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OHJE  

  

23.6.2022   OPH-2994-2022 

       

       

Varhaiskasvatuksen järjestäjät  

Perusopetuksen järjestäjät  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjät 

Lukiokoulutuksen järjestäjät  

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät  

  

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen 

valtakunnalliseen tietovarantoon KOSKI-palvelun kautta 

Opetushallitus on antanut määräyksen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitosten 

ylläpitäjille tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen 

tietovarantoon 1.8.2022 lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 6 § 

nojalla. Tämä ohje tarkentaa määräyksen sisältöä ja ohjeistaa laissa opinto- ja 

tutkintorekistereistä (884/2017) 7 – 9 § ja 9 a – 9 d § tarkoitettujen tietojen 

tallentamisesta, jotka tallennetaan KOSKI-palvelun kautta opetuksen ja koulutuksen 

valtakunnalliseen tietovarantoon, pois lukien 9 § 2  – 5 momentin tiedot, jotka 

tallennetaan eHOKS-palvelun kautta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen 

tietovarantoon. 

  

Määräys ja ohje korvaavat Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen 

opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta opetuksen ja 

koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (OPH-2626-2021).  

  

Pyydämme tiedottamaan tästä ohjeesta organisaatiotanne, oppilaitoksianne, 

Opintopolun vastuukäyttäjiänne sekä KOSKI- käyttäjiänne.  

  

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat tallennetun tiedon 

yhteisrekisterinpitäjinä järjestelmään tallentamiensa tietojen osalta ja vastaavat 

niiden sisällöstä ja virheettömyydestä. Yhteisrekisterinpitäjien on huolehdittava, että 

tallennettavat tiedot ovat ajantasaisia.  

  

Opetushallitus toimii tietovarannon yhteisrekisterinpitäjänä ja vastaa tietovarannon 

yleisestä toiminnasta sekä teknisistä edellytyksistä tietojen tallentamista, käsittelyä 

ja luovutusta varten.  
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Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät sekä 9 §:n 6 

momentissa tarkoitettu toimija vastaavat tallentamiensa tietojen luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä  

yleinen tietosuoja-asetus, 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta 

täsmällisyydestä sekä 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen 

oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista ja muiden rekisteröidyn oikeuksien 

toteuttamisesta.  

  

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon KOSKI-palvelun kautta tallennettavat tiedot   

    

Perusopetus ja esiopetus  

  

Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän on tallennettava tiedot 

tietovarantoon perusopetuslain mukaisessa opetuksessa olevista oppilaistaan 

määräyksen mukaisesti.  

  

Tarkentavana ohjeena nuorten perusopetuksen mukaisessa opetuksessa olevista 

oppilaiden arvioinneista tallennetaan lukuvuositodistusten sekä päättötodistuksen 

arvioinnit, mutta ei välitodistusten arviointeja. Aikuisten perusopetuksen 

arvioinneissa tallennetaan oppiaineiden sekä kurssisuoritusten arvioinnit.  

  

Perusopetuksen ja esiopetuksen osalta tietovarannon tietosisältöihin on tehty 

yksittäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Määräyksen liitteenä on muutokset sisältävä 

tietosisältö.  

 

Ajantasainen tietosisältö löytyy lisäksi osoitteesta:  

 https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli 

 Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta: 

https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muut 

oshistoria.md.    

 

 

Lukiokoulutus  

  

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja Suomessa International 

Baccalaureate (IB) - tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) - tutkintoon johtavaa 

koulutusta järjestävän toimijan on tallennettava tietovarantoon tiedot lukiolain 

mukaisessa koulutuksessa ja IB- tai DIA- tutkintoihin johtavassa koulutuksessa 

olevista opiskelijoistaan määräyksen mukaisesti.   

  

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
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Lukiokoulutuksen osalta tietovarannon tietosisältöihin on tehty yksittäisiä muutoksia 

ja tarkennuksia. Määräyksen liitteenä on muutokset sisältävä lukiokoulutuksen 

tietosisältö.  

 

Ajantasainen tietosisältö löytyy lisäksi osoitteesta: 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli  

Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta: 

https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muut 

oshistoria.md.    

