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Rätten att meddela föreskriften följer av:
Lagen om nationella studie- och examensregister 
(884/2017) 6 §

Föreskrift till anordnare av undervisning och utbildning om införande av uppgifter i den 
nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning

Utbildningsstyrelsen har beslutat att med stöd av 6 § i lagen om nationella studie- och 
examensregister (884/2017) utfärda följande föreskrifter om lagring av de uppgifter som avses i 
lagen om den nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning.

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har utfärdat om 
införing av utbildningsanordnarens uppgifter i den nationella informationsresursen inom 
undervisning och utbildning (OPH-2994-2022).

Uppgifter som ska sparas, personer som ska spara uppgifter och att hålla uppgifterna aktuella

I 2 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) avsedda undervisnings- och 
utbildningsanordnare, som anordnar utbildningar och examina som fastställts i lagen om 
grundläggande utbildning, lagen om utbildning som handleder för examensutbildning, 
gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning, lagen om fritt bildningsarbete, lagen om Europeiska 
skolan i Helsingfors, lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt lagen 
om grundläggande konstundervisning ska i informationsresursen föra in uppgifterna om sina elever 
i undervisningen och sina studerande i utbildningen.

De uppgifter som avses i 7–9 och 9 a–9 c § i lagen om nationella studie- och examensregister ska 
sparas i informationsresursen utan dröjsmål och i aktuell form efter att uppgiften har uppstått eller 
förändrats och registrerats i undervisnings- och utbildningsanordnarens egna register.

I informationsresursen ska också införas uppgifter som avses i 9 d § i lagen om nationella studie- och 
examensregister om personer som gett sitt samtycke från och med den 1 augusti 2021, om 
upprätthållaren av läroanstalten inom fritt bildningsarbete har beslutat att erbjuda registrering i 
informationsresursen för studerande som deltar i utbildningen i fråga.

I informationsresursen ska dessutom införas uppgifter som avses i 9 e § i lagen om nationella studie- 
och examensregister från och med den 1 januari 2023 om personer som gett sitt samtycke, om 
anordnaren av grundläggande konstundervisning har beslutat att erbjuda registrering i 
informationsresursen för studerande som deltar i utbildningen i fråga.



FÖRESKRIFT 2 (2)

20.12.2022 OPH-5214-2022

Uppgifterna ska vara sparade i den nationella informationsresursen inom undervisning och 
utbildning inom ett dygn om man överför via gränssnittet och inom tio vardagar om man sparar via 
användargränssnittet.

Bilagorna till föreskriften preciserar vilka uppgifter som ska sparas och tiderna för lagring av dem.

Datastruktur

Undervisnings- och utbildningsanordnare ska spara uppgifter i den nationella informationsresursen 
inom undervisning och utbildning från studieadministrationssystemet via ett 
dataöverföringsgränssnitt av REST-typ, där dataformatet är JSON, eller spara uppgifterna via 
användargränssnittet. Lagringen ska ske enligt den datastruktur som är i kraft den dag då uppgifterna 
sparas. Den aktuella, uppdaterade uppgiftsförteckningen finns i KOSKI-tjänstens tekniska 
dokumentation:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html 

Uppgiftsförteckning över uppgifter som sparas i informationsresursen via ePUK-tjänsten: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti 

Mer information

Överföringsgränssnittet, dataformatet och uppgifterna beskrivs på adressen: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-
palvelukortti (ePUK)

Föreskriften träder i kraft

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2023.

Generaldirektör Minna Kelhä

Undervisningsråd Jukka Kohtanen

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGOR Anvisningar för uppgifter som ska sparas i informationsresursen för undervisning och 
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