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Vapaatavoitteinen vapaan 
sivistystyön koulutus

Maanantai 15.11.2021



Tervetuloa KOSKI-webinaariin! 

Tässä webinaarissa käydään läpi vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeuksia ja 
opintosuoritustietojen tallentamista. Oppivelvollisuuslain tarkoittamien vapaan sivistystyön koulutusten ja niissä opiskelevien 
oppivelvollisten kansanopisto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksia ei käydä läpi tässä materiaalissa. Niitä koskevat omat, erilliset 
ohjeensa. 

Webinaarin pelisäännöt:

1. Pidetään oma kamera ja mikrofoni suljettuna esityksen ajan ja annetaan muille osallistujille keskittymisrauha. 

2. Webinaarin aikana voi esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä järjestäjälle Teamsin chatin kautta. Kysymyksiä voi lähettää 
koko webinaarin ajan. Odotathan kärsivällisesti, että järjestäjä ehtii omaan kysymykseesi asti. Järjestäjä vastaa 
esitettyihin kysymyksiin esityksen aikana sopivissa väleissä tai kirjallisesti jälkikäteen. 

3. Tilaisuus tallennetaan. Webinaarien tallenteet sekä chatin kysymys- ja vastauskoosteet julkaistaan webinaarin jälkeen 
osoitteessa: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet

4. Vinkki uusille KOSKI-käyttäjille! Koulutukset ja tilaisuudet –sivulta löytyvältä KOSKI-palvelun perusteet ja käyttäjähallinta
–webinaarin tallenteella käydään läpi KOSKI-palvelun perustoimintoja. Koulutuksen tallennetta suositellaan erityisesti 
vapaan sivistystyön oppilaitosten uusille KOSKI-käyttäjille ja niille, jotka kaipaavat kertausta KOSKI-palvelun  sanaston ja 
palvelun perustoimintojen läpikäymiseen. 
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Esityksen sisältö 

Ensimmäinen osa:

• Vapaatavoitteista vapaan sivistystyön 
koulutusta koskevat yleiset periaatteet 
KOSKI-palvelussa

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet

• Opiskeluoikeuden alkaminen 
koulutuksen päättyessä

• Opiskeluoikeuden luominen ja 
perustiedot

• Opiskeluoikeuden tilat 

Toinen osa:

• Vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustiedot

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien tietojen 
tarkistaminen 

• Tilanteet, joissa opiskelija peruu antamansa 
suostumuksen tietojen tallentamiseen sen 
jälkeen, kun tiedot on tallennettu KOSKI-
tietovarantoon
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Vapaatavoitteista vapaan 
sivistystyön koulutusta 
koskevat yleiset periaatteet 
KOSKI-palvelussa



Vapaatavoitteista vapaan sivistystyön koulutusta koskevat pääperiaatteet KOSKI-
palvelussa

• Vapaan sivistystyön koulutusten suoritustiedot voidaan tallentaa KOSKI-palveluun 1.8.2021 
alkaen suoritetuista vapaatavoitteisista koulutuksista, mikäli kaikki ehdot täyttyvät:

• Oppilaitoksen ylläpitäjä päättää tarjota mahdollisuuden tietojen tallentamiseen KOSKI-
palveluun. Oppilaitoksen ylläpitäjä voi päättää itse omien hallinnollisten prosessiensa 
mukaisesti KOSKI-palvelun käyttöönoton aikataulusta ja laajuudesta.  

• Oppilaitoksen ylläpitäjä kuvaa koulutuksen osaamisperusteisesti. Kuvaus tehdään viemällä 
paikallinen opetus- tai kurssisuunnitelma Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-
palveluun.  Oppilaitoksen ylläpitäjä kuvaa myös koulutuksen arviointikäytännöt ja 
määrittelee koulutuksen tai sen osien laajuuden opintopisteinä. KOSKI ja ePerusteet ovat 
kaksi toisistaan erillistä Opintopolun palvelua, ja molempiin palveluihin tarvitaan omat 
käyttöoikeutensa. Pääkäyttäjäoikeudet molempiin palveluihin saa oppilaitoksen ylläpitäjän 
nimeämältä Opintopolun vastuukäyttäjältä.

• Opiskelija antaa suostumuksensa tiedon tallentamiseen KOSKI-palveluun koulutuksen 
alkaessa. Alaikäisen lapsen ollessa kyseessä, suostumuksen antaa lapsen huoltaja. 
Suostumus säilytetään pysyvästi. 
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Vapaatavoitteista vapaan sivistystyön koulutusta koskevat pääperiaatteet KOSKI-
palvelussa, jatkuu:

• Suoritustiedot voidaan vapaatavoitteisen koulutuksen osalta tallentaa KOSKI-palveluun 1.8.2021 
alkaen suoritetuista koulutuksista, mikäli:

• Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana hyväksytysti vähintään yhden sellaisen 
opintosuorituksen, jolla on laajuus opintopisteinä sekä arvosana. Arviointi voidaan 
toteuttaa joko numeerisesti tai arvosanalla ’hyväksytty’. 

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeus luodaan ja opintosuoritustiedot tallennetaan vasta 
koulutuksen päätyttyä. Opiskeluoikeutta ei saa missään tilanteessa luoda vapaatavoitteisen 
koulutuksen ollessa vielä meneillään – ei edes pitkissä, lukuvuoden kestävissä 
koulutuksissa, vaikka opiskelijalla olisikin jo osa opintosuorituksista arvioitu ja suoritettu. 

• Koulutus voi päättyä hyväksytysti suorittamiseen tai siihen, että opiskelija keskeyttää 
koulutuksen saamatta sitä kokonaan suoritetuksi. ’Tyhjiä’ vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeuksia, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus, ja 
jolla ei olisi yhtään arvioitua opintosuoritusta, ei pitäisi olla olemassa missään tilanteessa. 
Mikäli arvioinnin tuloksena on hylätä opiskelijan suoritus, ei suoritustietoa tallenneta eikä 
opiskelijalle luoda vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta KOSKI-tietovarantoon. 

