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OHJEET 
 
A. HENKILÖ- JA OSOITETIEDOT 
Täytä tiedot selvästi tekstaten. Muista myös täyttää osoitetietojen luovutusta koskeva kysely. 
 
HENKILÖTIETOLAIN (HTL 523  22.4.1999) mukaan tietoja saa luovuttaa historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia 
varten. Tietoja saa luovuttaa myös, mikäli luovutus perustuu muuhun lakiin tai asetukseen. Näitä ovat mm. opiskelija- ja 
tutkintotietojen luovutus Tilastokeskukselle sekä opiskelijoiden läsnäolo- ja suoritustietojen luovutus Kelalle. Osoitetietoja voidaan 
myös luovuttaa jäsenrekisterien päivitykseen, mikäli vastaanottajalla on jo vastaavat tiedot omassa rekisterissään ja sillä on oikeus 
pitää henkilörekisteriä, esimerkiksi ylioppilaskunta ja YTHS. Muihin käyttötarkoituksiin tarvitaan pääsääntöisesti opiskelijan lupa, jota 
sinulta tällä lomakkeella kysytään; vastaamatta jättäminen tulkitaan kielloksi. 
Ainejärjestöt ja muut opiskelijoiden etujärjestöt: Ainejärjestöjen, kiltojen ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen 
(arkkitehtiliitto, lääkäriliitto jne.) jäsenrekisterien ylläpito ja osoitetietojen päivitys. (Pääsääntöisesti jäsenrekisterien päivitys on 
luvallista ilman erillistä lupaa.) 
Opiskelua ja opintoja edistävä toiminta: Käyttötarkoitukset, joista yliopiston mielestä on hyötyä opiskelijoiden tai opintojen 
kannalta. Näitä ovat mm. muut kuin tutkimustoimintaan liittyvät selvitykset, joiden tarkoituksena on edistää opiskeluolosuhteita tai 
siihen läheisesti liittyvää toimintaa tai joiden tarkoituksena on opetuksen kehittäminen. 
Työllistymistä edistävä toiminta: Käyttötarkoitukset, joista on hyötyä työelämään siirtymisen kannalta. Näitä ovat mm. kuntien, 
kuntainliittojen ja yritysten tiedotustoiminta, jonka tarkoituksena on tiedottaa työllistymis- ja yrittämismahdollisuuksista, tarjolla 
olevista stipendeistä tai mahdollisista tutkielman aiheista. 
Yliopiston kirjasto: Luvan antaneen opiskelijan tiedot siirretään Oulun yliopiston kirjaston asiakasrekisteriin. 
 
B. ILMOITTAUTUMISTIEDOT 
Ilmoittautumistiedot molemmille lukukausille on ehdottomasti merkittävä lomakkeelle, samoin kuin ylioppilaskunnan jäsenyys. 
 
C. OPISKELUTIEDOT 
Jos sinulla on useampia kuin yksi opinto-oikeus, on ne kaikki merkittävä lomakkeelle. 
Kohdassa ”Opiskelupaikka” ilmoitetaan mikä on ensisijainen / toissijainen opiskelupaikkasi kuluvana lukuvuotena. 
Opiskelupaikan ensisijaisuudella tarkoitetaan sitä tutkintoa, johon tällä hetkellä tähtäät.  Ensisijaisia opiskelupaikkoja voi 
olla vain yksi. 
- ensisijaisuus näkyy opiskelutodistuksessa ja opintosuoritusotteessa 
- ensisijaisuus näkyy myös kurssi-ilmoittautumisissa ja voi vaikuttaa kurssille pääsyyn 
 
TIEDEKUNTA 
HuTK Humanistinen tiedekunta 
KTK Kasvatustieteiden tiedekunta 
LuTK Luonnontieteellinen tiedekunta 
LTK Lääketieteellinen tiedekunta 
TaTK Taloustieteiden tiedekunta 
TTK Teknillinen tiedekunta 
KOKY Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 
 

SUORITETTAVA TUTKINTO 
Merkitse se tutkinto, johon opiskelusi tähtää. Jos opiskelusi ei tähtää tutkintoon, merkitse esim: tutkintoa täydentävät opinnot, 
JOO-opinnot, erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erillisen arvosanan tai kokonaisuuden suorittaminen, ulkomaalainen vaihto-
opiskelija, kelpoisuus- ja pätevöitymiskoulutus, perusterveydenhuollon lisäkoulutus tai muu vastaava. 

 
HuK Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 
LuK Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 
FM Filosofian maisterin tutkinto 
FL Filosofian lisensiaatin tutkinto 
FT Filosofian tohtorin tutkinto 
 
KTK Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 
KTM  Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
KTL Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto 
KTT Kauppatieteiden tohtorin tutkinto 
 
KK Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 
KM Kasvatustieteen maisterin tutkinto 
KL Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto 
KT Kasvatustieteen tohtorin tutkinto 

 
 
 
 

LL Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
HLL Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
LT Lääketieteen tohtorin tutkinto 
HLT Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto 
ERL  Erikoislääkärin tutkinto 
ERH Erikoishammaslääkärin tutkinto 
TtK Terveystieteiden kandidaatin tutkinto 
TtM Terveystieteiden maisterin tutkinto 
TtL Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto 
TtT Terveystieteiden tohtorin tutkinto 
 
ARK Arkkitehdin tutkinto 
TkK Tekniikan kandidaatin tutkinto 
DI Diplomi-insinöörin tutkinto 
TkL Tekniikan lisensiaatin tutkinto 
TkT Tekniikan tohtorin tutkinto 


