
KOSKI-webinaari:

Vapaan sivistystyön 
vapaatavoitteiset koulutukset 
osaksi KOSKI-tietovarantoa

10.6.2021



Webinaarin pelisäännöt

1. Teams Live-tapahtumassa pidetään oma kamera ja mikrofoni suljettuna esityksen ajan. 

2. Webinaarin aikana voi esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä järjestäjälle Teamsin kysymysosion kautta. 
Kysymyksiä voi lähettää koko webinaarin ajan. Järjestäjä moderoi kysymyksiä, joten ne julkaistaan lähettämisen 
jälkeen kysymysosiossa pienellä viiveellä. Odotathan kärsivällisesti, että järjestäjä ehtii omaan kysymykseesi asti. 

3. Järjestäjä vastaa esitettyihin kysymyksiin esityksen lopussa tai kirjallisesti jälkikäteen. 

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

5. Teams Live-lähetyksessä on noin minuutin viiveaika. 

6. Vinkki uusille KOSKI-käyttäjille! Koulutukset ja tilaisuudet –sivulta löytyvältä KOSKI ABC –webinaarin tallenteella 
käydään läpi KOSKI-palvelun perustoimintoja. KOSKI ABC-tallennetta suositellaan erityisesti oppilaitosten uusille 
KOSKI-käyttäjille ja niille, jotka kaipaavat kertausta KOSKI-palvelun  sanaston ja palvelun perustoimintojen 
läpikäymiseen. Tässä webinaarissa ei käydä läpi palvelun perustoimintoja. 
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Esityksen sisältö

Vapaan sivistystyön koulutukset

• Vapaan sivistystyön koulutusten KOSKI-tietovarantoon tallentamisen 
mahdollistava laki voimaan 1.8.2021 

• KOSKI-palvelun käyttöönottoon valmistautuminen 

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien luominen 

• Webinaarin aikana tulleiden kysymysten läpikäyminen

• Ohjeita ja tukimateriaalia
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Vapaan sivistystyön koulutusten 
KOSKI-tietovarantoon 
tallentamisen mahdollistava laki 
voimaan 1.8.2021 



Vapaan sivistystyön koulutusten tallentamisen KOSKI-
palveluun mahdollistava laki voimaan 1.8.2021 

• Vapaan sivistystyön koulutusten suoritustietojen KOSKI-tietovarantoon tallentamisen 
mahdollistava laki on vahvistettu 4.6.2021 ja se tulee voimaan 1.8.2021 alkaen

• Kansanopistojen oppivelvollisten vapaan sivistystyön opiskelijoiden osalta kansanopistojen 
ylläpitäjillä velvollisuus luoda opiskelijoille opiskeluoikeudet ja tallentaa suoritustiedot KOSKI-
palveluun 1.8.2021 alkaen alkavista koulutuksista. Oppivelvollisen suoritustietojen 
tallennukseen ei pyydetä opiskelijan suostumusta, vaan tallentaminen on kansanopistojen 
ylläpitäjien uusi, lakisääteinen velvollisuus. 

• Vapaan sivistystyön muiden koulutusten osalta oppilaitoksen ylläpitäjällä mahdollisuus päättää 
KOSKI-palvelun käyttöönotosta järjestämissään vapaan sivistystyön koulutuksissa 1.8.2021 
alkaen. Oppilaitoksen ylläpitäjä päättää käyttöönoton aikataulusta ja siitä, mitä koulutuksia 
päätös koskee (ks. seuraavan sivun taulukko). Tietojen tallennus edellyttää aina opiskelijan 
vapaaehtoisesti antamaa suostumusta. 
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Mitkä vapaan sivistystyön koulutukset KOSKI-tietovarantoon voi tallentaa?

Koulutuksen tallentaminen Koski-tietovarantoon on 
pakollista oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien 
kansanopiston opiskelijoiden osalta 1.8.2021 alkaen 
suoritetuista opinnoista:

Koulutuksen tallentaminen Koski-tietovarantoon on 
sallittu oppilaitoksen ylläpitäjän tekemän päätöksen ja 
opiskelijan antaman suostumuksen perusteella:

Poikkeukset: Vapaan sivistystyön 
oppilaitoksissa järjestetyt koulutukset, 
joiden tietoja ei saa tallentaa KOSKI-
tietovarantoon edes oppilaitoksen 
ylläpitäjän päätöksen eikä opiskelijan 
suostumuksen perusteella

1) Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön 
koulutuksen opetussuunnitelman perusteeseen pohjautuva koulutus 
oppivelvollisuuden piirissä oleville kansanopisto-opiskelijoille

Esimerkki: Opistovuosi oppivelvolliselle -linjat

1) Kansalaisopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus 1) Taiteen perusopetuksen (TPO) 
opetussuunnitelman perusteeseen 
pohjautuva taidekoulutus

2) Hankintana järjestetty koulutus 

3) Muu maksullinen palvelutoiminta

4) Ammattikorkeakoulun tai yliopiston 
kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva 
avoin korkeakoulutus, jonka tiedot 
ilmoitetaan kyseiselle korkeakoululle ja joka 
vastaa suoritustietojen tallennuksesta

Esimerkkejä: 

TE-hallinnon rahoitukseen perustuva 
kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille

Tilauskoulutus, kuten vaikka rajattu 
henkilöstökoulutus tietylle yritykselle

2) Kansanopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus

2) Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaiset koulutukset oppivelvollisuuden 
piirissä oleville kansanopisto-opiskelijoille

3) Kesäyliopistojen järjestämä vapaan sivistystyön koulutus

4) Liikunnan koulutuskeskusten järjestämä vapaan sivistystyön 
koulutus

3) Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma-
suositukseen perustuvat koulutukset oppivelvollisuuden piirissä oleville 
kansanopisto-opiskelijoille

5) Opintokeskusten järjestämä vapaan sivistystyön koulutus

Huom! 

Jos oppivelvollisuuden piiriin kuuluvissa kansanopiston koulutuksissa 
opiskeleva oppivelvollinen opiskelija suorittaa vapaatavoitteisen vapaan 
sivistystyön opintoja, jotka on tarkoitus hyväksyä osaksi oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluvan koulutuksen valinnaisia suuntautumisopintoja, tulee myös 
nämä suoritukset tallentaa Koski-palveluun opiskelijan suoritustietoihin. 

Esimerkki: Kansanopiston opiskelija suorittaa kielikurssin kansalaisopistossa 
ja tämä luetaan osaksi oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia valinnaisia 
suuntautumisopintoja. 

Esimerkkejä: 

Muuhun kuin TPO-perusteeseen pohjautuva vapaan sivistystyön 
taidekoulutus

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus maahanmuuttajille 

Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitukseen perustuva 
kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille
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Lähtökohta: Onko kyseessä vapaan sivistystyön opiskelija vai kansanopiston oppivelvollisille 
suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskeleva, oppivelvollinen opiskelija? 

• oppivelvollisuuttaan kansanopistossa vapaan 
sivistystyön koulutuksessa (mm. Opistovuosi 
oppivelvollisille), kotoutumiskoulutuksessa tai 
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa 
suorittava oppivelvollinen opiskelija, jolloin 
kansanopiston ylläpitäjällä on velvollisuus luoda 
opiskelijalle vapaan sivistystyön opiskeluoikeus 
KOSKI-palveluun, tallentaa arvioidut suoritustiedot 
sekä pitää opiskeluoikeuden tiedot ajan tasalla. 

Velvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

• vai vapaatavoitteisia vapaan sivistystyön koulutuksia
suorittava opiskelija missä tahansa vapaan 
sivistystyön oppilaitoksessa, jolloin oppilaitoksen 
ylläpitäjällä on oikeus päättää, tarjotaanko kyseisen 
koulutuksen opiskelijalle mahdollisuutta siihen, että 
oppilaitos vie opiskelijan suostumuksella 
opintosuoritustiedot KOSKI-tietovarantoon. 

Vapaatavoitteista koulutusta järjestävän 
oppilaitoksen ylläpitäjä päättää, mistä alkaen 
mahdollisuus tulee voimaan ja minkä koulutuksen 
osalta, aikaisintaan se on mahdollista kuitenkin 
1.8.2021 tai sen jälkeen alkavien koulutuksien osalta, 
huomioiden mahdolliset rajoitukset. (ks. edellisen 
dian taulukko) 

17/06/2021 Opetushallitus
7

KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot ja tietojen tallentamista koskevat säännöt ja ohjeet vaihtelevat 
riippuen siitä, onko kyseessä:



KOSKI-palvelun 
käyttöönottoon 
valmistautuminen vapaan 
sivistystyön oppilaitoksissa