12/11/2021 Opetushallitus
6



Milloin alkaa oppilaitoksen ylläpitäjän velvollisuus siirtää tai tallentaa KOSKI-
palveluun vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen tiedot?

• Opiskeluoikeus- ja suoritustiedot on siirrettävä tai tallennettava koulutuksen päätyttyä, kun 
suoritettu koulutus on arvioitu, mikäli oppilaitoksen ylläpitäjä on ensin päättänyt ottaa palvelun 
käyttöön ja opiskelijalta tai alaikäisen huoltajalta on saatu suostumus tietojen tallentamiseen 
koulutuksen alkaessa.

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia koskeva laki on ollut voimassa 1.8.2021 alkaen. Tätä 
aiemmin suoritettuja vapaatavoitteisia koulutuksia ei ole sallittua tallentaa KOSKI-palveluun.

• Oppilaitoksen ylläpitäjällä on velvollisuus korjata virheellisesti siirretyt tai tallennetut tiedot 
myös takautuvasti.

• Opiskeluoikeudet säilytetään KOSKI-palvelussa pysyvästi, ellei opiskelija itse peruuta 
suostumustaan. Opiskelija ilmoittaa suostumuksen peruutuksesta Opetushallitukselle joko Oma 
Opintopolku-palvelussa tai paperilomakkeella. 
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Suostumusten hallinta ja opiskelijan informointi suoritustietojen tallentamisesta

• Vapaatavoitteisesti opiskelevan vapaan sivistystyön opiskelijan suoritustietoja voidaan tallentaa KOSKI-palveluun, kun opiskelija on 
antanut vapaaehtoisesti suostumuksensa kyseisen koulutuksen suoritustiedon tallentamiseen. Opiskelijan suostumus annetaan tiedot 
tallentavalle oppilaitoksen ylläpitäjälle koulutuksen alkaessa. 

• Oppilaitoksen ylläpitäjän on ennen suostumuksen antamista annettava opiskelijalle tietoa siitä, kuinka tietovarantoon tallennettuja tietoja 
voidaan käsitellä, luovuttaa ja säilyttää. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti.

• Suostumusten keräämisessä ja hallinnassa sekä opiskelijan informoinnissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa 
ohjetta opiskelijoiden informoimisen minimitiedoista tallennettaessa suoritustietoja vapaan sivistystyön vapaatavoitteeseen tutkintoon 
johtamattomasta koulutuksesta suostumukseen perustuen. Ohje sisältää mallitiedotteen opiskelijan informoimiseksi sekä 
mallilomakkeen suostumuksen pyytämiselle. 

Ohje mallitiedostoineen on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla: https://minedu.fi/koski-ja-osaamisen-tunnistaminen

• Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Oppilaitoksen 
ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi ja tehtävä siihen merkintä, jos suostumus myöhemmin peruutetaan. Ilmoitus 
peruutuksesta tulee Opetushallitukselta KOSKI-pääkäyttäjälle.

Huom! Oppivelvollisuuslain tarkoittamissa kansanopiston koulutuksissa opiskelevilta, oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvilta kansanopiston 
opiskelijoilta ei pyydetä suostumusta, sillä niiden osalta suoritustietojen tallennusvelvollisuus on kansanopistojen ylläpitäjille 
lakisääteinen. Jos oppivelvollisuuslain tarkoittama opiskelija kuitenkin opiskelee vapaatavoitteisesti muussa vapaan sivistystyön 
koulutuksessa, silloin kansanopistoissa tulee pyytää opiskelijan tai alaikäisen huoltajan suostumus, kuten muiltakin vapaatavoitteisilta 
opiskelijoilta. 
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Koulutukset, joiden tallentaminen Koski-tietovarantoon on 
sallittu, kun kaikki edellisissä dioissa kuvatut edellytykset on 
huomioitu

Pääsääntö:

• Kansalaisopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
• Kansanopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
• Kesäyliopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
• Liikunnan koulutuskeskusten järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
• Opintokeskusten järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
• Snellman-korkeakoulun järjestämä vapaan sivistystyön koulutus
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Suostumuksensa antaneelle opiskelijalle voi luoda opiskeluoikeuden ja tallentaa 
vapaan sivistystyön suoritustiedot vapaatavoitteisen koulutuksen päätyttyä 

Esimerkkejä:

• vapaan sivistystyön taidekoulutus, jota ei järjestetä taiteen perusopetuksena (TPO), eli muuhun 
kuin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeseen pohjautuvan taidekoulutuksen 
opintosuoritukset

• vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella järjestetty kotoutumiskoulutus sekä vapaan 
sivistystyön lukutaitokoulutus

• Opistovuosi oppivelvollisille –koulutus niissä tilanteissa, jolloin oppivelvollisuuslain piiriin 
kuulumaton kansanopiston opiskelija suorittaa vapaatavoitteisesti kyseistä koulutusta,

• Koulutus tai se osa koulutuksesta, jota järjestetään vapaan sivistystyön koulutuksena 
kansanopiston lukuvuoden kestävällä, vapaatavoitteisella linjalla
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Vapaatavoitteiset koulutukset, joiden tietoja ei saa tallentaa KOSKI-

tietovarantoon edes oppilaitoksen ylläpitäjän päätöksen eikä opiskelijan 
suostumuksen perusteella

Poikkeukset:

• Taiteen perusopetuksen (TPO) opetussuunnitelman perusteeseen pohjautuva taidekoulutus – ei edes silloin, kun se 
järjestetään vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella! 

