
Ammatillisten tutkinto- ja osatutkintotavoitteisten opiskeluoikeuksien suoritustiedot 

KOSKI-palvelussa keskiviikkona 26.1.2022 
 

Kysymys: Ottaako valtionosuusrahoitus huomioon opiskeluoikeuden osaamisala, jos osaamisalasta puuttuu 

päiväykset? 

Vastaus: Kyllä huomioidaan valtionosuusrahoituksessa. 

Kysymys: Oliko niin, että osatutkintotavoitteisen pt:n keskiarvo ei saa näkyä Koskessa? Haittaako jos näkyy? 

Vastaus: Jos kyse on osatutkintotavoitteisen opiskelijan opiskeluoikeudesta, kyllä keskiarvo siirretään 

KOSKI-palveluun. Jos kyse on tutkintotavoitteisesta opiskelijasta, jonka opiskeluoikeus päätetään tilaan 

”katsotaan eronneeksi” ei siirretä keskiarvoa, vaikka opiskelijalle erikseen annetaan osatutkintotodistus, 

jolla on keskiarvo. 

Kysymys: Jos on sama perustutkinto, mutta eri osaamisalat ja opiskelija valitsee toisesta osaamisalasta 

valinnaisen tutkinnon osan. Voiko sen valita opiskelijan tutkintoon, jos perusteet sen sallivat? 

Vastaus: Tottakai voi kun tutkinnon peruste sen sallii. Tähän ei tarvita mitään tunnustamisviitteitä 

todistukselle tai KOSKI-palveluun, koska tutkinnon osa kuuluu tutkintoon, jota suoritetaan. 

Kysymys: Osaamisen arvioinnin mukauttamisesta vielä. Onko siihen jokin syy miksi sanallinen arviointi ei 

näy Koski-palvelussa? Nämä asiat, joiden pitää näkyä todistuksessa mutta ei Koskessa ja toisin päin ovat 

haastavia oppilaitosten arjessa.  

Vastaus: Aiemmin on arvioitu, että sanallinen arviointi ei ole KOSKI-tietosisällön kannalta tarpeellista. 

Sanallisen arvioinnin voi siirtää ja KOSKI-palvelussa pääsääntöisesti sanalliset arviot on piilotettu. Ei estä siis 

tiedonsiirtoja. 

Kysymys: Viimeisen näytön tietoihin (joka siirretään Koskeen) voidaan laittaa vain kahden työpaikan tiedot, 

vaikka osanäyttöjä olisi tehty viidessä eri työpaikassa. Miten tällaisessa tapauksessa toimitaan? 

Vastaus: KOSKI-palveluun voi siirtää vain yhden näytön suorituspaikan. Siirretään viimeisin näytön 

suorituspaikka. 

Kysymys: Kun ammattitutkintoon tunnustetaan tutkinnon osa perustutkinnosta, niin numeroarviointi 

muutetaan hyväksytyksi. Tämä on tuttua, mutta kerrottiin myös, että perustutkinnon numeroarviointi pitää 

kirjoittaa näkyviin lisätietoja kenttään. Onko näin?  

Vastaus: Jos tunnustetaan aiemmin tai muualla suoritetusta tutkinnon osasta niin ei ole tarpeen, että 

alkuperäinen arvosana näkyy tiedoissa.  Jos suoritetaan HOKS:ssa sovittu tutkinnon osa toisesta tutkinnosta 

samaan aikaan samassa oppilaitoksessa ja merkitään tutkinnon osa samalle opiskeluoikeudelle suoritettuna 

KOSKI-ohjeiden mukaan, voi alkuperäinen arvosana olla esim. näytön tiedoissa. KOSKI-kehityslistalla on 

tietokenttä, jossa alkuperäinen arvosana olisi mahdollista siirtää erillisenä tietona.  

Kysymys: Osa tiedoista ei ole pakollisia silloin, kun tietoja siirretään Koskeen, mutta ovatkin pakollisia, kun 

ne siirretään eHOKS-palveluun. Voisiko näitä tietoja yhtenäistää? Esim. tuo koulutussopimuksen 

työtehtävätieto on pakollinen eHOKS-palveluun, mutta ei Koskeen. Miksi näin? 

Vastaus: koska KOSKI ja eHOKS keräävät tietoa eri tarkoituksiin ja eri perusteella. KOSKI-palveluun kerätään 

opintosuoritustiedot sekä rahoituksen laskennan (perusrahoitus ja suoritusrahoitus) tarvitsemaa tietoa. 

eHOKS-tietosisältö vastaa suppeampaa sisältöä opiskelijan kanssa yhdessä sovittavasta henkilökohtaisesta 

osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Kysymyksessä esitetty tieto työtehtävistä ei ole ohjelmallisesti 

pakotettu tieto, mutta kyseinen tieto kyllä ohjeistetaan siirtämään (määräykset, KOSKI-ohjeet) myös KOSKI-

palveluun. 

Kysymys: Opiskelija on valmistunut ja korottaa myöhemmin jotain arvosanaa toisella opiskeluoikeudella. 

Kohtaako korotettu arvosana aiemmalla opiskeluoikeudella suoritetut tiedot eli meneekö esim. 

korkeakouluvalintoihin korotettu arvosana? 



Vastaus: Eivät mene. Korkeakoulut päättävät valintaperusteista ja kevään 2022 valinnoissa valmistumisen 

jälkeisiä korotuksia ei oteta valinnoissa huomioon. Korotuksen linkittäminen niin, että korotus ns. korvaisi 

aiemman suorituksen, edellyttäisi asian ratkaisemista ensin todistusmääräyksen muutoksella, sekä tuottaisi 

uusia velvollisuuksia sille ammatilliselle koulutuksen järjestäjälle, joka ottaa vastaan korotuksen, kuten 

keskiarvon uudelleen laskemisen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on katsonut tällaisen prosessin olevan liian 

raskas.  Yhteistyöryhmissä pohditaan malleja, joilla korotukset jatkossa voitaisiin valinnoissa huomioida 

jollakin kevyemmällä menetelmällä.  

Kysymys: Onko koulutussopimuksen työtehtävätieto pakollinen? Mikäli se on jäänyt joillekin aiemmin 

merkkaamatta, tuleeko se lisätä jälkikäteen esim. viime vuodelta? 

Vastaus: Vaikka jokin tieto ei olisi ohjelmallisesti pakotettu, jos se ohjeistetaan siirtämään (määräykset, 

KOSKI-ohjeet), tulisi tieto siirtää.  

Kysymys: Voiko opiskelija opiskella saman aikaisesti oppisopimuksella ja koulutussopimuksella? Vai pitääkö 

näiden olla vuorotellen olevia jaksoja? 

Vastaus: KOSKI-palvelussa ei ole teknisiä esteitä ajallisesti päällekkäisten jaksojen siirtämiseksi, mutta asian 

hallinnolliset tai lailliset kysymykset tulee kysyä sisältöasiantuntijapuolelta ammatillinenkoulutus(at)oph.fi. 

 


