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TERVEHDYS
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UUSI OPISKELIJA
Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa tieteentekijöiden joukkoon!
Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen
Jos olet saanut opiskelupaikan LUT-yliopistoon kevään 2021 toisessa yhteishaussa 9.7.2021 mennessä,
opiskelupaikka on vastaanotettava valtakunnallisessa Oma Opintopolku.fi -palvelussa (opintopolku.fi)
viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.
Tarvitset tähän suomalaisen henkilötunnuksen sekä
verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Mikäli sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan
sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.
Huom. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan 16.7.2021
klo 15.00 mennessä, menetät paikan.
Jos saat opiskelupaikan 9.7. jälkeen, ota opiskelu
paikkasi vastaan em. Opintopolku.fi -palvelussa
sähköpostitse saamassasi hyväksymisilmoituksessa
annettuun määräaikaan mennessä.
Huom. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun
määräaikaan mennessä, menetät paikan.
Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle
Kun olet ottanut paikan vastaan, jatka Oma Opintopolku -palvelun kautta lukuvuosi-ilmoittautumiseen
2021 – 2022 OILI-palvelussa.
Lukukausi-ilmoittautuminen tulee tehdä myös
16.7.2021 klo 15.00 mennessä, jos olet saanut
opiskelupaikan 9.7.
Jos olet saanut opiskelupaikan 9.7. jälkeen, katso Oma
Opintopolku -palvelusta henkilökohtainen opiskelu-

paikan vastaanoton takarajasi (pvm ja kellonaika) ja
toimi sen puitteissa.
Suosittelemme ilmoittautumaan mahdollisimman
aikaisin, koska menetät opiskelupaikkasi, jos et tee
ilmoittautumista määräaikaan mennessä.
Huom. Jos olet ottanut paikan vastaan ehdollisesti,
et voi tehdä lukuvuodelle ilmoittautumista ennen kuin
opiskelupaikan vastaanotostasi tulee sitova.
» Läsnä olevaksi ilmoittautuvat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
» Poissa olevaksi ilmoittautunut ei voi liittyä ylioppilaskuntaan.
Ensimmäisenä lukuvuotenasi voit ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos suoritat asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepalvelusta, olet äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla tai oman sairauden tai vamman
vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumen
tit tulee toimittaa opiskelijapalveluihin 15.9.2021 mennessä.
Dokumentiksi käy (myös kopio riittää):
1. palvelukseenastumismääräys ja myöhemmin
myös palvelustodistus, jossa näkyy alkamis- ja
päättymispäivämäärät (pelkkä päivien
lukumäärä ei riitä)
2. Kelan päätös äitiys-/isyys-/vanhempainrahakauden
alkamis- ja päättymispäivämäärät
3. lääkärintodistus sairauden/vamman alkamisja päättymispäivämäärineen.
Mikäli sinulla ei ole lakisääteistä syytä ja todistusta
poissaoloosi, sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi
opiskelijaksi. Jos et toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja 15.9. mennessä tai

selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy,
menetät opiskeluoikeutesi.
Jos sinulla on ongelmia opiskelupaikan vastaanottamisen tai lukuvuodelle ilmoittautumisen kanssa, ota
yhteyttä mahdollisimman pian LUTin opiskelijapalve
luihin puhelimitse 029 446 3987 tai sähköpostitse:
opinto@lut.fi.

Opintoportaali Uni ja
uusien opiskelijoiden infosivut
Kaikille LUTin uusille aloittaville opiskelijoille suunnatut infosivut löytyvät Uni-opintoportaalista:
uni.lut.fi → Opiskelu → Uusille opiskelijoille.
Sivustoa päivitetään jatkuvasti.
Opintoportaali Unin muihin osioihin kannattaa myös
tutustua ennen opintojen alkamista, koska Uniopintoportaali on opiskelijoiden tärkein informaatiolähde opintoasioissa koko opiskeluajan.