• Hankintana järjestetty koulutus

• Tilauskoulutus, kuten esimerkiksi rajattu henkilöstökoulutus tietylle yritykselle

• TE-hallinnon rahoituksella järjestetty maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

• Muu maksullinen palvelutoiminta

• Ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva avoin korkeakoulutus niiltä osin, kun 
suoritustiedot ilmoitetaan kyseiselle korkeakoululle, joka vastaa suoritustietojen tallennuksesta korkeakoulun luomalle 
opiskeluoikeudelle. 

• Jos kansanopiston lukuvuoden kestävällä linjalla osa opinnoista koostuu tällaisista korkeakoulun kanssa tehtyyn 
sopimukseen perustuen järjestetyistä opinnoista, ePerusteet-palveluun viedyssä opetussuunnitelmassa saa 
kuitenkin olla näkyvissä kaikki koulutukseen kuuluvat sisällöt, myös korkeakoulun kanssa yhteistyössä 
toteutettavat.
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Vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeudet



Opiskeluoikeuden alkaminen 
koulutuksen päättyessä



Opiskeluoikeus luodaan aina vasta 
vapaatavoitteisen koulutuksen päätyttyä

• Opiskeluoikeutta ei missään tilanteissa luoda vapaatavoitteisen koulutuksen ollessa vielä kesken. 

• Opiskeluoikeus luodaan aina vasta koulutuksen päätyttyä, kun opiskeluoikeudelle on mahdollista 
tallentaa myös kaikki suoritetut, arvioidut opintosuoritukset. 

• Opiskeluoikeus luodaan aina suoraan sen päättävään tilaan, jolloin opiskeluoikeuden 
alkamispäivämäärä on aina koulutuksen päättymispäivämäärä.

• Opiskeluoikeuden kesto on siis aina vain yhden (1) päivän riippumatta siitä, milloin se on 
tosiasiallisesti alkanut ja milloin päättynyt.

• Missään tilanteessa ei pitäisi olla olemassa sellaista vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta, jonka 
päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus, ja jolle ei olisi tallennettu yhtään 
arvioitua opintosuoritusta. 

12/11/2021 Opetushallitus 14



Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä on koulutuksen 
päättymispäivämäärä

• Vapaatavoitteisesti opiskelevalle opiskelijalle vapaan sivistystyön opiskeluoikeus luodaan aina 
vasta koulutuksen päätyttyä.  

• Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä on aina koulutuksen päättymispäivämäärä. Laki edellyttää 
päättymispäivämäärän tallennusta KOSKI-palveluun, mutta ei mahdollista koulutuksen 
alkamispäivämäärän tallentamista. 

• Opiskeluoikeus luodaan ja päätetään samalla kertaa suoraan opiskeluoikeuden päättävään 
terminaalitilaan ja samalla tallennetaan tai siirretään koulutukseen sisältyvän osasuorituksen 
tiedot; koulutuksen paikallinen nimi, laajuus ja arviointi

• Jos sama opiskelija palaa myöhemmin samaan oppilaitokseen suorittamaan uusia koulutuksia, 
hänelle luodaan aina uusi opiskeluoikeus. Kahden toisistaan erillisen koulutuksen suoritustietoja 
tallenneta koskaan samalle opiskeluoikeudelle, vaan molemmat omille opiskeluoikeuksilleen. 

• Samalla opiskelijalla voi siis olla useita erillisiä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia, jotka 
luodaan aina vasta kunkin koulutuksen päätyttyä. 
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KOSKI-palveluun ei luoda ’tyhjiä’ 
opiskeluoikeuksia eikä tallenneta hylättyjä 
opintosuorituksia
• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden luominen vapaatavoitteiselle opiskelijalle edellyttää, että 

opiskeluoikeudelle voidaan tallentaa vähintään yksi arvioitu opintosuoritus, jonka laajuus on 
määritelty opintopisteinä. 

• Vapaatavoitteisille opiskelijoille ei saa luoda sellaisia vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia, joille 
ei tallenneta yhtään arvioitua osasuoritusta. 

• Jos vapaatavoitteiselle opiskelijalle ei koskaan kerry yhtään hyväksytysti suoritettua, arvioitua 
suoritusta, ei KOSKI-palveluun luoda vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta. Tämä pätee 
tilanteisiin, joissa opiskelijan koko koulutuksen suoritus hylätään, tai jos opiskelija jättää 
koulutuksen kesken siten, ettei oppilaitoksessa voida arvioida yhtään suoritettua 
opintokokonaisuutta/koulutukseen sisältyvää opintosuoritusta. 

• Hylättyjä suorituksia ei koskaan tallenneta KOSKI-palveluun.  
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Milloin opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus ja milloin 
opintojaksojen arviointitietoja aletaan tallentaa 
opiskeluoikeudelle?
• Kun koulutus on päättynyt hyväksytysti suorittamiseen, tai kun opiskelija on keskeyttämällä 

päättänyt opinnot suoritettuaan vain osan opinnoista niin, että ainakin yhdellä 
opintosuorituksella on arvosana ja laajuus opintopisteinä

• Suostumuksensa antaneet opiskelijat ovat suorittaneet ensimmäisen opintojakson hyväksytysti 
(arviointi voi olla hyväksytty tai numeerinen) ja koulutuskokonaisuus on tullut 
kokonaisuudessaan, kaikkine opintojaksoineen, hyväksytysti suoritetuksi ja kaikilla 
opintosuorituksilla on arvioinnit.

• Sama pätee kaikkiin koulutuskokonaisuuksiin, joihin sisältyy useampi kuin yksi 
opintojakso/kurssi, ja joiden tallentamiseen kokonaisuutena opiskelija on antanut 
suostumuksensa. 

