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HAKEMUS VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISIIN JÄRJESTELYIHIN LUT-YLIOPISTOSSA 2023 

Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeen suorittamiseen. Ennen hakemuksen täyttämistä 
lue ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen korkeakoulun verkkosivuilta. 

HAKIJAN TIEDOT 
Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Sähköposti Puhelinnumero 

Osoite 

VALINTAKOE/VALINTAKOKEET 
Kauppatieteellisen alan valintakoe 6.6.2023, Lappeenranta 

Voit valita vain toisen alla olevista vaihtoehdoista: 

Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe 7.6.2023, Lappeenranta 

Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe 7.6.2023, Lahti 

YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT 
Haen lisäaikaa lukivaikeuden takia. 

Haen lisäaikaa muun terveydellisen syyn vuoksi: ___________________________________________________________ 

Haen muita yksilöllisiä järjestelyitä: 

pienryhmätila 

tietokoneen käyttö paperikokeessa 

jokin muu, mikä: _______________________________________________________________________________ 

Ilmoitan tällä hakemuksella, että 

minulla on käytössä henkilökohtainen avustaja 

tarvitsen esteettömän koetilan 

minulla on käytössä älylaitteella toimivat diabeteksen hoitovälineet 

Lisätietoja 

https://www.lut.fi/fi/opiskelu/hae-yliopistoon/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa
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Mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille 

Päiväys:  Hakijan nimi _________________________________________________ 

HAKEMUKSEN LIITTEET 
Liitä hakemukseen lääkärin- tai asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvit-
set. Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen 
tarpeitasi. Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkä-
rinlausunto. 

Asiantuntijalausunnossa pitää 

• käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille 
tukitoimille),

• lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
• olla sinun henkilötietosi,
• olla lausunnon antajan nimi, asema (ammatti/asiantuntijarooli) ja allekirjoitus tai sähköinen varmennus sekä
• olla päiväys.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai 
oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana 
tai sen jälkeen. 

Skannaa tai ota valokuva alkuperäisestä todistuksesta tai lausunnosta, ja liitä se hakemukseesi. Dokumentin tulee 
olla värillinen. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hy-
väksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §). 

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN 
Lähetä hakemuslomake ja mahdolliset liitteet turvasähköpostin välityksellä osoitteeseen hakijapalvelut@lut.fi 

Hakemusten tulee olla perillä: 
• Kevään 2023 toisessa yhteishaussa viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä

Jos yksilöllisten järjestelyjen tarve syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa viipy-
mättä hakemus ja mahdolliset liitteet turvasähköpostin välityksellä osoitteeseen hakijapalvelut@lut.fi. Yliopisto voi 
olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, mikäli niitä on aikataulullisista syistä mahdoton toteuttaa. 
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