
 OPINTO-OIKEUDEN PALAUTTAMINEN 

HAKULOMAKE 

PASSIIVIREKISTERI 

 

STUDY RIGHT REACTIVATION 

APPLICATION FORM 

PASSIVE REGISTER 

 

   

Nimi / Name 

      
Henkilötunnus / Finnish ID / Date of birth 

      
Opiskelijanumero / Student number 

      

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka / Address, postal code and city 

      

Puhelinnumero / Telephone number 

      

Sähköpostiosoite / E-mail 

      

Haen seuraavan opinto-oikeuden palauttamista Oulun yliopistossa: 
I request that the following study right is reactivated at the University of Oulu: 

Tiedekunta / Faculty 

      

Tutkinto / Degree 

      

Tutkinto-ohjelma / Degree program 

      

Aloitusvuosi / Year the study right began 

      

Liitteenä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opinto-oikeutta ei voi aktivoida ilman hyväksyttyä HOPSia. 

A personal study plan (PSP) is attached to this form. The study right cannot be reactivated unless the PSP is approved. 

Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus / Date and signature 

 

        /               

 

Tiedekunta täyttää / Space reserved for the faculty 

Opinto-oikeus palautetaan alkaen   /  The study right is reactivated starting 
 
         / 

Opinto-oikeutta ei palauteta.  /  The study right is not reactivated. | Perustelut / Grounds 

       

Lisätietoja / Additional information 

      

Päiväys ja päätöksentekijän allekirjoitus / Date and signature 

 

        /                 

 
Lisätietoa passiivirekisteristä ja HOPS:n laatimisesta: 

www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/passiivirekisteri. 

Information on passive register and PSP:  

www.oulu.fi/english/studying/study-rights-and-registration/passive-register. 

Lomake ja HOPS palautetaan tiedekunnan palvelupisteeseen. 

Return this form and the PSP to your Faculty Study Affairs. 

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opinto-oikeuden menettämistä 

(Hallintolainkäyttölaki 5 § ja 51§). 

Appeal: It is not possible to appeal for a change to this decision, becauce the decision does not cause losing of the study right 

(Administrative Judical Procedure Act, 5§ and 51§). 

 

Lisätietoja palveluosoitteesta: study@oulu.fi  /  Service address for Additional information: study@oulu.fi 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/passiivirekisteri
http://www.oulu.fi/english/studying/study-rights-and-registration/passive-register
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