• Opiskeluoikeus luodaan ja arvioidut suoritustiedot tallennetaan tai siirretään aina samalla 
kerralla. Yksittäisen opiskeluoikeuden luominen aloitetaan ja viimeistellään yhdellä 
tallennuskerralla.
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Opetushallitus



Opiskeluoikeuden luominen, 
tilat ja perustiedot



Opiskeluoikeuden luominen

• Jos opiskeluoikeus luodaan syöttökäyttöliittymässä, opiskeluoikeuden luomisen jälkeen tulee 
Muokkaa-painikkeen kautta käydä vielä lisäämässä opiskeluoikeudelle opintosuoritusten tiedot, 
arvosanat ja opintopisteet. Hyväksytysti suoritettu-tilaan luotu opiskeluoikeus tulee vielä lopuksi 
vahvistaa. Opiskeluoikeuden luominen ja opintosuoritusten tallentaminen tehdään aina samalla 
kertaa sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt ja kaikki opintosuoritukset on arvioitu.

• Opiskeluoikeutta ei saa jättää ’tyhjäksi’ siten, ettei sille olisi tallennettu arvioituja 
opintosuorituksia. Opiskeluoikeus luodaan aina vasta koulutuksen päätyttyä, kun kaikki 
suoritukset on arvioitu ja samalla lisätään arvioitujen opintosuoritusten tiedot.

• Jos opiskeluoikeus siirretään opintohallintojärjestelmästä, opiskeluoikeudelle siirretään samalla 
kertaa myös arvioidut opintosuoritukset laajuuksineen sekä Hyväksytysti suoritettu-tilaiselle 
opiskeluoikeudelle suorituksen vahvistus. Keskeytynyt-tilaan luodulle opiskeluoikeudelle ei 
siirretä vahvistusta. 
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Opetushallitus

Uutta opiskeluoikeutta luodessa 
syöttökäyttöliittymässä opiskeluoikeuden tyyppi 
on aina Vapaan sivistystyön koulutus ja 
suoritustyyppi on aina Vapaan sivistystyön 
vapaatavoitteinen koulutus. 

Opiskeluoikeuden aloituspäivämäärä on se 
oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivä, kun 
koulutus on päättynyt. 

Kun koulutus päättyy siihen, että opiskelija on 
suorittanut sisällöt hyväksytysti ja opintosuoritus 
tai –suoritukset on arvioitu, opiskeluoikeus 
luodaan tilaan Hyväksytysti suoritettu. 



Hyväksytysti suoritettu

• Pääsääntöisesti käytettävä opiskeluoikeuden tila vapaatavoitteisilla koulutuksilla

• Käytetään tilanteissa, joissa opiskelija on suorittanut koulutuksen paikallisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. 

• Opiskeluoikeudella tulee olla vähintään yksi arvioitu opintosuoritus, jolle on 
määritelty laajuus opintopisteinä. ’Tyhjiä’ vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia, 
joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus ja jolla ei 
olisi yhtään arvioitua opintosuoritusta, ei pitäisi olla olemassa missään 
tilanteessa. 

• Hyväksytysti suoritettu-tilaan päättyvän opiskeluoikeuden suoritus vahvistetaan 
aina opintosuoritustietojen tallentamisen jälkeen
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Opetushallitus

Uutta opiskeluoikeutta luodessa 
syöttökäyttöliittymässä opiskeluoikeuden tyyppi 
on aina Vapaan sivistystyön koulutus ja 
suoritustyyppi on aina Vapaan sivistystyön 
vapaatavoitteinen koulutus. 

Opiskeluoikeuden aloituspäivämäärä on se 
oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivä, kun 
koulutus on päättynyt. 

Kun koulutus päättyy siihen, että opiskelija on 
suorittanut osan koulutuksen sisällöistä 
hyväksytysti ja vähintään yksi opintosuoritus on 
arvioitu, opiskeluoikeus luodaan tilaan 
Keskeytynyt



Keskeytynyt

• Keskeytynyt-tilaisella opiskeluoikeudella tulee aina olla vähintään yksi opintosuoritus, jolla on 
laajuus opintopisteinä sekä arviointi, 

• Käytetään tilanteissa, joissa opiskelija ei ole suorittanut kaikkia paikallisen opetussuunnitelman 
mukaisesti koulutukseen kuuluvia sisältöjä koulutuksen päättyessä, mutta hänelle on kuitenkin 
kertynyt vähintään yksi arvioitu opintosuoritus, jolle on määritelty laajuus opintopisteinä

• Keskeytynyt-tilaan päättyvän opiskeluoikeuden suoritusta ei vahvisteta opintosuoritustietojen 
tallentamisen jälkeen

• Tilaa ei saa käyttää, mikäli arvioinnin tuloksena on hylätä opiskelijan koko suoritus, eikä 
opiskelijalle ole kertynyt yhtään arvioitua opintosuoritusta. ’Tyhjiä’ vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeuksia, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus ja jolla ei 
olisi yhtään arvioitua opintosuoritusta, ei pitäisi olla olemassa missään tilanteessa. 
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Opiskeluoikeuden tilat
• Syöttökäyttöliittymässä tila-tieto näkyy lihavoituna ja sen edessä on nuolimerkki. Opiskeluoikeus luodaan aina vasta koulutuksen päätyttyä, joten 

opiskeluoikeuden pitäisi aina näkyä lihavoituna ja nuolimerkin kanssa syöttökäyttöliittymässä tietoja tarkastellessa.

• Vapaatavoitteisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden tiloja voivat olla Hyväksytysti suoritettu tai Keskeytynyt. 