  

  

Ammatillinen koulutus  

  

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on 

tallennettava tietovarantoon tiedot ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

mukaisessa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan määräyksen mukaisesti.  

  

Ammatillisen koulutuksen osalta tietovarannon tietosisältöihin on tehty yksittäisiä 

muutoksia ja tarkennuksia. Määräyksen liitteenä on muutokset sisältävä tietosisältö.  

 

Ajantasainen tietosisältö löytyy lisäksi osoitteesta: 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli  

Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta: 

https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muut 

oshistoria.md.    

  

  

Vapaan sivistystyön koulutus  

  

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on 

tallennettava tietovarantoon tiedot vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7a luvun 

mukaisessa koulutuksessa olevista sekä oppivelvollisuuslain 5 § 2 momentin 

mukaisissa koulutuksissa olevista opiskelijoistaan määräyksen mukaisesti.  

  

Lisäksi vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän 

on tallennettava tietovarantoon tiedot mainitun lain 6 b §:ssä säädetyt edellytykset 

täyttävässä, muussa kuin mainitun lain 7 a luvussa taikka oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 

momentissa tarkoitetussa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan, jos oppilaitoksen 

ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen 

osallistuville opiskelijoille ja opiskelija suostuu tietojen tallentamiseen.   

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen osalta tietovarannon tietosisältöihin on tehty 

yksittäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Määräyksen liitteenä on muutokset sisältävä 

tietosisältö. 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
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Ajantasainen tietosisältö löytyy lisäksi osoitteesta:  

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli  

Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta:  

https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muut 

oshistoria.md.    

  

 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

 

Tutkintoon valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) tarkoitetun 

koulutuksen järjestäjän on tallennettava tietovarantoon tiedot lain 

tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta mukaisessa koulutuksessa 

olevista opiskelijoistaan määräyksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen.  

 

Määräyksen liitteenä on tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

tallennettava tietosisältö. 

 

Ajantasainen tietosisältö löytyy lisäksi osoitteesta:  

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli  

Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta:  

https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muut 

oshistoria.md.    

  

Tietorakenne ja tiedot  

  

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa tiedot opetuksen ja 

koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon KOSKI-palvelun kautta ensisijaisesti 

opintohallintojärjestelmästä REST-tyyppisellä tiedonsiirtorajapinnalla,  

jossa dataformaattina on JSON. Tiedonsiirtorajapinnan käyttäminen on 

suositeltavaa, koska se pitää tiedon ajantasaisena automaattisesti ja vähentää 

manuaalista työtä.  

  

Mikäli tämä ei ole mahdollista, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa 

tiedot opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon käyttöliittymällä.   

  

Tiedonsiirrolla luotujen opiskeluoikeuksien tietoja ei voi päivittää 

syöttökäyttöliittymän kautta. Syöttökäyttöliittymän kautta tallennettuja 

opiskeluoikeuksia ja niiden tietoja voi siirtyä päivittämään tiedonsiirrolla, jos 

koulutuksen järjestäjä siirtyy käyttämään opintohallintojärjestelmää, jossa on KOSKI-

integraatio.  

  

Tiedonsiirtorajapinta, dataformaatti ja tiedot on kuvattu osoitteessa:  

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio   

  

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/tietomalli
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://github.com/Opetushallitus/koski/blob/master/tiedonsiirtoprotokollan_muutoshistoria.md
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio
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Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa uudet tiedot sekä päivittää ja 

korjata tiedot viipymättä opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen 

tietovarantoon. Tietovarannon tietoja hyödyntävät ja käyttävät kansalaiset omien 

tietojensa osalta sekä viranomaiset, joilla on omien tehtäviensä hoitamiseksi niihin 

oikeus.   

  

  

Mistä lähtien tiedot tulee tallentaa  

  

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereitä velvoittaa tallentamaan listatut 

tiedot kaikista henkilöistä, jotka ovat 7- 9 § tarkoitetuissa koulutuksissa oppilaina ja 

opiskelijoina 1.1.2018 lähtien, poikkeuksena esiopetuksen oppilaita sekä muun 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoita alempana täsmennetyt määräajat. 

