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  OHJE  

  

22.12.2022   OPH-5217-2022 

Toimijat, jotka järjestävät Jatkuvan 

oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskuksesta annetun lain 

9 §:ssä tarkoitettua 

palvelukeskuksen hankkimaa, 

muuta kuin mainitun lain 10 §:n 

mukaista säänneltyä koulutusta 

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskus 

 

Tietojen tallentaminen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun 

kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin 

Opetushallitus on antanut määräyksen tietojen tallentamisesta muun kuin säännellyn 

koulutuksen rekisteriin lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 27 c § 

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

tutkintorekistereistä (884/2017) 27c § tarkoitettujen tietojen tallentamisesta, jotka 

tallennetaan KOSKI-palvelun kautta muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin. 

  

Pyydämme tiedottamaan tästä ohjeesta organisaatiossanne niitä, jotka vastaavat 

tietojen tallentamisesta muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin tai näiden 

tietojen käyttämisestä.  

 

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat Opetushallitus ja palvelukeskus. Opetushallitus 

vastaa rekisterin yleisestä toiminnasta sekä teknisistä edellytyksistä tallentamista, 

käsittelyä ja luovutusta varten.  

 

Palvelukeskus vastaa tietojen yleisen tietosuoja-asetuksen 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. 

 

Palvelukeskus toimii tallennetun tiedon yhteisrekisterinpitäjänä koulutustoimijoiden 

järjestelmään tallentamien tietojen osalta ja vastaa niiden sisällöstä ja 

virheettömyydestä. Yhteisrekisterinpitäjän on huolehdittava, että tallennettavat 

tiedot ovat ajantasaisia. 
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Muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin KOSKI- palvelun kautta tallennettavat tiedot 

    

Toimijan, joka järjestää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 

annetun lain 9 §:ssä tarkoitettua palvelukeskuksen hankkimaa, muuta kuin mainitun 

lain 10 §:n mukaista säänneltyä koulutusta, on tallennettava mainitussa 

koulutuksessa olevista opiskelijoistaan rekisteriin koulutuksen nimi, sen alkamis- ja 

päättymispäivä ja tuntimäärä sekä tieto koulutuksen loppuun suorittamisesta 

1.1.2023 alkaen. Tätä ohjeistusta sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa 

aloitettuun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetun lain 8 ja 

9 §:n nojalla rahoitettuun koulutukseen ja vuonna 2022 toteutettuun mainittuun 

koulutukseen. Jatkuvaa oppimista koskevat valtakunnallisista opinto- ja 

tutkintorekistereistä annetun lain 27 c §:ssä tarkoitetut vuodelle 2022 kohdentuvat 

tiedot tallennetaan takautuvasti viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2023.  

 

Jos opiskelijan osaaminen on arvioitu, tallennetaan tieto arvioinnista. Rekisteriin 

tallennetaan lisäksi henkilön nimi ja oppijanumero.  

 

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 27 c § määritettyjen 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin 

säännellyn koulutuksen rekisteriin tallennettavien tietojen 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 

 

 Tietosisällön tiedonsiirtoprotokollan muutoshistoria löytyy osoitteesta: 

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

oshistoria.md.    

 

Tietorakenne ja tiedot  

  

Toimijoiden tulee tallentaa tiedot muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin 

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, koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa tiedot Jatkuvan 

oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn 

koulutuksen rekisteriin käyttöliittymällä.   

  

Tiedonsiirrolla luotujen opiskeluoikeuksien tietoja ei voi päivittää 

syöttökäyttöliittymän kautta. Syöttökäyttöliittymän kautta tallennettuja 

opiskeluoikeuksia ja niiden tietoja voi siirtyä päivittämään tiedonsiirrolla, jos 

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html
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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koulutuksen järjestäjä siirtyy käyttämään opintohallintojärjestelmää, jossa on KOSKI-

integraatio.  

  

Tiedonsiirtorajapinta, dataformaatti ja tiedot on kuvattu osoitteessa:  

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

  

Toimijoiden tulee tallentaa uudet tiedot sekä päivittää ja korjata tiedot viipymättä 

muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin. Rekisterin 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 1.1.2023 

lähtien listatut tiedot kaikista henkilöistä, jotka ovat 27 c § tarkoitetuissa koulutuksissa 

opiskelijoina. 

 

 Muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin tiedot on pidettävä ajantasaisina  

  

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 27 c § tarkoitetut tiedot tulee 

tallentaa tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti sen jälkeen, kun tieto on syntynyt 

tai muuttunut. Tieto tulee olla rajapinnalla siirrettäessä vuorokauden kuluessa 

tietovarannossa ja käyttöliittymällä tallennettavien tietojen osalta kymmenen 

arkipäivän kuluessa tallennettuna tietovarantoon.   

  

Tietojen luovuttaminen tietovarannosta  

  

Opetushallitus päättää tietojen luovuttamisesta rekisteristä ja vastaa luovutuksen 

lainmukaisuudesta.  

 

Opetushallitus voi tuottaa rekisteristä opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, 

tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja 

rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja.  

 

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

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

 

Tietojen säilytysaika muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterissä 

  

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään 50 vuotta koulutuksen päättymisestä. 

 

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

  

    

 

Opetusneuvos  Jukka Kohtanen 

 

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

