
ANOMUS OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISESTA 
LUT OPISKELIJAPALVELUT

Henkilötunnus tai opiskelijanumero

Sukunimi

Lähiosoite

Puhelinnumero

Etunimi

Postinumero ja -toimipaikka

OPISKELIJAN TIEDOT:

Sähköpostiosoite

HAEN OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISTA LUT-YLIOPISTOON 

OPISKELIJAN PERUSTELUT:

Päiväys Opiskelijan allekirjoitus

Palauta lomake LUT Opiskelijapalveluihin 
sähköpostitse: opinto@lut.fi 
postitse: LUT-yliopisto, Opiskelijapalveluiden asiakaspalvelu, PL 20, 53851 Lappeenranta 
 

PÄÄTÖS (LUT OPISKELIJAPALVELUT)

Koulutusohjelma/ohjelma

Päiväys

Hyväksytty Hylätty

Opiskelijapalveluiden päällikkö/Koulutusohjelmasta vastaava henkilö (opiskeluoikeuden lisäajat)

OPISKELIJAPALVELUIDEN PERUSTELUT:



OIKAISUPYYNTÖOHJE 
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua LUT-yliopiston rehtorille osoitettavalla 
kirjallisella oikaisupyynnöllä.  
 
Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on neljätoista (14) päivää tämän päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä uhalla, että oikaisupyyntö muuten jätetään tutkimatta. Tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun oikaisupyyntöaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, 
voi oikaisupyynnön tehdä vielä seuraavana arkipäivänä. 
 
Oikaisupyyntö on toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä LUT-yliopiston 
asiakirjapalveluihin: 
 
LUT-yliopisto, asiakirjapalvelut  
Yliopistonkatu 34/PL 20 
53851 LAPPEENRANTA 
puhelin: 0294 462 111   
sähköposti: asiakirjat@lut.fi 
 
Oikaisupyynnön tekijä tai hänen asiamiehensä voi toimittaa oikaisupyynnön henkilökohtaisesti tai 
lähettäjän omalla vastuulla myös lähetin välityksellä, postitse tai sähköisenä. Oikaisupyynnön tulee olla 
perillä viimeistään oikaisupyyntöajan viimeisenä päivänä asiakirjapalveluiden aukioloaikana.  
 
Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: 

- oikaisupyynnön tekijän nimi ja kotikunta, 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, 
- päätös, johon haetaan oikaisua, 
- millaista oikaisua vaaditaan sekä 
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisupyyntöön tulee liittää asiakirjat, joihin valittaja haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu LUT-yliopistolle. 
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