• Huom! Vapaatavoitteisen koulutuksen päätason suorituksella käytettävissä olevat opiskeluoikeuden tilat ja opiskeluoikeuden luomista koskevat 
periaatteet poikkeavat tiloista, jotka ovat käytössä oppivelvollisuuslain tarkoittamissa kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa 
opiskelevilla oppivelvollisilla. 
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Opiskeluoikeuden tilat vapaatavoitteisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa
• Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa käytettävät opiskeluoikeuden tilat:

• Hyväksytysti suoritettu. Opiskeluoikeus on päättynyt koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen. Hyväksytysti suoritettu-tilaan 
merkitseminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut koulutuksen opintosuorituksineen täydessä laajuudessaan ja kaikki 
koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet on arvioitu. Hyväksytysti suoritettu-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, 
jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tila on käytössä kaikissa vapaatavoitteisissa koulutuksissa.

• Keskeytynyt. Opiskeluoikeus on päättynyt niin, että vain osa koulutukseen sisältyvistä opintosuorituksista on suoritettu 
hyväksytysti ja vähintään yhdellä osasuorituksella/opintokokonaisuudella on arviointi sekä opintopisteinä määritelty laajuus.
Keskeytynyt-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tilaa voidaan käyttää 
vapaatavoitteisissa koulutuskokonaisuuksissa, joihin opetussuunnitelman mukaisesti sisältyy useampi kuin yksi arvioitava 
osasuoritus/opintokokonaisuus ja opiskelijalla on vähintään yksi arvioitu osasuoritus, mutta koulutus ei ole päättymiseen 
mennessä tullut kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritetuksi.

• Mitätöity. Opiskeluoikeus voidaan mitätöidä lähettämällä tila-tieto "mitätöity”  tai mitätöimällä opiskeluoikeus 
syöttökäyttöliittymässä. Tällöin opiskeluoikeus poistetaan pysyvästi KOSKI-palvelusta. Mitätöinti pitäisi aina tehdä harkiten ja
mitätöintiä käyttää vain, jos opiskeluoikeuden perustiedot on tallennettu tai siirretty väärin niin, ettei niiden korjaaminen ole 
mahdollista (esim. oppijalle valittu väärä päätason suorituksen tyyppi tai oppijan tunnistetiedot ovat virheelliset). Kun 
opiskeluoikeus on mitätöity, opiskeluoikeus on poistettu pysyvästi. Mitätöityä opiskeluoikeutta ei voi päivittää eikä palauttaa, vaan 
opiskeluoikeuden luominen on aloitettava alusta. 

• Huom. Mitätöintiä ei tule kuitenkaan tehdä tilanteissa, joissa opiskelija ottaa oppilaitokseen ylläpitäjään yhteyttä ilmoittaakseen
suostumuksen peruutuksesta sen jälkeen, kun vapaan sivistystyön opiskeluoikeus on luotu. Opiskelija voi itse peruuttaa 
suostumuksensa Opintopolku-palveluun kirjautuneena omista tiedoistaan tai vaihtoehtoisesti ilmoittamalla suostumuksen peruutuksesta 
paperilomakkeella Opetushallitukselle, jolloin Opetushallituksessa selvitetään opiskelijan ilmoitus ja huolehditaan lain mukaisesti 
opiskeluoikeuden tietojen poistamisesta. Mitätöinti on oppilaitosten KOSKI-käyttäjien viimesijainen virheenkorjaustoiminnallisuus ja eri 
asia, kun opiskelijan tekemä suostumuksen peruutus. 
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Opiskeluoikeuden perustiedot
• Vapaatavoitteisten vapaan sivistystyön koulutuksien opiskeluoikeudet alkavat aina opiskeluoikeuden päättävässä tilassa.  

• Opiskeluoikeuden alkamispäiväksi eli ensimmäiseksi opiskeluoikeuden tilan päivämääräksi merkitään se oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivämäärä, 
jolloin koulutuksen suorittaminen on päättynyt. Opiskeluoikeudella ei näy missään tilanteissa koulutuksen alkamispäivämäärää. 

• Tila-tiedot näkyvät yhdessä "Opiskeluoikeuden voimassaoloaika"-tiedon kanssa heti opiskeluoikeuden yläpalkin alta. 

• Opiskeluoikeuden voimassaoloaika on aina sama, kun koulutuksen päättymispäivämäärä. Opiskeluoikeuden voimassaoloaika on aina vain yhden (1) päivän, 
vaikka koulutus olisi tosiasiassa kestänyt kauemmin. Laki mahdollistaa ainoastaan päättymispäivämäärätiedon tallentamisen.

• Opiskeluoikeuden suorituksen tyyppinä on Vapaan sivistystyön koulutus ja suorituksen tiedoissa näkyvät oppilaitoksen tiedot  ja koulutuksen suorituskieli

12/11/2021 Opetushallitus 27



Toinen osa: 
Opintosuoritustiedot



Vapaatavoitteisen 
koulutuksen suoritustiedot



Osasuoritusten tiedot vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeudella
• Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen opintosuoritustiedot siirretään tai tallennetaan paikallisina opintoina KOSKI-palveluun. Paikalliset opinnot ovat 

oppilaitoksen ylläpitäjän paikallisessa opetussuunnitelmassa määrittämiä koulutuksia, jotka siirretään oppilaitoksen ylläpitäjän itse määrittelemällä omalla 
koodilla ja niille on pakollista siirtää tai tallentaa oppilaitoksen ylläpitäjän paikallisessa opetussuunnitelmassa määrittämä koulutuksen nimi sekä kuvaus. Vapaan 
sivistystyön opiskeluoikeudella, jonka päätason suoritus on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutus, tulee olla aina vähintään yksi arvioitu osasuoritus, 
jolle on merkitty laajuus opintopisteinä. 

Osasuorituksella tulee olla tallennettuna seuraavat tiedot:

• koulutuksen nimi
Koulutuksen nimi tallennetaan tai siirretään paikallisen opetus- tai toteutussuunnitelman mukaisesti.

