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Voit hakea valmistumista, 

- kun tutkintoon vaaditut opinnot (min 40 op) on suoritettu. Myös opinnäyte (väi-
töskirja tai lisensiaatintutkimus) katsotaan osaksi opintokokonaisuutta, mutta 
LUT-tohtorikoulun hallintohenkilö huolehtii opinnäytteen suoritustiedon rekiste-
röinnistä sen jälkeen, kun opinnäytteesi on hyväksytty.  
 
ja 
 

- kun väitöstilaisuutesi on ohi. 

 

HUOM! Mikäli LUT-tohtorikoulu on vahvistanut sinulle, että tekemäsi HOPS on 
kunnossa, älä tee siihen enää muutoksia, vaan hae suoraan valmistumista. Tut-
kintotodistuksesi muodostuu HOPSin pohjalta. Lukuvuodesta 2022–2023 lähtien opintojen 
jaottelu tutkimusalan opintoihin ja tutkimusalaa tukeviin opintoihin on poistunut. Niiden 
tilalla on tasot Pakolliset opinnot ja Muut opinnot. Tee valmistumispyyntö sen HOPSin 
pohjalta, jonka LUT-tohtorikoulu on sinulle vahvistanut. Riippumatta siitä, mikä 
opintosuunnitelman rakenne on, lukuvuodesta 2022-2023 lähtien tutkintotodistuksen liit-
teenä annettavassa opintosuoritusotteessa ei opintojen jaottelu näy. 

Jos sinulle on määrätty täydentäviä opintoja tai olet suorittanut muita tutkintoon kuulu-
mattomia opintoja (esimerkiksi kieliopintoja), nämä tulee siirtää ennen tutkinnon valmis-
tumispyynnön lähettämistä täydentävien ja ei tutkintoon kuuluvien opintojen HOPSiin.  
Tarvittaessa kysy lisätietoja LUT-tohtorikoulusta. 

HUOM! 1.1.2023 lähtien valmistumispyynnöllä tullaan kysymään: 

- oletko tarkistanut ja päivittänyt omat tietosi Sisussa (linkki ohjeeseen tässä). 
Käy tarkistamassa tiedot jo ennen kuin aloitat valmistumispyynnön tekemisen. Jos 
et itse pääse päivittämään tietoja (esim. koulusivistyskieli, kotikunta, nimi tms.), 
ilmoita oikeat tiedot valmistumispyynnön kysymyksen vastauksena, päivitämme 
ne ennen tutkintotodistuksen tulostamista.  

- oletko tarkistanut ja päivittänyt luvan luovuttaa valmistumistieto (eli nimesi 
julkaistaan valmistuneiden listauksissa) Omat tiedot – Henkilötiedot - Tietojen luo-
vutus -kohdassa. Voit päivittää myös muut luvat samalla. 

 

https://elut.lut.fi/fi/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/sisu/sisu-ohjeet/omien-tietojen-paivittaminen-ja-yllapito-sisu-3
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- osallistutko valmistumisjuhlaan sekä juhlaan liittyviä lisätietoja 

 

Valmistumispyynnön tekeminen 

1. Klikkaa toiseksi ylimmän tason nimen alla olevaa linkkiä.  

 

 
2. Ponnahdusikkunaan avautuu opiskeluoikeuden perustiedot. Avaa kohta Valmistumi-

nen pienestä nuolesta ja klikkaa Pyydä valmistumista.  
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3. Tarkista ja tarvittaessa muokkaa yhteystietosi ajan tasalle.  

- Tässä kohtaa voit muuttaa puhelinnumeroasi, toissijaista sähköpostia ja toissijaista 
osoitetta, ensisijainen osoite tulee päivittää Omat tiedot-osiossa (linkki ohjeeseen 
tässä) ennen valmistumispyynnön lähettämistä.  

- Jos nimitietoa, äidinkieltä tai koulusivistyskieltä pitää päivittää, kerro oikeat tiedot 
valmistumispyynnön kysymyksissä sille varatussa kentässä, päivitämme tiedot val-
mistumisprosessin yhteydessä. 

- Lisääthän myös henkilökohtaisen sähköpostiosoitteesi toissijaiseksi sähköposti-
osoitteeksi (ei lut.fi tai student.lut.fi) myöhempää käyttöä varten (esimerkiksi 
kutsu tohtoripromootioon). 

 

4. Täytä Muut tiedot -kohdan kentät mahdollisimman tarkasti.  
Valmistumispäivä: Voit valmistua aikaisintaan kahden viikon kuluttua tiedekun-
taneuvoston kokouksesta, jossa väitöskirjasi arvostellaan. Katso kokousaikataulut 
ja ehdotetut valmistumispäivät eLUT-sivustolta (Tiedostot – Väitösprosessin tär-
keät päivämäärät).  

 

https://elut.lut.fi/fi/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/sisu/sisu-ohjeet/omien-tietojen-paivittaminen-ja-yllapito-sisu-3
https://elut.lut.fi/fi/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/sisu/sisu-ohjeet/omien-tietojen-paivittaminen-ja-yllapito-sisu-3
https://elut.lut.fi/fi/tohtoriopinnot/vaitosprosessi


5 
 
5. Osallistutko valmistumisjuhlaan: Huomaathan, että saat todistuksen siinä valmis-

tumisjuhlassa, johon osallistut. Toisin sanoen, mikäli haluat osallistua valmistumis-
juhlaan, et voi saada todistusta aikaisemmin.  

 

6. Tarkista ja tarvittaessa päivitä luvat ja kotikunta 

 

7. Valmistumispyyntöön liittyvät lisätiedot: Lisää tähän kohtaan tieto, mikäli haluat 
noutaa tutkintotodistuksen opintotoimistosta sen aukioloaikana (eli et osallistu val-
mistumisjuhlaan etkä halua todistusta postitettavan sinulle). 

 

8. Täytä tiedot tutkintotodistuksen toimittamiseen liittyen.  

Valitse Noudan tutkintotodistuksen korkeakoululta seuraavissa tapauksissa: 

1. Osallistut valmistumisjuhlaan, jossa saat todistuksen. 
2. Et osallistu valmistumisjuhlaan, mutta haluat noutaa tutkintotodistuksen opintotoi-

mistosta. Lisää tieto noutamisesta aikaisempaan kenttään Valmistumispyyntöön 
liittyvät lisätiedot.  

Valitse Haluan tutkintotodistuksen postitse, jos haluat että se lähetetään sinulle kirjattuna 
kirjeenä. Jos haluat todistuksen toimituksen ulkomaille kuriiripalvelun kautta (esim. DHL), 
sinun on itse tilattava ja maksettava lähetys kuriiripalvelun kautta niin, että todistuksen 
nouto tapahtuu yliopiston pääaulan infosta (Yliopistonkatu 34, Lappeenranta).  
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9. Voit halutessasi liittyä alumnitoimintaan. 

 

10. Lopuksi klikkaa Lähetä valmistumispyyntö.  

 

 
11. Vahvista vielä valmistumispyynnön lähetys. 

 

Saat yhteenvedon hakemuksesta, tarvittaessa voit sen tässä kohtaa vielä perua ja tehdä 
uudelleen.  
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Tekemäsi hakemukset näkyvät Omat tiedot -osion kohdassa Hakemukset ja pyynnöt. Voit 
katsoa sieltä hakemuksen tilan. Hakemusta voi tarkastella tarkemmin ja tarvittaessa pe-
rua klikkaamalla hakemusta. 

 

 


