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Till utbildningsaktörerna 
 
KOSKI - STUDIEPRESTATIONER OCH STUDIERÄTT I SAMLAD FORM I EN TJÄNST 

 
Utbildningsstyrelsen bygger upp tjänsten Koski (tidigare TOR) tillsammans med 
undervisnings- och kulturministeriet. Efter färdigställande sammanställs i Koski 
uppgifter om respektive elevs och studerandes utbildning från en enskild 
studieprestation till genomförda examina. I tjänsten ingår även uppgifter om 
studierätt samt om centralt innehåll i genomförda examina och kunskapskraven.  
 
Tack vare Koski kommer medborgare, utbildningsaktörer och myndigheter att få 
behövliga uppgifter tryggt från ett ställe. Uppgifterna är i tryggt förvar i Koski och 
medborgarna kan ögna igenom sina egna uppgifter. Uppgifterna kan dessutom 
lämnas till myndigheter som behöver dem i sin verksamhet, till exempel till 
utbildningsanordnare, kommuner, FPA och TE-byråer.  
 
Syftet är att uppgifterna ska kunna användas till exempel vid 
 
- planering av studier och vid personlig tillämpning 

- erkännande av tidigare införskaffat kunnande 

- uppföljning av hur studierna framskrider och närvaro vid utbildning  

- beräkning av finansiering av utbildning 

- sammanställning av statistik om utbildning  

- bedömning av utbildning. 

Avsikten är att Koski är i användning 2018. Tjänsten är en del av webbtjänsterna 
för lärande som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.  

Ibruktagandet av Koski ska iakttas vid utvecklingen av informationssystem och 
registreringspraxis 

 
Syftet är att uppgifterna överförs automatiskt till Koski från systemen som handhas 
av undervisnings- och utbildningsanordnarna via gränsytor, så att det inte i 
fortsättningen åtgår arbetstid för att samla och leverera dessa. Målet är att 
informationsöverföringen från utbildningsanordnarnas system till Koski ska 
påbörjas under 2017.  
 
För att informationsöverföringen ska fungera, ska utbildningsanordnarna beakta 
vid utvecklingen av datasystemen kraven som tjänsten ställer. Ibruktagandet av 
Koski kan även förutsätta att utbildningsanordnarna ändrar sin registreringspraxis.  
 
Myndigheternas informationsbehov har kartlagts med avseende på grund-, 
gymnasie-, yrkes- och högskola. Utgående från kartläggningen har en gränsyta för 



 
 
 
 

Opetushallitus 
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

informationsöverföring av uppgifter om avgångsbetyg och examensbevis 
verkställts. Överföringen av uppgifter från utbildningsaktörerna till Koski testas för 
närvarande. Anmälan för att delta i testning och kommentering av gränsytan kan 
göras genom att skicka e-post till adressen koski@oph.fi.  

Remissbehandling om lagstiftning i anknytning till Koski under sommaren 2016 

 
För att tjänsten ska kunna tas i bruk, bör lagstiftningen uppdateras. Undervisnings- 
och kulturministeriet bereder den tillämpliga lagen som skickas ut på remiss i juni 
2016. Utbildningsanordnarna har en möjlighet att lämna respons om lagförslaget 
under remissbehandlingen. Syftet är att lagen träder i kraft i början av 2017. 
 
Information om anhängiga lagförslag finns på undervisnings- och kulturministeriet 
webbplats i delen Aktuellt: 
http://www.minedu.fi/OPM/Lainsaeaedaentoe/vireilla/koulutus_vireilla.html?lan
g=sv  
 

Ytterligare information Projektchef Joonas Mäkinen, Utbildningsstyrelsen 
tfn 029 533 1271, joonas.makinen@oph.fi  

 
Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet 
tfn 0295 3 30308, mika.tammilehto@minedu.fi  
 
Information om Koski på Utbildningsstyrelsens webbplats: 
www.oph.fi/koski 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÄNDLISTA Anordnare av grundläggande utbildning 

Anordnare av gymnasieutbildning 
Anordnare av yrkesutbildning 
Högskolor 
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