
 JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

JOO-HAKULOMAKE

Tällä lomakkeella haetaan JOO-opinto-oikeutta seuraaviin korkeakouluihin: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, Diakonia-AMK, Humanistinen AMK ja YH Novia.

Yhdellä lomakkeella voi hakea opinto-oikeutta yhden korkeakoulun yhden tiedekunnan tai koulutusohjelman järjestämiin opintoihin.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat käyttävät keskinäisiin opintoihinsa sähköistä lomaketta, joka löytyy osoitteesta: www.joopas.fi.

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT (opiskelija täyttää) HUOM! Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.

Syntymäaika Syntymäaika (pp.kk.vvvv) * Henkilötunnuksen loppuosa *

Suku- ja Sukunimi * Etunimi (alleviivaa puhuttelunimi) *

etunimet

Osoite Katuosoite *

Postinumero * Postitoimipaikka *

Puhelin Matkapuhelin * Kotipuhelin

Sähköpostiosoite *

Sukupuoli * □ Mies □ Nainen

Kotikunta *

Kansalaisuus * □ Suomi □ Muu, mikä? __________________________

Äidinkieli * □ Suomi □ Ruotsi □   Englanti □   Muu, mikä?

Opiskelukieli/-kielet

(jos muita 

äidinkielen lisäksi)

2. HAKIJAN OPISKELUTIEDOT (opiskelija täyttää)

Kotikorkeakoulu *

Opiskelijanumero *

Tiedekunta/osasto Tiedekunta/osasto * Koulutusohjelma/pääaine (tai vastaava) *

ja koulutusohjelma/

pääaine

Tutkinto *

Tutkinto, johon

haettavat opinnot on Tutkinnon suorittamisen aloitusvuosi * Tutkinnon arvioitu valmistumisvuosi *

tarkoitus sisällyttää

Suoritetut opinnot Tutkintoon hakuajankohtaan mennessä suoritettujen Pääaineessa (tai vastaavassa) hakuajankohtaan

opintojen määrä (op) * mennessä suoritettujen opintojen määrä (op) *

Onko sinulle aikaisemmin myönnetty JOO-opinto-oikeutta? *

Aikaisemmat □ Ei □ Kyllä

JOO-opinnot Aikaisemmin myönnettyjen JOO-opinto-oikeuksien päättymisajankohdat ja kohdekorkeakoulut

Opiskelutietoihin liittyviä lisätietoja



 JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

JOO-HAKULOMAKE

3. HAETTAVA JOO-OPINTO-OIKEUS (opiskelija täyttää) HUOM! Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.

Kohdekorkeakoulu/

yksikkö *

Tiedekunta/osasto/

koulutusohjelma *

Haettavat JOO- □ Opintokokonaisuus

opinnot * Oppiaineen nimi:

Opintokokonaisuus ja laajuus:

Erittele alla olevaan taulukkoon hakemaasi opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot/kurssit, niiden laajuus ja suorittamisajankohdat.

□ Opintojaksot/kurssit

Merkitse alla olevaan taulukkoon haettavat opinnot, niiden laajuus ja suorittamisajankohdat.

Opinto- Opintojakson nimi * Tunnus/koodi Laajuus (op) * Lukukausi jolloin aiot

kokonaisuuteen  suorittaa opinnot *

kuuluvat 1

opintojaksot/kurssit

tai 2

Erilliset 

opintojaksot/kurssit 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Haettavat opinnot Yliopisto-opiskelijat: Ammattikorkeakouluopiskelijat:

sisällytetään □ Pääaineopintoihin □ Vaihtoehtoisiin opintoihin □ Perusopintoihin □ Vaihtoehtoisiin opintoihin

tutkinnon * □ Sivuaineopintoihin □ Vapaasti valittaviin tai muihin opintoihin □ Ammattiopintoihin □ Vapaasti valittaviin opintoihin

Perustelut 

hakemallesi

opinto-oikeudelle *

Opiskelijan Päivämäärä ja paikka * Allekirjoitus ja nimenselvennys *

allekirjoitus 

Opiskelija tulostaa ja allekirjoittaa lomakkeen sekä toimittaa sen kotikorkeakoulun JOO-opintojen puoltamisesta vastaavalle henkilölle. 

Yhdellä lomakkeella voi hakea opinto-oikeutta yhden korkeakoulun yhden tiedekunnan 

tai koulutusohjelman järjestämiin opintoihin.



 JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

JOO-HAKULOMAKE

4. KOTIKORKEAKOULUN PUOLTOPÄÄTÖS (lähettävä korkeakoulu täyttää)

Päätös

□ Opinto-oikeuden myöntämistä puolletaan ajalle:

Opiskelija voi

sisällyttää □ Hakemusta puolletaan muutettuna seuraavasti:

puolletut opinnot 

kotikorkeakoulussa

suoritettavaan

tutkintoon.

Samalla

kotikorkeakoulu

sitoutuu maksamaan

opiskelijan 

suorittamat opinnot

voimassa olevan

JOO-sopimuksen

mukaan.

□ Hakemusta ei puolleta

Opintosuoritusote □ Opintosuoritusote liitteenä

Perustelut hylätylle

hakemukselle tai

hakemuksen osille

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys Kotikorkeakoulun leima

Päätöksentekijän/

käsittelijän

allekirjoitus

Kotikorkeakoulun

leima

Nimi Virka-asema

Käsittelijän

yhteystiedot

Puhelin Sähköposti



 JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

JOO-HAKULOMAKE

5. KOHDEKORKEAKOULUN OPINTO-OIKEUSPÄÄTÖS (vastaanottava korkeakoulu täyttää)

Päätös

□ Opinto-oikeus myönnetään ajalle:

□ Opinto-oikeus myönnetään muutettuna seuraavasti:

□ Opinto-oikeutta ei myönnetä

Perustelut hylätylle

hakemukselle tai

hakemuksen osille

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys Kohdekorkeakoulun leima

Päätöksentekijän/

käsittelijän

allekirjoitus

Kohdekorkeakoulun

leima

Nimi Virka-asema

Käsittelijän

yhteystiedot

Puhelin Sähköposti