 

Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee tallentaa tiedot henkilöistä, 

jotka ovat suorittaneet ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa 

(630/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017. 

  

Tietovarantoon tulee tallentaa tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet 1.1.2019 lähtien 

muun ammatillisen koulutuksen opiskelijana, mukaan lukien opiskelijoiden 

kyseisisessä koulutuksessa ennen lain voimaantuloa suoritetut opinnot.  

  

Tietovarantoon on tallennettava tiedot kaikista oppilaista, jotka ovat kunnan tai 

kuntayhtymän varhaiskasvatuksen toimipaikassa järjestetyn esiopetuksen 

mukaisessa opetuksessa 1.1.2019 lähtien. Yksityisen palveluntuottajan  

varhaiskasvatuksen toimipaikassa järjestetyn esiopetuksen mukaisessa opetuksessa 

olevien esioppilaiden vastaavat tiedot siirretään tietovarantoon 1.1.2020 lähtien.  

  

Tietovarantoon on tallennettava lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 
9a §:n tarkoittamat tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet 1.8.2021 lähtien vapaan 
sivistystyön oppilaitoksen järjestämän, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 a 
luvussa taikka oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa.  
  

Tietovarantoon on tallennettava lain valtakunnallisista opinto- ja 

tutkintorekistereistä 9 d §:n tarkoittamat tiedot tallentamiseen suostumuksensa 

1.8.2021 alkaen antaneista henkilöistä, jotka ovat olleet vapaasta sivistystyöstä 

annetun lain 6 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttävässä vapaan sivistystyön 

koulutuksessa, jos oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon 

tallentamista kyseiseen koulutukseen osallistuville opiskelijoille.  

 

Tietovarantoon on tallennettava lain valtakunnallisista opinto- ja 

tutkintorekistereistä 9 c §:n tarkoittamat tiedot oppivelvollisuuslain (1214/2020) 4§ 

mukaisiin koulutuksiin osallistuvien opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuudesta ja 

maksuttomuuden pidentämisestä 1.8.2021 lähtien. 
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Tietovarantoon on tallennettava lain valtakunnallisista opinto- ja 

tutkintorekistereistä 9 b §:n tarkoittamat tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet 

1.8.2022 lähtien tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoita. 

  

Tietojen tallennusvelvollisuus koskee myös niitä koulutuksenjärjestäjiä ja 

oppilaitosten ylläpitäjiä, joiden koulutuksen järjestämislupa on siirtymäajalla.  

  

Laki sallii opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tallentaa edellä kuvattuja aikarajoja 

vanhempia tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon. Tämä 

on toivottavaa, mikäli tiedot ovat sähköisessä muodossa saatavilla ja ovat sellaisessa 

muodossa, että ne ovat siirrettävissä. Mahdollisimman kattavat suoritustiedot 

helpottavat tietovarannon hyödyntämistä kansalaisten ja viranomaisten osalta.  

  

Tietovarantoon ei kuitenkaan saa tallentaa 1.8.2021 vanhempia tietoja lain 

valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §:n tarkoittamista vapaan 

sivistystyön koulutuksista. 

  

  

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon tiedot on pidettävä ajantasaisina  

  

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 7– 9 ja 9 a – 9 d § tarkoitetut 

tiedot tulee tallentaa tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti sen jälkeen, kun 

tieto on syntynyt tai muuttunut ja merkitty opetuksen ja koulutuksen järjestäjän 

omiin rekistereihin. Tieto tulee olla rajapinnalla siirrettäessä vuorokauden kuluessa 

tietovarannossa ja käyttöliittymällä tallennettavien tietojen osalta kymmenen 

arkipäivän kuluessa tallennettuna tietovarantoon.   

