
Lomakkeen postitusosoite: Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 7055 9.6.2003 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Aktuaarinkanslia 
33014 Tampereen yliopisto 

Pyyntö saada henkilötietoja viranomaisen henkilö-
rekisteristä julkisuuslain (621/1999) 16.3 §:n nojalla 

 
Rekisterin nimi: Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmä 

 
Käyttöluvan hakija:  

 
Toimitus-/laskutusosoite:  

 
  

 
Tietojen käyttötarkoitus. (Liitä lyhyt tutkimussuunnitelma tai muu selvitys tietojen käsittelyn perusteesta HetiL:n mukaan.) 
 tieteellinen tutkimus tai tilastointi 
 muu tarkoitus, mikä?   
 opiskeluun liittyvä tiedotus ja markkinointi (vain luvan antaneiden opiskelijoiden tiedot luovutetaan) 
 Muuhun suoramarkkinointiin tai HetiL:n 30 §:n mukaisiin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta. 
  
Ryhmä, josta tietoja tarvitaan Poiminnan laajuus 

 opiskelijat  kaikki ehdot täyttävät henkilöt 
 tutkinnon suorittaneet  satunnaisotos __________ henkilöä 
   

Opinto-oikeuden/tutkinnon taso Opiskelijoiden kirjoillaolo 

 alempi korkeakoulututkinto  läsnäolevat opiskelijat 
 ylempi korkeakoulututkinto  poissaolevat opiskelijat 
 tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatti/tohtori)  ei-kirjoillaolevat opiskelijat 
 ammatillinen jatkotutkinto (erikoislääkäri)  
 tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat  
  

Tarkempi määrittely (tutkinto, laitos, pääaine, opintojen aloitusvuosi, tutkinnon suoritusvuosi, opintoviikkomäärä tms.) 
 
 

 
 
 

 

 
  

Tietojen toimitusmuoto Listalle tulostettavat tiedot 

 paperilista maksu 0�50 �, ks. ohje  sukunimi ja etunimi 
 osoitetarrat maksu 0�0,40 �/kpl, ks. ohje  opinto-oikeus/tutkinto 
 levyke maksu 0�50 � + 0�0,20 �/kpl, ks. ohje  osoitetiedot 

  sähköpostiosoite 
  puhelinnumero 
Tiedot pyydetään toimittamaan _____________ mennessä.  muuta, mitä? _____________________________________ 
(Varaudu noin viikon toimitusaikaan.)  ________________________________________________ 
 

 
Sitoudun käyttämään saamiani tietoja vain tässä hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitettuun tarkoitukseen enkä luovuta tai 
myy tietoja edelleen. Sitoudun myös hävittämään aineiston käytön jälkeen. 
 
 
__________________________ _____________________________________ _______________________________ 
päiväys allekirjoitus puhelinnumero päivisin 

 

http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/tietoluov_hakemus_ohje_opsu.html
http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/tietoluov_hakemus_ohje_opsu.html
http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/tietoluov_hakemus_ohje_opsu.html
Allekirjoituksen oltava omakätinen!Printtaa lomake ja allekirjoita!
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