Opetuksen alkaminen ja orientaatioviikko
Luennot ja muu opetus alkavat maanantaina 6.9.2021.
Yliopisto järjestää uusille suomenkielisissä kandidaatin ohjelmissa opiskeleville opiskelijoille orientaatioviikon, joka alkaa maanantaina 30.8. klo 10.00
Viipuri-salissa. Ohjelman löydät Unin uusien opiskelijoiden infosivuilta.
Orientaatioviikolla tapaat oman tuutorisi ja opintojen
ohjaajasi, jotka auttavat ja neuvovat sinua henkilökohtaisesti opintoihin liittyvissä asioissa.
Osallistuminen orientaatioviikolle on välttämätöntä,
jos aiot opiskella syyslukukaudella, sillä orientaation aikana hoidetaan opiskelun aloittamisen edellyttämät käytännön asiat, esimerkiksi ilmoittautumiset
seuraavalla viikolla alkavaan opetukseen, tutustuminen tietojärjestelmiin ja tietysti opiskelutovereihin
sekä paljon muuta. Muista varata orientaatioviikolle
mukaasi henkilöllisyystodistus.

Opiskelijan kannettava tietokone
ja käyttäjätunnus
LUTin opiskelijat käyttävät opinnoissaan omaa kannettavaa tietokonetta, joka kannattaa hankkia jo ennen opintojen alkua. Kampuksella on käytettävissä langaton verkkoyhteys Eduroam, johon voit liittää
oman kannettavan tietokoneesi tai mobiililaitteesi internet-yhteyttä varten.

Yliopiston tarjoamien tietojärjestelmien käyttöä varten saat opiskelun ajaksi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen sekä Microsoft Office
365 Pro sovelluspaketin käyttöoikeuden.
Opinnoissa käytettävät ohjelmistot toimivat Microsoft
Windows käyttöjärjestelmässä. Huomioithan tämän,
kun hankit kannettavaa tietokonetta.
LUTin opiskelijana saat käyttöösi LUT-tunnuksen, jolla kirjaudutaan yliopiston tietojärjestelmiin ja palveluihin kuten mikroluokkien työasemalle, oppimisalusta
Moodleen, sähköpostiin ja opintorekisteri SISU:uun.
Huom. Aktivoi LUT-käyttäjätunnuksesi opintojesi sujuvan aloituksen varmistamiseksi jo ennen opintojen
aloittamista. Voit aktivoida tunnuksesi pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Tunnuksen aktivointiohjeet löydät osoitteesta
uni.lut.fi/fi/itohjeet. LUT-käyttäjätunnuksia tarvitset
opiskelussasi opintojesi loppuun saakka.
Huom. Jos sinulla jo on käyttäjätunnus LUTin
palveluihin (olet ollut esim. Highway opiskelijana),
niin jatkat saman tunnuksen käyttämistä opintojesi
loppuun saakka.
Tarkemmat IT-ohjeet ja ohjeet oman kannettavan
tietokoneen hankinnasta löytyvät osoitteesta
uni.lut.fi/fi/byod.
Jos aiemmista opinnoistasi on kulunut jo jonkin aikaa tai et ole käyttänyt tietokonetta tai tietoverkkoja aktiivisesti, suosittelemme, että kirjaudut ja tutustut oman kannettavan tietokoneen käyttöönottoon yhdessä tietotekniikkaan perehtyneen henkilön kanssa
ennen opintojen aloittamista. Tutustumisen jälkeen
sinulle jää aikaa perehtyä tietokoneen käyttöön ja
opetella asioita omaan tahtiisi ennen opintojen alkamista.