  

  

Tietojen luovuttaminen tietovarannosta  

  

Tietovarannosta voidaan luovuttaa tietoja: 

 

1) viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on 

oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, 

salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon 

saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään; 

 

2) Työllisyysrahastolle siltä osin kuin sillä on lain säännöksen perusteella oikeus 

saada tietovarantoon sisältyviä tietoja; 

 

3) ammatillisen koulutuksen opiskelijan vastuulliselle työpaikkaohjaajalle tai 

osaamisen arvioijalle siltä osin kuin tällä on lain säännöksen perusteella oikeus saada 

tietovarantoon sisältyviä tietoja; 
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4) sille, jolla henkilön 29 §:n 5 momentissa tarkoitetun suostumuksen perusteella on 

oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja; 

 

5) sille, jolla henkilön ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 109 a §:n 4 

momentissa tarkoitetun suostumuksen perusteella on oikeus saada tietovarantoon 

sisältyviä tietoja. 

 

Opetushallitus voi tuottaa tietovarannosta opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, 

tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja 

rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja. 

 

 

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta Opetuksen ja koulutuksen 

tietovarannon tietoja voidaan luovuttaa:  

 

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun sisältyvän käyttöliittymän avulla 

henkilö voi katsoa ja käyttää tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja 

tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan. 

 

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä tietoja voidaan 

luovuttaa viranomaiselle opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla 

viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään perustuvan tiedonsaantioikeuden 

nojalla. 

 

Tietoja voidaan luovuttaa palvelun avulla myös Työllisyysrahastolle ja Ylioppilaiden 

terveydenhoitosäätiölle. (22.12.2021/1234) 

 

Henkilö, josta on tallennettu tietoja tässä laissa tarkoitettuun rekisteriin tai 

tietovarantoon, voi palvelussa antaa suostumuksensa rekisterissä tai 

tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen viranomaiselle tai muulle taholle sekä 

peruuttaa antamansa suostumuksen. Tietoja luovutetaan opinto- ja tutkintotietojen 

luovutuspalvelun avulla henkilön antaman suostumuksen nojalla teknisen rajapinnan 

avulla tai muussa sähköisessä muodossa.  

 

Tietojen luovutusta viranomaiselle tai rekisteröidyn suostumuksella ei sovelleta 

Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §:ssä tarkoitettuihin 

suostumuksella tallennettaviin vapaan sivistystyön tietoihin.  

 

KOSKI-palvelun säännönmukaiset tietojen luovutukset on listattu wiki-sivulle:  

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613694   

 

Tietojen säilytysaika opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisessa tietovarannossa  
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Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavat tiedot 

säilytetään pysyvästi.  

  

Opintojen väliaikaista keskeytymistä koskevat, henkilökohtaiseen osaamisen 

kehittämissuunnitelmaan kuuluvat sekä opetuksen ja koulutuksen rahoituksen 

myöntämistä varten tallennetut tiedot säilytetään kuitenkin ainoastaan viisi vuotta 

opintojen päättymisestä tai tutkinnon suorittamisesta.   

 

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 §:n 1 momentin 5 

kohdassa tarkoitetut opiskelijan yhteystiedot säilytetään kolme kuukautta opintojen 

päättymisestä ja 9 §:n 4 momentin 1 a kohdassa tarkoitetut vastuullisen 

työpaikkaohjaajan yhteystiedot kolme kuukautta oppi- tai koulutussopimuksen 

päättymisestä.  

 

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 c §:ssä tarkoitetut 

maksuttomuutta koskevat tiedot säilytetään viisi vuotta sen jälkeen, kun oikeus 

maksuttomaan koulutukseen on päättynyt.  

  

KOSKI-palvelun käyttäjäohjeet  

  

KOSKI-palvelun käyttäjäohjeet löytyvät toiminnallisuuksittain ryhmiteltyinä ja 

koulutusmuodoittain tarkennettuina wiki- sivuilta:  

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613919  

  

  

Lisätiedot ja neuvonta  

  

    KOSKI-palvelun neuvonta:  

Sähköposti: koski@opintopolku.fi   

  

Valtionosuudet ja rahoituksen laskentaperusteet:  

Sähköposti: valtionosuudet@oph.fi   

  

eHOKS:  

Sähköposti: ehoks@opintopolku.fi  

  

  

  

    Opetusneuvos  Jukka Kohtanen  
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