1) Ennen KOSKI-palvelun käyttöönottoa, oppilaitos ja/tai sen ylläpitäjä…

• Oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt, mihin vapaan sivistystyön vapaatavoitteisiin koulutuksiin ja mistä lähtien se alkaa tarjota 
opiskelijoilleen mahdollisuutta, että oppilaitos vie opintosuorituksen KOSKI-palveluun. Aikataulua ja käyttöönoton laajuutta –
kuten sitä, missä koulutuksissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta tai mistä alkaen oppilaitoksessa olisi sopiva hetki ottaa 
palvelu käyttöön - kannattaa suunnitella oppilaitoksen omista lähtökohdista. 

• Oppilaitos on kuvannut koulutuksen osaamisperusteisesti ja vienyt paikallisen opetussuunnitelman Opetushallituksen 
ylläpitämään ePerusteet –palveluun. Lue lisää: ePerusteet-palvelun käyttöohjeet

• Oppilaitos on suunnitellut kuvatun koulutuksen arviointikäytännöt. Vapaatavoitteisen koulutuksen arviointi voidaan toteuttaa 
joko numeerisesti tai siten, että koulutus arvioidaan olevan ’hyväksytty/hylätty’. 
Apua arviointiprosessin suunnitteluun: Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä

• Oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt, miten opiskelijoiden suostumustiedot kerätään ja miten suostumustiedot säilytetään ja 
hallinnoidaan. Oppilaitoksen on aina ennen KOSKI-palveluun tallennusta saatava opiskelijalta vapaaehtoinen suostumus 
kyseisen koulutuksen suoritustietojen tallennukseen, kun kyse on vapaatavoitteisesta vapaan sivistystyön koulutuksesta. 
Opiskelija voi antaa suostumuksen suoritustiedon tallentamiseen koulutuksen alkaessa. Alaikäisen lapsen ollessa kyseessä, 
suostumuksen antaa lapsen huoltaja. Suostumustietojen keräämisen mallilomake ja -ohjeet ovat valmistelussa OKM:ssä. 

• Huom. Oppivelvollisuuskoulutuksissa opiskelevilta kansanopiston opiskelijoilta ei pyydetä suostumusta, sillä niiden 
suoritustietojen tallennusvelvollisuus on lakisääteinen. 

• Jos toiveissa on tehdä KOSKI-siirrot omasta opintohallintojärjestelmästä joko heti alusta alkaen tai myöhemmin 
syöttökäyttöliittymästä tiedonsiirtoihin vaihtaen, oppilaitoksen ja/tai ylläpitäjän kommunikaatio oman 
opintohallintojärjestelmätoimittajan suuntaan on tärkeää. Opetushallitus tiedottaa ja tekee yhteistyötä 
opintohallintojärjestelmätoimittajien kanssa, mutta ei ole oppilaitoksen ylläpitäjän tavoin sopimusosapuoli. 
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2) Tutustu TestiOpintopolkuun:

• KOSKI-palveluun on mahdollista tutustua Testiopintopolku-palvelussa ennen 
oman oppilaitoksen suunniteltua käyttöönoton ajankohtaa

• Onko oppilaitoksella tarve testata tietojen tallentamista manuaalisesti 
syöttökäyttöliittymän avulla, tiedonsiirtoja opintohallinnon järjestelmästä, vai 
molempia vaihtoehtoja?

• HUOM! TestiOpintopolkuun ei saa koskaan siirtää oikeita opiskelija- eikä 
henkilötietoja, ainoastaan kuvitteellisia opiskelijatietoja.

• Ohjeet Testiopintopolkuun tutustumiseksi: Näin pääset alkuun KOSKI-palvelun 
käyttöönottoa suunnitellessa
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3) Koulutustoimijan vastuukäyttäjän ja KOSKI-
pääkäyttäjän käyttöoikeudet ajan tasalle
• Koulutustoimijan vastuukäyttäjä on yleinen käyttäjähallinnasta vastaava henkilö lähes kaikissa Opintopolun palveluissa 

sekä opintopolun organisaatiotietojen ylläpidossa, ei vain KOSKI-palvelussa. 

