HAKEMUS VALINTAKOKEEN ERITYSJÄRJESTELYIKSI
Tällä hakemuksella voit hakea erityisjärjestelyitä valintakokeen suorittamiseen.
Kuvaa tarvitsemiasi valintakoetilaisuuteen liittyviä erityisjärjestelyjä ja kerro perustelut niiden hakemiselle.
HAKIJAN TIEDOT
Suku-ja etunimet:

Henkilötunnus:

Sähköposti:

Puhelinnumero:

Osoite:

HAEN ERITYISJÄRJESTELYJÄ (Korkeakoulun nimi ja hakukohde)

KUVAILE TARVITSEMAASI ERITYSJÄRJESTELYÄ (esim. lisäaika, erillinen koetila, tietokoneen käyttö jne.)

PERUSTELUT ERITYSJÄRJESTELYLLE JA MUUT HUOMIOT:

Päiväys: ______.______20___

Allekirjoitus: _______________________________________
Nimen selvennys:

HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava
lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee
liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin,
puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan
esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.
Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.
Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön,
oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan
huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä
todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli
tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen viimeistään 14 vrk hakuajan päättymisestä kaikkien niiden
korkeakoulujen hakijapalveluihin, joiden hakukohteisiin olet hakenut.
Oulun yliopiston toimitusosoite on:
hakijapalvelut(a)oulu.fi tai
Kirjaamo
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
Hakemukset tulee lähettää:



Kevään 2018 toisena hakuaikana viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
Poikkeuksena edellä mainittuun aikatauluun ovat VAKAVA –koe sekä lääketieteellisten alojen
valintakoe, joiden hakemukset tulee olla perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä

Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä yliopistoon.
KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ
Valintakokeen erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen
valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

