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Koulutustoimijoille 
 
KOSKI - OPINTOSUORITUKSET JA OPISKELUOIKEUDET KOOTUSTI YHDESSÄ 

PALVELUSSA 
 

Opetushallitus rakentaa Koski-palvelua (aiemmin TOR) yhdessä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. Valmistuessaan Koski kerää yhteen tiedot kunkin 
oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin 
asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen 
keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.  
 
Kosken ansiosta kansalaiset, koulutustoimijat ja viranomaiset tulevat saamaan 
tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Tiedot ovat Koskessa 
turvallisesti tallessa ja kansalaiset voivat selata omia tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan 
jakaa niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille, esimerkiksi koulutuksen 
järjestäjille, kunnille, Kelalle ja TE-toimistoille.  
 
Tavoitteena on, että tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi 
 
- opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa 

- aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa 

- opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa 

- koulutuksen rahoituksen laskennassa 

- koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa  

- koulutuksen arvioinnissa. 

Kosken on tarkoitus olla käytössä vuonna 2018. Palvelu on osa Opetushallituksen 
ylläpitämiä oppijan verkkopalveluita.  

Kosken käyttöönotto huomioitava tietojärjestelmien ja kirjauskäytäntöjen kehittämisessä 

 
Tietojen on tarkoitus siirtyä Koskeen automaattisesti opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien järjestelmistä rajapintojen kautta, joten niiden keräämiseen ja 
toimittamiseen ei kulu jatkossa työaikaa. Tiedonsiirrot koulutuksen järjestäjien 
järjestelmistä Koskeen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.  
 
Jotta tiedonsiirrot saadaan toimimaan, koulutuksen järjestäjien tulee ottaa palvelun 
vaatimukset huomioon tietojärjestelmiensä kehittämisessä.  Kosken käyttöönotto 
voi myös edellyttää, että koulutuksen järjestäjät muuttavat kirjauskäytäntöjään.  
 
Viranomaisten tietotarpeita on kartoitettu perus-, lukio-, ammatti- ja 
korkeakoulutuksen osalta. Kartoitusten perusteella on toteutettu 
tiedonsiirtorajapinta päättötodistusten ja tutkintotodistusten tiedoille. Tietojen 
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siirtoa koulutustoimijoilta Koskeen testataan parhaillaan. Testaukseen ja rajapinnan 
kommentointiin voi ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
koski@oph.fi.  

Lausuntokierros Koskeen liittyvästä lainsäädännöstä kesällä 2016 

 
Jotta palvelu voidaan ottaa käyttöön, lainsäädäntöä täytyy päivittää. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö valmistelee asiaa koskevaa lakia, joka lähtee lausuntokierrokselle 
kesäkuussa 2016. Koulutuksen järjestäjille on mahdollisuus antaa palautetta 
lakiluonnoksesta lausuntokierroksen aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2017 alussa. 
 
Tietoja vireillä olevista lakimuutoksista opetus- ja kulttuuriministeriön 
verkkosivujen Vireillä-osiossa: 
http://www.minedu.fi/OPM/Lainsaeaedaentoe/vireilla/koulutus_vireilla.html?lan
g=fi  
 

Lisätietoja Projektipäällikkö Joonas Mäkinen, Opetushallitus 
puh. 029 533 1271, joonas.makinen@oph.fi  

 
Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö 
puh. 0295 3 30308, mika.tammilehto@minedu.fi  
 
Tietoja Koskesta Opetushallituksen verkkosivuilla: 
www.oph.fi/koski 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Perusopetuksen järjestäjät 

Lukiokoulutuksen järjestäjät 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
Korkeakoulut 
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