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 17.8.2021 
 

 

Eroaminen oppilaitoksesta, ei-oppivelvolliset 
Nimi  ______________________________________________________________ 

Henkilötunnus  ______________________________________________________________ 

Koulutuksen tai ryhmän nimi  ______________________________________________________________ 

Eroamisen päivämäärä  ______________________________________________________________ 

Eroamisen syy ☐Koulutukseen liittyvät syyt (esimerkiksi tutkinnon soveltumattomuus SORA)  
 ☐Siirtyminen työpajalle, kuntoutukseen tai muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin  
 ☐Siirtyminen muuhun koulutukseen toiselle koulutuksen järjestäjälle 
 ☐Siirtyminen työelämään 
 ☐Henkilökohtaiset syyt  
 
______________________________________________________________ 
  

 
_______________________________             _________________________________________ 
Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus  Päiväys ja alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus 
 
_______________________________            
Päiväys ja koulutuspäällikön allekirjoitus  

 _________________________________________ 
Päiväys ja koulutusjohtajan allekirjoitus 

 
 

OPPILAITOKSEN MERKINNÄT 

Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön tehty  ☐ kyllä ☐ ei 
 
Opiskelija on palauttanut 
☐ Avaimet (esimerkiksi pukukaappi) ☐ Työvaatteet  ☐ Työvälineet 
☐ Asuntolapaikka luovutettu, huone tyhjennetty ja tarkastettu 
Lisätietoja: ______________________________________________________________ 
 
Opintojen päättymisvaiheessa tehtävät merkinnät opintohallintojärjestelmään 
☐ Osaamisen arviointimerkinnät on tehty ja päivätty ennen eropäivää (opettaja tekee) 
☐ HOKS-asiakirjakokonaisuuteen kirjaukset tehty, tulostettu ja allekirjoitettu ja toimitettu arkistoitavaksi 
(vastuuopettaja tekee) 
☐ Perustieto- ja tilastomerkinnät on tehty (opintosihteeri tekee) 
 
Todistukset ja liitteet 
☐ Todistus suoritetuista tutkinnon osista tai TELMA- tai TUVA-koulutuksen osista 
☐ Todistus osaamisesta, tutkintokoulutus 
☐ Todistus suoritetusta opinnoista, TUVA-koulututus (ei arvioituja opintoja tai hajanaisia opintoja) 
☐ Todistus tutkinto- tai TELMA-koulutukseen osallistumisesta (ei arvioituja opintoja tai hajanaisia opintoja) 
☐ Opintokortti tutkinto- tai TELMA-koulutuksesta (vapaaehtoinen TUVA-koulutuksessa)  
 
 
 
Päiväys ja vastuuopettajan allekirjoitus: ______________________________________________________________ 
 
Ilmoitus palautetaan opintotoimistoon ja liitetään opiskelijapapereihin. 

Ammattiopisto Luovi 
A
 

mmatillinen koulutus 
 

PL 389 
90131 Oulu 

040 319 3000 
www.luovi.fi 

Y-tunnus 0201472-1 
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