Opiskelijakortti ja opiskelijanumero
Opiskelijakortin tilaukseen tarvitset opiskelijanumeron, jonka saat LUT-käyttäjätunnuksesi aktivoinnin
jälkeen. Ohjeet tunnuksen aktivoimiseen ja opiskelijanumeron katsomiseen ovat UNI-opintoportaalissa:
uni.lut.fi → Opiskelu → Uusille opiskelijoille → Näin
löydät opiskelijanumerosi.
Tunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset katsomaan
opiskelijanumerosi SISU:sta opiskelijakortin tilausta
varten. Sisussa tulee sallia tietojen luovutus ”Henkilö-

ja yhteystietojen luovutus opiskelijakorttirekis-teriin
opiskelijakorttia varten”, jotta tiedot siirtyvät Frankille.
Opiskelijakortin voit saada 4.8. jälkeen. Vaihtoehtoina
on ilmainen digitaalinen opiskelijakorttisovellus Frank
App, mikä on saatavilla App Storesta ja Google Playsta. Tai voit tilata perinteisen muovisen opiskelijakortin
frank.fi/opiskelijakortti.

olet ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle. Maksu
on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Sinulle ei
lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Syyslukukauden eräpäivä on 30.9.
Kelan sivuilta löydät tarkemmat ohjeet korkeakoulu
opiskelijan terveydenhoitomaksun maksamisesta.

Opiskelijakortista ja sen hankkimisesta saat lisätietoja LUTin ylioppilaskunnan sivuilta osoitteesta ltky.fi
ja frank.fi. Käythän katsomassa ja laittamassa tilauksesi hyvissä ajoin vireille.

Koronaohjeet ja -suositukset

Opiskelija-asunto ja opintotuki

Kampuksilla on ollut myös vahva maskisuositus. Syksyn koronatilanteesta ei vielä tiedetä, mutta seuraa
aktiivisesti LUTin voimassa olevia koronaohjeita- ja
suosituksia nettisivuillamme: lut.fi/korona

Tutustu opiskelija-asuntotarjontaan ja hae opiskelija-asuntoa Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön nettisivuilla loas.fi. Syksyllä ja vuodenvaihteessa hakijoita on paljon. Hakemus kannattaakin jättää heti, kun olet saanut tiedon opiskelupaikastasi. Voit
ottaa asunnon vastaan jo kesällä. Lisätietoja: loas.fi.
Asunnon hakeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, koska syksyllä Lappeenrannassa opintonsa
aloittavat lukuisat opiskelijat. Hakemuksen voit tehdä,
kun olet saanut vahvistuksen opiskelupaikasta.
Opintotukea voit hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa, osoitteessa kela.fi → Asioi verkossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tulostettavaa paperihakemusta (OT2-lomake), jonka löydät Kelan sivuilta kohdasta
Henkilöasiakkaat → Opiskelijat → Opintotuki → Näin
haet. Paperiset hakemuslomakkeet lähetetään postitse tai palautetaan Kelan johonkin toimistoon. Kelan
nettisivuilta saat kattavasti lisätietoa opintotuesta.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi sinun tulee maksaa terveydenhoitomaksu (YTHS-maksu) Kelalle, jos

opinto@lut.fi

Jos sinulla on kysyttävää
opintojen aloittamisesta
Opiskelijoiden asiakaspalveluun voit olla yhteydessä
sähköpostitse: opinto@lut.fi tai
puhelimitse 029 446 3987.
Puhelinnumero on tarkoitettu uusien opiskelijoiden
asiointiin ja se on käytössä ajalla 1.4. – 30.9.2021.
Opiskelijapalveluiden asiakaspalvelu on heinäkuussa
auki henkilökohtaista käyntiä varten Lappeenrannan
kampuksella keskiviikkoisin klo 12 – 14.
Tarkistathan kuitenkin aukioloajan aina ennen
kampukselle tuloa mahdollisten muutosten varalta.
Tervetuloa aloittamaan opinnot LUTissa –
tapaamisiin!

Korkeakouluopiskelijan
terveydenhoitomaksu

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta

LUT-yliopistossa noudatamme vastuullisesti viranomaisten COVID-19 ohjeistuksia. Kevätlukukaudella
2021 kampuksille on saanut tulla vain täysin terveenä
turvavälejä noudattaen ja käsihygieniasta huolehtien.

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Parhain terveisin
LUT opiskelijapalvelut

→

lut.fi/facebook

→

Twitter: UniLUT

→

Instagram: @unilut

→

YouTube: lutvideo