• Jos oppilaitoksen ylläpitäjällä ei ole vielä koulutustoimijan vastuukäyttäjää, tulee sellainen nimetä ja hakea henkilölle 
vastuukäyttäjän oikeudet. Koulutustoimijan vastuukäyttäjän oikeuksia haetaan sähköpostitse kirjallisen 
nimeämismenettelyn kautta. Ohjeet: Vastuukäyttäjän nimeäminen

• Vastuukäyttäjän käyttöoikeuksien tulisi olla haettuna siten, että koulutuksen järjestäjän vastuukäyttäjä ehtii myöntää 
tarvittavat KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet koulutustoimijan KOSKI-tietojen oikeellisuudesta vastaaville henkilöille. 
Lisätietoa: Vastuukäyttäjän ohjeet

• KOSKI-pääkäyttäjä on ensisijainen vastuu- ja yhteyshenkilö liittyen KOSKI-palveluun tallennettuihin tietoihin. KOSKI-
pääkäyttäjä käsittelee ja vastaa muiden KOSKI-käyttöoikeuksien myöntämisestä  muille oppilaitoksen KOSKI-käyttäjille, 
joille oppilaitoksella tai sen ylläpitäjällä on tarve myöntää käyttöoikeudet ja joiden tarvitsee tallentaa ja/tai käsitellä 
opiskelijoiden KOSKI-tietoja. Lisätietoa: KOSKI-palveluun liittyvä käyttäjähallinta

• Jos sama henkilö on sekä koulutustoimijan vastuukäyttäjä että KOSKI-pääkäyttäjä, hänellä tulee olla molemmat oikeudet. 
Toinen koulutustoimijan vastuukäyttäjä voi myöntää toiselle vastuukäyttäjälle KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet.

• Pääkäyttäjä huolehtii myös henkilötunnuksettomien opiskelijoiden oppijanumeroiden luomisesta

17/06/2021 Opetushallitus
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4) Päivitä oppilaitoksen ja oppilaitoksen ylläpitäjän organisaatiotiedot ajan 
tasalle Opintopolun organisaatiopalveluun:

• Koulutustoimijan vastuukäyttäjä vastaa siitä, että Opintopolun organisaatiopalvelussa on 
oppilaitoksen ylläpitäjän ja oppilaitoksen organisaatiotiedot ovat oikein ja ajan tasaiset. 

• Opetushallituksessa ei ylläpidetä opetuksen järjestäjän, oppilaitosten tai niiden toimipisteiden 
yhteystietoja. Tietojen oikeellisuus on koulutuksen järjestäjän vastuulla.
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5) Oppilaitoksen muiden KOSKI-käyttäjien käyttöoikeudet ajan 
tasalle:

• Kun oppilaitoksen ylläpitäjällä on koulutustoimijan vastuukäyttäjä ja KOSKI-pääkäyttäjä(t), hän/he voi 
myöntää Virkailijan Opintopolun kautta tarvittavat muut KOSKI-käyttöoikeudet niille henkilöille, joille 
oppilaitoksella on tarve myöntää käyttöoikeudet ja joiden tarvitsee tallentaa ja/tai käsitellä opiskelijoiden 
KOSKI-tietoja 1.8.2021 alkaen.

• KOSKI-katselija- tai tallentaja- käyttöoikeuksien tulisi olla myönnettynä siten, että opiskeluoikeudet 
päästään luomaan:

• Kansanopistoissa, joissa alkaa 1.8. alkaen oppivelvollisille suunnattuja koulutuksia: Viimeistään 
lukukauden alkaessa. Opiskeluoikeudet tulee luoda oppivelvollisille opintojen alkaessa (1 vrk/10 vrk 
kuluessa opintojen aloituksesta riippuen siitä, siirretäänkö tiedot opintohallintojärjestelmästä vai 
tallennetaanko syöttökäyttöliittymästä.)

• Kaikissa oppilaitoksissa vapaatavoitteisten koulutusten osalta: Kun oppilaitoksen ylläpitäjän 
päättämä käyttöönoton ajankohta lähestyy. Opiskeluoikeuksien luominen voidaan aloittaa, kun 
ensimmäiset suostumuksensa antaneet opiskelijat saavat ensimmäiset hyväksytysti suoritetut, 
arvioidut opintosuorituksensa valmiiksi.
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5) Oppilaitoksen muiden KOSKI-käyttäjien käyttöoikeudet ajan tasalle 
(jatkuu):

• KOSKI-katselijaoikeuksia tarvitaan, jos tiedot siirretään 
opintohallintojärjestelmästä. Niitä on kahden tasoisia: 

• KOSKI-katselija (sis. erityiset henkilötiedot) oikeuksiin 
kuuluu nähdä hänelle myönnetylle organisaatiotasolle 
(oppilaitos tai koko koulutustoimija) kuuluvien oppijoiden 
kaikki opiskeluoikeus- ja suoritustiedot 
katselukäyttöliittymässä sekä ladata KOSKI-palvelun 
raportit-sivulta raportit.

