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Voimassaoloaika toistaiseksi 1.1.2023 alkaen

Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen 
perustuu: Laki valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä (884/2017) 6 §

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon

Opetushallitus on päättänyt valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 
(884/2017) 6 § nojalla antaa laissa tarkoitetusta tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon seuraavat määräykset.

Tämä määräys korvaa Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon 
(OPH-2994-2022).

Tallennettavat tiedot, tietojen tallentajat ja tietojen ajantasaisena pitäminen

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 2 § määritettyjen 
koulutusten ja tutkintojen järjestäjien, jotka järjestävät perusopetuslaissa, laissa 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa, Helsingin eurooppalaisesta koulusta 
annetussa laissa, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetussa laissa sekä 
taiteen perusopetuksesta annetussa laissa määritettyjä koulutuksia ja tutkintoja on tallennettava 
tietovarantoon tiedot opetuksessa olevista oppilaistaan sekä koulutuksessa olevista opiskelijoistaan. 

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 7 – 9 § ja 9 a §  –  9 c § tarkoittamat 
tiedot tulee tallentaa tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti sen jälkeen, kun tieto on syntynyt 
tai muuttunut ja merkitty opetuksen ja koulutuksen järjestäjän omiin rekistereihin.

Tietovarantoon tulee lisäksi tallentaa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 
9 d § tarkoittamat tiedot suostumuksensa 1.8.2021 alkaen antaneista henkilöistä, jos vapaan 
sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista kyseiseen 
koulutukseen osallistuville opiskelijoille. 

Tietovarantoon tulee lisäksi tallentaa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 
9 e § tarkoittamat tiedot suostumuksensa 1.1.2023 alkaen antaneista henkilöistä, jos taiteen 
perusopetuksen järjestäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista kyseiseen koulutukseen 
osallistuville opiskelijoille.
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Tietojen tulee olla tallennettuna opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisessa tietovarannossa 
rajapinnalla siirrettäessä vuorokauden kuluessa ja käyttöliittymällä tallennettaessa kymmenen 
arkipäivän kuluessa.

Määräyksen liitteet tarkentavat tallennettavia tietoja ja niihin liittyviä siirtymäaikoja.

Tietorakenteet

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee tallentaa tiedot opetuksen ja koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon opintohallintojärjestelmästä REST-tyyppisellä 
tiedonsiirtorajapinnalla, jossa dataformaattina on JSON, tai tallentaa tiedot käyttöliittymän avulla. 
Tallennus tapahtuu tallennuspäivänä voimassa olevan tietorakenteen mukaisesti. Ajantasainen, 
päivittyvä tietoluettelo löytyy KOSKI- palvelun teknisestä dokumentaatiosta: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html

eHOKS- palvelun kautta tietotovarantoon tallennettavien tietojen tietoluettelo: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti 

Lisätietoja

Tiedonsiirtorajapinnat, dataformaatit ja tiedot kuvattuna: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/eHOKS-palvelukortti (eHOKS)

Määräyksen voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023.

Pääjohtaja Minna Kelhä

Opetusneuvos Jukka Kohtanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.

LIITTEET Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon tallennettavien tietojen (KOSKI ja eHOKS) 
ohjeet
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