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                     Ska iakttas som förpliktande

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

Anordnare av småbarnspedagogik
Anordnare av grundläggande utbildning
Anordnare av gymnasieutbildning
Anordnare av yrkesutbildning
Huvudmännen för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Föreskrift till anordnare av undervisning och utbildning om införande av uppgifter i KOSKI-
informationsresursen

Utbildningsstyrelsen har med stöd av 6 § i lagen om nationella studie- och examensregister 
(884/2017) beslutat att ge följande föreskrifter om införing av uppgifter i den nationella 
informationsresursen (nedan KOSKI) för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen 
och yrkesutbildningen. 

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om 
införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2950-2019).

Uppdatering av uppgifterna

De uppgifter som avses i 7–9 a § och 9 c – d § i lagen om nationella studie- och examensregister 
ska utan dröjsmål och i realtid föras in i KOSKI efter att informationen uppstått eller ändrats och 
förts in i utbildningsanordnarens eget register. Information som överförs via gränssnittet ska 
finnas i KOSKI inom ett dygn medan uppgifter som sparas via användargränssnittet ska finnas i 
informationsresursen inom tio vardagar.

Datastruktur
Utbildningsanordnaren ska överföra uppgifterna från sitt eget studieadministrationssystem till 
KOSKI med ett överföringsgränssnitt av REST-typ där dataformatet är JSON, alternativt föra in 
informationen via användargränssnittet.

Som bilaga till föreskriften finns en förteckning över de uppgifter som ska föras in i 
informationsresursen KOSKI.

Mer information

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

Länk till den elektroniska uppgiftsförteckningen:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html
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Föreskriften träder i kraft

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2021.

Direktör Samu Seitsalo

Utvecklingschef Joonas Mäkinen

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGOR Förteckning över uppgifter som ska införas i informationsresursen KOSKI.
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