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ILMOITTAUTUMINEN  
POISSA OLEVAKSI 
LUKUVUOSI 2021–2022
Käytä tätä lomaketta vain, jos et pysty ilmoittautumaan 
MyDiakissa.

Sukunimi: Etunimet (kutsumanimi alleviivataan):

Henkilötunnus: Puhelin:

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka: Asuinkunta:

Kotikunnan lähiosoite (jos ei sama): Postinumero ja -toimipaikka: Kotikunta:

Kampus: Aloitusryhmä (esim. A49sos): Koulutus:

ILMOITTAUTUMISTIEDOT

Koko lukuvuodeksi 2021-2022 tai pelkästään syyslukukaudeksi 2021 poissaolevaksi 
ilmoittautuminen tulee tehdä 3.5.-20.8.2021.

Pelkästään kevätlukukaudeksi 2022 poissaolevaksi ilmoittautuminen tulee tehdä 
viimeistään 3.12.2021.

Koko lukuvuodeksi poissaolevaksi ilmoittautunut voi halutessaan keskeyttää poissaolon ja 
ilmoittautua läsnäolevaksi kevätlukukaudelle 2022. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 
3.12.2021.

Ilmoittaudun Diakonia-ammattikorkeakouluun poissa olevaksi opiskelijaksi 
lukuvuodelle 2021–2022

¨ Lukuvuodeksi 2021-2022

¨ Syyslukukaudeksi 2021

¨ Kevätlukukaudeksi 2022

Ammattikorkeakoululakiin on tullut 1.1.2010 muutos pykälään 23 Opiskelijaksi ilmoittautuminen. 
Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoitustaan lukuvuoden aikana. 
Diakissa perusteltuja syitä ovat ainoastaan terveydelliset- tai perhesyyt, joiksi ei kuitenkaan katsota 
esim. varusmiespalvelusta tai raskautta.

Palauta lomake

kampuksesi 

opintotoimistoon.

 ¨ Olen lukenut ja ymmärtänyt seuraavan sivun ohjeet ja vaatimukset.

Päiväys: ___ / ___ 20___

Allekirjoitus:
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ENNEN KUIN ILMOITTAUDUT POISSA OLEVAKSI, MUISTA SEURAAVAT SEIKAT:

• Poissaoloaikana sinulla ei ole opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeusaikasi ei kuitenkaan kulu
poissaolon aikana.

• Jos sinulla on opintosuoritusrästejä ennen poissa olevaksi ilmoittautumista, sovi opinto-ohjaajasi
kanssa niiden suorittamisesta.

• Diak ei sitoudu järjestämään sinulle vastaavia opintoja, jos niitä ei ole tarjolla poissaolosi jälkeen.

• Poissaolosi aikana et ole oikeutettu opintotukeen. Muista siis perua tuki viimeistään ensimmäistä
poissaolokuukautta edeltävän kuukauden 15. päivänä. Näin vältyt takaisinperinnältä.

• Poissaoloaikanasi et voi saada opiskelijakorttia etkä vuosileimaa korttiin. Et voi saada myöskään
ateriaetua, matka-alennuksia tai muita opiskelijalle kuuluvia etuuksia.

• Sinulla on mahdollisuus ilmoittautua poissa olevaksi korkeintaan kahden vuoden ajaksi, mutta
kerralla vain yhdeksi lukuvuodeksi (ennen 1.8.2015 aloittaneet).

• Sinulla on mahdollisuus ilmoittautua poissa olevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden)
ajaksi (1.8.2015 jälkeen aloittaneet).

ILMOITTAUTUMINEN POISSA 
OLEVAKSI LUKUVUOSI 2021–2022
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