritetut opinnot, mahdolliset vanhentuneet opinnot ja ehdotus/perustelut 

vanhentuneiden opintojen päivittämisesta,  ehdotus mahdollisesta opintojen hyväksiluvusta sekä toiveet 

henkilökohtaisesta opetuksesta. Lisätietoa antaa aineryhmän suunnittelija.

Taiteellisesta ja/tai ammatillisesta CV:stä tai portfoliosta tulee käydä ilmi millä tavoin hakija on 

poissaolon aikana pitänyt yllä tai kehittänyt osaamistaan liittyen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Tähän 

tarkoitukseen käy myös sähköinen portfolio, taiteilijan verkkosivu tms. 

Ohjeet liitteistä

Motivaatiokirjeen tulee sisältää syyt opintojen keskeytymiselle, perustelut miksi hakija haluaa jatkaa 

opintoja sekä miten tutkinnon suorittaminen on mahdollista mm. ajankäytön suhteen.

Suunnittelija 

täyttää
Henkilökohtainen opintosuunnitelma on tarkistettu ja se on voimassaolevien tutkintovaatimusten 

ja Hops-ohjeen mukainen

Päätös postitetaan opiskelijalle. Uudelleenkirjoittautumismaksun (35 euroa) ja ylioppilaskunnan 

jäsenmaksun maksamisesta tiedotetaan päätöksen liitteessä.

Sibelius-Akatemiassa opintopalvelupäällikkö tekee päätökset koskien lisäaikaa ja 

opiskeluoikeuden palauttamista. Päätökseen voi hakea oikaisua Sibelius-Akatemian dekaanilta. 

Dekaanin päätöksestä voi valittaa  Helsingin hallinto-oikeuteen (YOL 83§). Valitusosoitus on  

päätöksen liitteenä.

Ainejohtaja 

täyttää

Opinto-

palvelu-

päällikkö 

täyttää

Mikäli opintosuunnitelma pitää sisällään vanhentuneiden opintojen näyttökokeita, pyytää 

suunnittelija lausunnon näyttökokeesta vastaavalta taholta ainejohtajan lausunnon lisäksi. 

Mikäli ainejohtajan lausunto on kielteinen, hakijaa kuullaan lausunnosta.
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