• koulutuksen kuvaus 
Koulutuksen kuvaukseen voi kirjata koulutuksen nimen samassa muodossa, kun koulutuksen nimeksi kirjataan. Sen lisäksi/vaihtoehtoisesti kuvaukseen voi 
merkitä sen ePerusteisiin viedyn paikallisen opetus- tai toteutussuunnitelman otsikon, jossa koulutuksen sisältö on kuvattu.

• osasuorituksella on laajuus opintopisteinä sekä arviointi
Arvioinnissa käytettävä arvosana-asteikko voi olla joko ’hyväksytty’ (https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/arviointiasteikkovst/latest) tai 
numeerinen arvo (https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/arviointiasteikkovstvapaatavoitteinen/latest). Osasuorituksella tulee aina olla 
opintopisteinä kirjattu laajuus.

• paikallinen koodi, mikäli opiskeluoikeuden tietoja päivitetään tiedonsiirroilla opintohallintojärjestelmästä.
Mikäli opiskeluoikeuden tietoja päivitetään tiedonsiirroilla opintohallintojärjestelmästä, ne siirretään oppilaitoksen ylläpitäjän itse määrittelemällä omalla 
koodilla.

• Jos koulutus sisältää useita opintokokonaisuuksia, tallennetaan vastaavasti koulutuksen osasuorituksina myös opintokokonaisuuksien nimet, kuvaukset, laajuudet 
opintopisteinä sekä niistä annetut arvosanat
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Suoritustietojen lisääminen opiskeluoikeudelle

• Kun opiskeluoikeus on ensin luotu syöttökäyttöliittymässä, sille täytyy vielä lisätä opintosuorituksen tiedot; 
paikallisen koulutuksen ja siihen mahdollisesti sisältyvien opintokokonaisuuksien nimet ja kuvaukset, laajuus tai 
laajuudet opintopisteinä sekä arvosana(t). 

• Syöttökäyttöliittymässä suoritustietojen lisääminen aloitetaan opiskeluoikeudelta löytyvän Muokkaa-painikkeen 
kautta. Mikäli opiskeluoikeus luodaan tiedonsiirroilla, opintosuoritustiedot arviointeineen siirretään 
opiskeluoikeuden luovan siirron yhteydessä samalla kertaa. 
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Opetushallitus

Muokkausnäkymässä koulutuksen nimi lisätään 
syöttökäyttöliittymässä 
Lisää osasuoritus –painikkeesta. Koulutuksen 
paikallinen nimi, kuten esimerkiksi lyhytkurssi 
’Työoikeuden kurssi’ tai lukuvuoden kestävän 
’Musalinja’, tallennetaan osasuorituksen tasolle.



Opetushallitus

Osasuoritukselle tallennetaan koulutuksen nimi, laajuus 
opintopisteinä sekä arvosana. Kuvaus on oletuksena 
koulutuksen paikallinen nimi. 

Jos koulutus koostuu useista opintokokonaisuuksista, 
joille annetaan omat arvosanansa, lisätään vielä 
koulutuksen sisältämien osasuoritusten nimet, 
arvosanat ja laajuudet opintopisteinä.



Opetushallitus

Opintosuoritustietojen lisäämisen 
jälkeen suoritus tulee vielä 
vahvistaa, kun opiskeluoikeuden 
tilaksi on valittu Hyväksytysti 
suoritettu.

Syöttökäyttöliittymässä vahvistus 
tapahtuu Merkitse valmiiksi-
painikkeen kautta. Harmaa
’Suoritus kesken’-palkki muuttuu 
vihreäksi, kun vahvistus on 
onnistunut. 

Jos yrität tallentaa 
opintosuoritustietoja 
syöttökäyttöliittymässä 
vahvistamatta suoritusta, näkyviin 
tulee oranssi herjapalkki.  



Opetushallitus

Opintosuoritustietojen lisäämisen 
jälkeen suoritus tulee vielä 
vahvistaa, kun opiskeluoikeuden 
tilaksi on valittu Hyväksytysti 
suoritettu.

Syöttökäyttöliittymässä vahvistus 
tapahtuu Merkitse valmiiksi-
painikkeen kautta. Harmaa Suoritus 
kesken-palkki muuttuu vihreäksi, 
kun vahvistus on onnistunut. 

Jos yrität tallentaa 
opintosuoritustietoja 
syöttökäyttöliittymässä 
vahvistamatta suoritusta, näkyviin 
tulee oranssi herjapalkki.  



Opetushallitus

Kun suoritus on vahvistettu ja 
Suoritus kesken-palkki muuttunut 
vihreäksi, on vahvistus onnistunut. 
Opiskeluoikeudella näkyy kaikki 
suoritetut opinnot, näiden 
laajuudet opintopisteinä sekä 
arvosanat. 

Tallennus viimeistellään Tallenna-
painikkeesta. 



Suorituksen vahvistaminen ja opiskeluoikeuden 
tilat
• Jos opiskeluoikeuden tilaksi on valittu Hyväksytysti suoritettu, tulee suoritus 

aina lopuksi vahvistaa, kun opiskeluoikeudelle on lisätty opintosuorituksen 
tiedot arviointeineen. Vahvistaminen tehdään opintosuoritustietojen lisäämisen 
jälkeen samalla tallennuskerralla. 

• Jos opiskeluoikeuden tilaksi on valittu Keskeytynyt, suoritusta ei vahvisteta, vaan 
se jää Suoritus kesken-tilaan, kun opiskeluoikeudelle on ensin lisätty 
opintosuoritusten tiedot arviointeineen. Keskeytynyt-tila vaatii aina vähintään 
yhden arvioidun opintosuorituksen tallentamista. 
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Vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeuksien 
tietojen tarkistaminen 



• Fdgdgdfgd
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Opiskelija on suorittanut ’Englantia vasta-alkajille 1’-
koulutuksen, jonka laajuus on 1 op ja joka 
arvioidaan numeerisella asteikolla. 

