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Uusi laki tuo muutoksia opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tehtäviin 

Opetushallituksen tiedote opetuksen ja koulutuksen järjestäjille 15.6.2017 

KOSKI-palvelun tarvitsema lainsäädäntötyö etenee ja hallituksen esitys 72/2017 (laiksi valtakunnallisista 

opinto- ja tutkintorekistereistä) annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 13.6.2017. Lakiesityksen mukaan 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on lain voimaantultua velvollisuus tallentaa rakenteilla 
olevaan uuteen tietovarantoon opintosuoritus- ja tutkintotiedot opiskelijoistaan.  

Esityksen matkaa voimassaolevaksi laiksi voi seurata eduskunnan sivuilta: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx. Myös 

lakiesityksen tarkempi sisältö löytyy sieltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lain on tarkoitus 

tulla voimaan 1.1.2018. (http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-valtakunnallinen-

palvelu-kokoaa-opinto-ja-tutkintotiedot-yhteen-paikkaan) 

Tämän tiedotteen seuraavassa luvussa Tiedoksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille on kerrottu 
tiivistetysti lain vaikutuksista ja annettu toimintaohjeita. Lakiesityksen tarkempi sisältö, aikataulut 
sekä eduskuntakäsittelyn mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset kannattaa tarkistaa lisäksi 
eduskunnan sivuilta:  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx  
 
 

Tiedoksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille 

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus tallentaa uuteen tietovarantoon tiedot 
perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta oppilaista ja opiskelijoista. 
Tallennettavat tiedot ovat seuraavat: 
 

Perusopetuksen oppilaat 

 opetus, johon oppilas osallistuu 

 opintojen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen 

 suoritetut opinnot ja niiden arvosanat sekä päättöarviointi 

 rahoituksen tarvitsemat tiedot 
Tallennusvelvollisuus koskee myös perusopetuksen yhteydessä järjestävää esiopetusta.  
 
Lukiokoulutuksen opiskelijat 

 suoritettava koulutus 

 opintojen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen 

 suoritetut opinnot ja opiskelijan arviointi 

 rahoituksen tarvitsemat tiedot 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-valtakunnallinen-palvelu-kokoaa-opinto-ja-tutkintotiedot-yhteen-paikkaan
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-valtakunnallinen-palvelu-kokoaa-opinto-ja-tutkintotiedot-yhteen-paikkaan
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx
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Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 

 suoritettava tutkinto, tutkinnon osa tai osat taikka koulutus 

 tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja 
päättyminen 

 suoritetut tutkinnon ja koulutuksen osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä 
niiden laajuus, osaamisen arviointi sekä suoritettu tutkinto tai koulutus 

 rahoituksen tarvitsemat tiedot, mukaan lukien opiskelijavuosien tiedot 
 
Opetushallitus määrää myöhemmin tarkemmin, miten tiedon tallentajien on pidettävä 
tallennettavat tiedot ajantasaisina. 
 
Rahoituksen tarvitsemien tietojen osalta tehdään vielä tarkennuksia. Tietoihin liittyvä tarkempi 
ohjeistus pyritään toimittamaan elokuun aikana. Tämänhetkinen tiedonsiirtorajapinta ja sen 
kuvaus löytyvät osoitteesta: https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation  
 
 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät rekisterinpitäjiä 
 
Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetushallitus vastaa tietovarannon 
yleisestä toiminnasta, käytettävyydestä, muuttumattomuudesta ja suojaamisesta. 
 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat edelleen rekisterinpitäjinä tietovarantoon 
tallentamiensa tietojen osalta ja vastaavat niiden sisällöstä ja virheettömyydestä. Kunkin 
rekisterinpitäjän on huolehdittava, että tallennettavat tiedot ovat ajantasaisia.  
 
 
Tietojen luovutus ja säilytysaika 
 
Tietovarannosta tietoja voidaan luovuttaa 

 viranomaiselle, jolla on lain mukaan siihen oikeus 

 Koulutusrahastolle  

 sille, jolle henkilö itse antaa suostumuksen tietojen käyttöön 
 
Tietovarantoon tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi pois lukien rahoitusta varten kerätyt tiedot, 
joita säilytetään viisi vuotta opintojen päättymisestä tai tutkinnon suorittamisesta. 
 
