HAKEMUS LISÄAJASTA OPINTOJEN LOPPUUN SAATTAMISEKSI
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus/opiskelijanumero

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tutkinto ja tutkinto-ohjelma, jonka suorittamiseksi lisäaikaa haetaan:
Tiedekunta:

Hakemukseen on liitettävä:
- toteuttamiskelpoinen ja aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi ja perustelut lisäajan
hakemiselle sekä arvio tarvittavasta lisäajan pituudesta (liitelomake 1).
- todistus keskeneräisen opinnäytetyön edistymisestä (liitelomake 2).
Hakemus liitteineen palautetaan aktuaarinkansliaan: Aktuaarinkanslia, 33014 Tampereen yliopisto.

Päiväys: ___ / ___ 20___

Allekirjoitus: _______________________________________

TIEDEKUNNAN DEKAANIN PÄÄTÖS __________
Myönnetään lisäaikaa 1 lukukausi / 1 lukuvuosi / 2 lukuvuotta (tarpeeton yliviivataan),
lisäaika myönnetty ajalle: ____________________________
Tutkinto-ohjelma, mikäli muu kuin yllä mainittu: _________________________________________________
Myönteisen päätöksen saaneen tulee ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.
Ei myönnetä lisäaikaa, perustelut:

Tampereella ___ / ___ 20___
Tiedekunnan dekaani:

_______________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Valmistelija:

_______________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Jakelu: opiskelija, aktuaarinkanslia, tiedekunta

OHJEET
Tutkinto-opiskelija, joka kuuluu tutkintoaikojen rajaamisen piiriin ja jonka tutkinnon suorittamisaika ei ole vielä
päättynyt, voi hakea lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi tällä lomakkeella. Opiskelijat, joiden tutkinnon
suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä.
Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään
lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten käsittelyyn menee noin kuukausi hakuajan päättymisen jälkeen.

Lainsäädännöllinen tausta lisäajan hakemisesta ja opinto-oikeuden jatkamisesta:
Lisäajan hakemisesta opintojen loppuunsaattamiseksi säädetään Laissa yliopistolain muuttamisesta 18 f §
(556/2005): Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä
säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja
toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä
suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle.
Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien
opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus
saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon
opiskelijan elämäntilanne.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä säädetyssä ajassa tai 1 momentin mukaisessa
lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää
opiskeluoikeutensa.

Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä tutkinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen. Jos
opiskelija ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Tietoa tutkintojen
tavoitteellisista suorittamisajoista on verkkosivuilla: http://www.uta.fi/opiskelu/tavoiteajat. Opiskelija voi saada
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toteuttamiskelpoisen valmistumissuunnitelman. Pääsääntöisesti lisäaikaa myönnetään enintään kahdeksi
lukuvuodeksi. Lisäaikaa voidaan myöntää enintään vuosi (kaksi lukukautta) kerrallaan, mutta vain sen verran
kuin tutkinnosta puuttuvat pakolliset opinnot edellyttävät. Opinnäytteen viimeistelyyn lisäaikaa voi saada
pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi (puoleksi vuodeksi).

Hakemukseen on aina liitettävä toteuttamiskelpoinen ja aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun
saattamiseksi, perustelut lisäajan hakemiselle sekä arvio tarvittavasta lisäajan pituudesta. Tähän tarkoitukseen
on laadittu lomake, jota käytetään hakemuksen liitelomakkeena (Liite 1). Opiskelija merkitsee
valmistumissuunnitelmaansa kaikki ne pakolliset opintojaksot, jotka hänen tutkinnostaan puuttuvat (suhteessa
tutkinnon minimilaajuuteen). Jos tutkielman laadinta on kesken, hakemukseen liitetään myös ohjaajan lausunto
opinnäytetyön edistymisestä (Liite 2).
Hakemus lisäajasta opintojen loppuun saattamiseksi liitteineen lähetetään aktuaarinkansliaan:
Aktuaarinkanslia, 33014 Tampereen yliopisto. Vain liitteineen toimitetut hakemukset käsitellään.
Hakemuksen täydentämiseen on pääsääntöisesti kaksi viikkoa aikaa.
Päätös lähetetään hakijalle postitse. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan tulee ilmoittautua yliopiston
ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta on osoitteessa:
http://www.uta.fi/opiskelu/aktuaari/ilmoittautuminen.html. Lisäaika on tarkoitettu vain tutkinnosta puuttuvien
opintojen suorittamista varten. Päätöksen yhteydessä opiskelijalle lähetetään tarkistettu opintosuunnitelma.
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Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen voi asianosainen hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