Koulutus on suoritettu 8.10.2021 ja opiskeluoikeus 
on luotu Hyväksytysti suoritettu-tilaan tuolle 
päivämäärälle. Opiskeluoikeudelle on lisätty 
opintosuorituksen tiedot, suorituksen laajuus 
opintopisteinä ja arvosana. Suoritus on vahvistettu, 
mikä näkyy Suoritus valmis-merkintänä vihreässä
palkissa. 



Opetushallitus

Opiskelija A on suorittanut Musalinja-koulutuksen, joka 
koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta. Hän on 
suorittanut ne kaikki hyväksytysti.

Koulutus on suoritettu 19.10.2021 ja opiskeluoikeus on 
luotu Hyväksytysti suoritettu-tilaan tuolle päivämäärälle. 
Opiskeluoikeudelle on lisätty opintosuoritusten tiedot, 
suoritusten laajuus opintopisteinä ja arvosanat. 

Suoritus on vahvistettu, mikä näkyy Suoritus valmis-
merkintänä vihreässä palkissa. 



Opetushallitus

Opiskelija B on suorittanut osan Musalinja-koulutuksesta, joka 
koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta. Hän on suorittanut niistä 
kaksi hyväksytysti ja sitten päättänyt koulutuksen 19.10.2021.

Koulutus on päättynyt 19.10.2021 ja opiskeluoikeus on luotu 
Keskeytynyt-tilaan tuolle päivämäärälle. Opiskeluoikeudelle on 
lisätty suoritettujen opintosuoritusten tiedot, suoritusten laajuus 
opintopisteinä ja arvosanat. 

Suoritusta ei vahvisteta, mikä näkyy Suoritus kesken-merkintänä 
harmaassa palkissa. 



Opiskeluoikeuden tietojen tarkistaminen
• Opiskeluoikeuden kesto ja päivämäärä vastaa koulutuksen päättymispäivämäärää. Päivämäärä ei koskaan voi ajoittua tulevaisuuteen. 

• Opiskeluoikeudelta löytyy opiskelijan suorittamat opinnot arviointeineen, kuitenkin aina vähintään yksi arvioitu osasuoritus

• Opiskeluoikeuden suoritustiedoista löytyvä koulutuksen nimi vastaa paikallisessa opetussuunnitelmassa olevaa koulutuksen nimeä 

• Jos opiskeluoikeuden tila on Hyväksytysti suoritettu, suoritukselta löytyy vahvistus. 

• Jos opiskeluoikeuden tila on Keskeytynyt, suoritus jätetään vahvistamatta.

• Jos opiskelija on suorittanut useita eri koulutuksia samassa oppilaitoksessa, kunkin koulutuksen tiedot näkyvät omilla 
opiskeluoikeuksillaan. 

Virheiden korjaaminen:

• Jos opiskeluoikeuden tietoja on opiskeluoikeuden luomisen tai suoritustietojen tallentamisen jälkeen korjattava (esimerkiksi koulutuksen 
paikallinen nimi, arvosana tai laajuus on merkitty väärin, opiskeluoikeudelle on unohtunut tallentaa opintosuoritus), se tapahtuu joko 
siirtämällä opiskeluoikeuden tiedot uudelleen, tai syöttökäyttöliittymässä Muokkaa-painikkeen kautta. 

• Vasta aivan viimesijainen vaihtoehto on opiskeluoikeuden mitätöinti ja opiskeluoikeuden tietojen lähettäminen tai tallentaminen 
uudelleen, jos tiedot ovat niin väärin, ettei korjaaminen enää muuten ole mahdollista. 

• Liian aikaisin – eli ennen vapaatavoitteisen koulutuksen päättymistä – luotuja vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia ei lähtökohtaisesti 
pitäisi KOSKI-palvelussa olla – mutta jos näin pääsee käymään, niin virheellisesti kesken koulutuksen luotu opiskeluoikeus tulee mitätöidä 
ja siirtää tai luoda opiskeluoikeus ja tallentaa suoritustiedot arvosanoineen vasta vapaatavoitteisen koulutuksen päätyttyä. 

12/11/2021 Opetushallitus 42



Jos opiskelija myöhemmin 
peruu antamansa 
suostumuksen



Mitä eroa on opiskeluoikeuden mitätöinnillä ja suostumuksen 
perumisen jälkeen tapahtuvalla poistamisella?

• Mitätöinnillä poistetaan opiskeluoikeuden tiedot pysyvästi KOSKI-
palvelusta. Opiskeluoikeus voidaan mitätöidä lähettämällä tila-
tieto "mitätöity” tai mitätöidä opiskeluoikeus Virkailijan 
Opintopolun syöttökäyttöliittymässä. 

• Opiskeluoikeuden mitätöinti on virheellisesti luotujen 
opiskeluoikeuksien korjaamiseen tarkoitettu viimesijainen 
toiminto, jonka tekee KOSKI-pääkäyttäjä, jos opiskeluoikeuden 
luomisessa on tapahtunut virhe, jota ei muuten voi korjata. 

• Mitätöinti pitäisi aina tehdä harkiten ja mitätöintiä käyttää vain, 
jos opiskeluoikeuden perustiedot on siirretty väärin niin, ettei 
niiden korjaaminen ole muutoin mahdollista (esim. oppijalle luotu 
väärä opiskeluoikeus, oppijan tunnistetiedot ovat virheelliset). 

• Mitätöityä opiskeluoikeutta ei voi päivittää eikä palauttaa, vaan 
opiskeluoikeus tulee luoda tai lähettää uudelleen korjatuilla 
tiedoilla.

• Mitätöintiä ei tule tehdä tilanteissa, joissa opiskelija ottaa 
oppilaitokseen ylläpitäjään yhteyttä ilmoittaakseen suostumuksen 
peruutuksesta sen jälkeen, kun vapaan sivistystyön opiskeluoikeus 
on luotu. 