 
Lain määrittelemät aikataulut  
 
Valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetaan tiedot henkilöistä, jotka tämän lain voimaan tullessa 
(1.1.2018) ovat opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oppilaana tai opiskelijana, mukaan lukien 
kyseisissä opinnoissa tai koulutuksessa ennen lain voimaantuloa suoritetut opinnot ja koulutuksen 
tai tutkinnon osat ja osa-alueet. Tietovarantoon ei kuitenkaan tallenneta ennen lain voimaantuloa 
suoritettujen perusopetuksen vuosiluokkien opintoja koskevia tietoja.  Valtakunnalliseen 
tietovarantoon tallennetaan lisäksi tiedot vuonna 2017 suoritetuista ammatillisista 
perustutkinnoista arviointeineen.  
 

https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation
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Tietojen tulee olla tallennettuna perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnalliseen tietovarantoon viimeistään 31.1.2018.  
 
Varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävän esiopetuksessa olevien oppilaiden tiedot on 
tallennettava valtakunnalliseen tietovarantoon 1.1.2019 lukien.  
 
Reifeprüfung-tutkintoa koskevat tiedot on tallennettava valtakunnalliseen tietovarantoon 1.1.2019 
lukien. 
 
Ylioppilastutkintorekisteri, opiskelijavalintarekisteri ja korkeakoulujen valtakunnallinen 
tietovaranto säilyvät edelleen jatkossakin. 
 
 
KOSKI-palvelu on osa Opintopolku.fi-palvelukokonaisuutta 
 
Koulutustoimijan vastuukäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien luonneista ja päivityksistä 
Opetushallituksen palveluihin. Koulutustoimijan vastuukäyttäjä tekee oman organisaation 
tiedonsiirroissa käytettävät palvelukäyttäjätunnukset KOSKI-palveluun. Lisäksi koulutustoimen 
vastuukäyttäjä antaa kaikki henkilökohtaiset käyttöoikeudet organisaationsa käyttäjille. Koski-
palvelun osalta olennainen käyttöoikeus on organisaation KOSKI-pääkäyttäjä.  
 
Organisaation KOSKI-pääkäyttäjä saa tiedon epäonnistuneista tiedonsiirroista, ja hänen vastuullaan 
on havaittujen virheiden korjaaminen tai raportoiminen niistä eteenpäin. KOSKI-palvelun 
pääkäyttäjä on samalla organisaation yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään KOSKI-
palveluun liittyvät viestit. Mikäli organisaation KOSKI-pääkäyttäjää ei ole määritelty, saa 
koulutustoimijan vastuukäyttäjä tiedon virheellisistä KOSKI-tiedonsiirroista ja hänen vastuulleen jää 
virheiden korjaaminen tai niistä raportoiminen. 
 
Koulutuksen järjestäjät vastaavat organisaationsa tietojen päivittämisestä, ajantasaisuudesta ja 
oikeellisuudesta Opintopolku-palvelukokonaisuudessa, jonka osa KOSKI-palvelu on. Opintopolkuun 
kirjaudutaan osoitteessa: https://virkailija.opintopolku.fi/. 
 
 
KOSKI-palvelun testaaminen 
 
Suosittelemme, että jokainen koulutuksen järjestäjä osallistuu KOSKI-palvelun testaukseen jo kesän 
ja syksyn 2017 aikana, hyvissä ajoin ennen kuin tietojen tulee lain mukaan olla tallennettuina 
palveluun. Tällä hetkellä KOSKI-palvelun testaukseen ilmoittautuneita oppilaitoksia on hieman alle 
100. 
 
Osallistumalla testaamiseen voitte vaikuttaa palvelun sisältöön ja laatuun sekä varmistua 
käyttöönoton sujuvuudesta. Testaukseen pääsette mukaan sopimalla oman 
opintohallintojärjestelmätoimittajanne kanssa testauksesta sekä ajankohdasta ja ilmoittamalla 
testaukseen osallistumisesta Opetushallitukselle palveluosoitteeseen: koski@opintopolku.fi. 
Opetushallitus luo testaukseen tarvittavat tunnukset sekä antaa tarkemmat ohjeistukset 
testaamiseen. 
 
Tarkempaa tietoa KOSKI-testauksesta löytyy palvelun Wiki-sivuilta: 
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/KOSKI-palvelun+testaus 

https://virkailija.opintopolku.fi/
mailto:koski@opintopolku.fi
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/KOSKI-palvelun+testaus
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Lisätietoja tietovarannosta: 
projektipäällikkö Joonas Mäkinen, Opetushallitus 
puh. 029 533 1271, joonas.makinen@oph.fi 
 
Lisätietoja lakiesityksestä: 
ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö 
puh. 029 533 0308, mika.tammilehto@minedu.fi  
 
KOSKI-palvelun neuvontaosoite koski@opintopolku.fi 
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