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Oppilaitoksesta eroaminen

LOMAKE SAAPUNUT VARIAAN

Päiväys

EROILMOITUS KIRJATTU OPISKELIJAREKISTERIIN

Päiväys Opintosihteeri

ILMOITUS

Ilmoitan lopettavani opiskelun Vantaan ammattiopisto Variassa ja eroavani oppilaitoksesta.

OPISKELIJAN TIEDOT

Opiskelijan etunimi Opiskelijan sukunimi Henkilötunnus

Perustutkinto / koulutus Vastuuopettajan nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin

EROAMISEN SYY

Siirtyminen Varian sisällä 

Toimipisteen vaihto/sama ala
Perustutkinnon vaihto
Tuvasta perustutkintoon
Perustutkinnosta Tuvaan

Muu syy

Opintoala väärä
Oppilaitoksen vaihto
Paikkakunnalta muutto
Poistettu oppilaitoksen kirjoilta 
Huom! Täytettävä eronneeksi 
katsomisen liite
Terveydelliset syyt

Töihin meno
Opiskelijan henkilökoh-
taiset syyt
Opetuksesta ja opetusjär-
jestelyistä johtuvat syyt
Syytä ei tunneta
Oppisopimus purettu

JATKOSUUNNITELMAT

Viimeinen läsnäolopäivä koulussa (tieto pakollinen, vastuuopettaja merkitsee)

Opiskelija on oppivelvollinen Kyllä Ei

Opinto-ohjaaja tarkistaa tiedon Valpas-palvelusta: 
Oppivelvollinen opiskelija on aloittanut opinnot toisessa oppi-
velvollisuuden suorittamiseen kelpaavassa opiskelupaikassa

Kyllä Ei

Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala – Vantaan ammattiopisto Varia 



531193.pdf (9/22)

2/2 
Olen Vastaanottajan kuittaus/allekirjoitus ja pvm

luovuttanut opiskelijakaapin / lokerikon 
avaimet sekä muut oppilaitoksesta lai-
naksi saamani tarvikkeet
keskustellut kuraattorin kanssa

keskustellut opinto-ohjaajan kanssa

huolinuori-ilmoitus tehty  
(nuorisolaki 693 / 2010, 7 C §)

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys Opiskelijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta)

Nimenselvennys

Päiväys Vastuuopettajan allekirjoitus

Nimenselvennys

PÄÄTÖS Eroilmoitus hyväksytty

Päiväys Osaamispalveluesimiehen allekirjoitus

Nimenselvennys

EROTODISTUS Erotodistus lähetetty opiskelijalle

Päiväys Opintosihteerin allekirjoitus

Nimenselvennys

Ilman oppilaitoksen antamaa erotodistusta et voi kirjautua 
työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
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