• Opiskelija voi itse peruuttaa suostumuksensa Opintopolku-
palveluun kirjautuneena omista tiedoistaan tai vaihtoehtoisesti 
ilmoittamalla suostumuksen peruutuksesta paperilomakkeella 
Opetushallitukselle, jolloin Opetushallituksessa selvitetään 
opiskelijan ilmoitus ja huolehditaan lain mukaisesti opiskeluoikeuden 
tietojen poistamisesta, mikäli opiskelija ei ole ennen peruutusta itse 
jakanut suoritustietojaan jakolinkillä 3. osapuolelle.

• Suostumuksen peruminen poistaa opiskeluoikeuden tiedot pysyvästi 
KOSKI-palvelusta. 

• Mahdollisen peruutuksen tapahduttua Opetushallitus ilmoittaa 
peruutuksesta KOSKI-pääkäyttäjälle, eikä opiskeluoikeutta saa 
luoda enää uudelleen. Tiedot saavat jäädä oppilaitoksen omiin 
opintohallintojärjestelmiin eikä peruutus velvoita poistamaan niissä 
olevia tietoja, vaan peruutus ja tietojen poisto sen johdosta koskee 
vain KOSKI-tietovarantoon siirrettyjä tai tallennettuja tietoja. 
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Tilanteet, joissa opiskelija peruu antamansa suostumuksen tietojen 
tallentamiseen sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu KOSKI-
tietovarantoon

• Opiskelijalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Opiskelija tekee siinä tapauksessa ilmoituksen
Opetushallitukselle.

• Jos opiskelija ottaa yhteyttä peruakseen suostumuksen, älä mitätöi jo luotua opiskeluoikeutta, vaan ohjaa opiskelija joko

- peruuttamaan suostumus itse kirjautuneena Oma Opintopolku-palveluun. Opiskelija voi itse tehdä 
peruutuksen omissa suoritustiedoissa, mikäli ei ole jakanut suorituslinkkiä 3. osapuolelle, tai 

- ottamaan yhteyttä Opetushallitukseen. Suostumuksen peruminen on mahdollista myös paperilomakkeella, 
mikäli opiskelija ei ole tehnyt jakolinkkiä. 

• Suostumuksen peruutuksen tekee aina opiskelija itse (Oma Opintopolussa) tai Opetushallitus (mikäli opiskelija toimittaa 
paperilomakkeen). Peruutustoiminnallisuus poistaa suostumukseen perustuen tallennetut tiedot lain vaatimalla tavalla. 

• Jos peruutuksia tapahtuu, Opetushallitus lähettää ilmoituksen asiasta KOSKI-pääkäyttäjälle. 

• Opintosuoritustietoja ei peruutustilanteissa poisteta oppilaitoksen omasta opintohallintojärjestelmästä, vaan ainoastaan 
KOSKI-tietovarannosta.  Tietoja ei saa enää uudelleen siirtää eikä tallentaa KOSKI-tietovarantoon. 
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Opiskelija voi tehdä suostumuksen peruutuksen 
Opintopolkuun kirjautumalla
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Suostumuksen peruminen poistaa opiskeluoikeuden tiedot Opintopolusta. 
Opetushallitus on peruutustilanteista yhteydessä oppilaitoksen ylläpitäjän KOSKI-
pääkäyttäjään. Kyseisen opiskeluoikeuden tietoja ei saa enää uudelleen tallentaa 
eikä siirtää KOSKI-palveluun.
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Suostumuksen peruminen on mahdollista, ellei opiskelija itse jaa 
suoritustietojaan jakolinkillä. Mikäli opiskelija jakaa suoritustietoja ja valitsee 
mukaan on kyseisen opiskeluoikeuden tiedot, ei linkin luomisen jälkeen 
peruutustoiminnallisuus ei ole enää valittavissa.  
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Linkkejä ja ohjeita
• Opintopolun vastuukäyttäjän nimeäminen (verkkolomake):

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197677407#Opintopolunvastuuk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4noh
jeet-Vastuuk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4nnime%C3%A4minen

• KOSKI-palvelun perustoiminnot ja käyttäjähallinta:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394

• KOSKI-palvelun käyttöönoton ohjesivu vapaan sivistystyön oppilaitoksille:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210117877

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet KOSKI-palvelussa:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897766

• Opiskeluoikeuden luominen vapaatavoitteiselle vapaan sivistystyön opiskelijalle:
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/3.1+Opiskeluoikeus+vapaatavoitteisen+koulutuksen+opiskelijalle

• Opintosuoritustietojen tallentaminen opiskeluoikeudelle:
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/3.2.+Opintosuoritustietojen+tallentaminen+vapaatavoitteisessa+koulutuksessa

• UKK vapaan sivistystyön KOSKI-käyttäjille:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=229283041
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197677407#Opintopolunvastuuk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4nohjeet-Vastuuk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4nnime%C3%A4minen
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210117877
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897766
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/3.1+Opiskeluoikeus+vapaatavoitteisen+koulutuksen+opiskelijalle
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/3.2.+Opintosuoritustietojen+tallentaminen+vapaatavoitteisessa+koulutuksessa
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=229283041


Linkkejä ja ohjeita

• KOSKI-klinikka (yleissivistävä koulutus) joka toinen perjantai klo 9.30 – 10.30: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat

• Suostumusta koskeva ohje mallitiedostoineen:
https://okm.fi/koski-ja-osaamisen-tunnistaminen

• Opetussuunnitelman luominen ePerusteet-palvelussa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opas/7806470/tekstikappale/7797497

• Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu KOSKI-tietovarannossa:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195147928

• Koulutukset ja tilaisuudet: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet

• Yhteystiedot: koski@opintopolku.fi tai/ja oma opintohallintojärjestelmätoimittaja
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Kiitos! 


