
OPISKELIJAN ILMOITUS EROAMISESTA 
  Oppilaitoksen sisäiseen käyttöön 
Huom! Oppivelvollinen ei voi erota omalla ilmoituksella, jos hänellä ei ole uutta 
opiskelupaikkaa.   

Jakelu: opintosihteeri / vastuuohjaaja /opinto-ohjaaja/(kuraattori)    Päivitetty 02/2022 

Opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot (opiskelija täyttää) 
Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero- ja toimipaikka Ryhmätunnus 

Puhelin Sähköposti Vastuuohjaaja 

Eron syy 
(rastita yksi syy) 

 Työhön meno
 Tutkinnon vaihto Esedun sisällä 
 Ammattikorkeakouluun siirtyminen 
 Yliopistoon siirtyminen 
 Taloudelliset syyt  
 Työttömäksi siirtyminen   
 Terveydelliset syyt       

 Opiskelu/oppimisvaikeudet          
 Sopeutumisvaikeudet 
 Opiskeluhaluttomuus 
 Opetukseen/oppilaitokseen liittyvät ongelmat 
 Epäonnistunut koulutusvalinta 
 Opinto-oikeus päättynyt 
 Syy ei tiedossa  

Oppivelvollisen osalta: 
 Tutkinnon vaihto Esedun sisällä 
 Muuhun 2. asteen oppilaitokseen siirtyminen, mihin? 

__________________________________________________________________ 

  Muu syy; mikä?    

__________________________________________________________________ 

Allekirjoitukset 

Eropäivämäärä 

    /     20 

Opiskelijan allekirjoitus 

Päiväys 

 /  20 

Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotias opiskelija) 

Lomake annettu /lähetetty opiskelijalle Lomake palautettava viimeistään* 

*Jos lomaketta ei palauteta määräaikaan mennessä, opiskelija katsotaan eronneeksi.
Huomioi että käyttöoikeutesi poistuu Office 365 palveluihin eroamisen myötä, joten ota tiedostosi talteen itsellesi!

Vastuuohjaaja täyttää 

Päiväys 

 /  20 

Vastuuohjaaja allekirjoitus 

Opinto-ohjaaja täyttää 
Jatko-ohjaus 

Ilmoitamme 
eroamisesta 18-29-
vuotiaan osalta 
kotikuntasi Etsivälle 
Nuorisotyölle 
(Nuorisolaki 
1285/2016, 11§)

 Oppivelvollisen osalta on tarkastettu Valpas-palvelusta, että hän on aloittanut uudet opinnot. 
 Opiskelijalle annettu jatko-ohjausta, mitä?    

_______________________________________________________________________ 
 Opiskelijaa ei ole tavoitettu jatko-ohjaukseen 
 Opiskelijalla ei jatko-ohjauksen tarvetta 

Päiväys 

 /  20 

Allekirjoitus 

opinto-ohjaaja
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