• KOSKI-katselija (ei erityisiä henkilötietoja) oikeuksiin 
kuuluu nähdä hänelle myönnetylle organisaatiotasolle 
(oppilaitos- tai koko koulutustoimija) kuuluvien 
oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot 
katselukäyttöliittymässä, mutta ei oikeuksia raportteihin 
tai oppijoiden tiedoissa näkyviin erityisiin 
henkilötietoihin. 

• Huom! Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksille ei koskaan 
tallenneta mitään erityisiä henkilötietoja, mutta 
raporttien näkyvyyttä on syytä pohtia oikeuksia 
myöntäessä.

• KOSKI-tallentajaroolia käytetään tilanteissa, joissa 
koulutuksen järjestäjällä ei ole käytössään 
opintohallintojärjestelmää tai jos 
opintohallintojärjestelmän integraatio KOSKI-palveluun ei 
ole saatavilla tai valmis:

• KOSKI-tallentaja voi:

• Luoda ja päivittää opiskeluoikeuksia KOSKI-
käyttöliittymän kautta

• tallentaa koulutuksen suoritustietoja opiskelijoiden 
opiskeluoikeuksille

• KOSKI-tallentajan roolin sisältyy tallennusoikeuden 
lisäksi samat oikeudet kuin KOSKI-katselijalla, eli 
tallentaja voi tarkastella oman organisaationsa tietoja 
katselukäyttöliittymässä.

• Jos oppilaitos luo ja tallentaa opiskeluoikeuksia käsin KOSKI-
syöttökäyttöliittymän kautta, tarvitsee KOSKI-pääkäyttäjä 
lisäksi KOSKI-tallentaja-oikeudet. 
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6) Vinkkejä käyttöoikeusasioihin: 

• Kaikki henkilöt, joille on myönnetty oppilaitoksen katselija- tai tallentajaoikeudet, näkevät kaikki 
muidenkin samoilla oikeuksilla varustettujen henkilöiden tallentamat tai siirtämät tiedot: 

• Kaikkien oppilaitoksen opiskelijoiden suoritustiedot, oppijanumerot, VTJ:stä KOSKI-
palveluun siirtyvät henkilötiedot, mm. henkilöturvatunnus

• Huomioi tietosuojanäkökulma! Keillä on tarve ja oikeus päästä näkemään kaikkien 
oppilaitoksen opiskelijoiden suoritustiedot ja käsitellä niitä? 

• Käyttöoikeudet ovat oletusarvoisesti kerrallaan vuoden voimassa, jonka jälkeen pääkäyttäjän 
tulee käydä jatkamassa käyttöoikeuksien voimassaoloa vuosittain. 

• Jos käyttöoikeuksia myönnetään henkilöille, joiden toimiminen tehtävässä päättyy 
lukuvuoden aikana tai kestää vain osan lukuvuotta, on suositeltavaa miettiä ennakkoon, 
miten käyttöoikeuksien ajantasaisesta voimassaolosta ja tarvittaessa lakkauttamisesta 
huolehditaan niin, että käyttöoikeuksia ei jää voimaan sellaisille henkilöille, joilla ei ole 
tehtävänsä puolesta voimassa olevaa oikeutta nähdä opiskelijoiden suoritustietoja 

17/06/2021 Opetushallitus
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• OKM on työstämässä suostumukseen liittyvää ohjeistusta ja opiskelijalle suunnattua mallilomaketta oppilaitoksille. 
Yksittäiset oppilaitokset voivat muokata mallilomakkeesta itselleen sopivan version (sähköinen tai paperinen). Saadut 
suostumukset tulee säilyttää pysyvästi. 

• Opiskelijan suostumus tulee olla annettu, jotta koulutuksen saa tallentaa KOSKI-palveluun.

• Suostumuksen voi pyytää aikaisintaan 1.8.2021 alkavista koulutuksista. Vapaatavoitteisissa vapaan sivistystyön 
koulutuksissa opiskeleville oppivelvollisille saa luoda KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia 1.8.2021 tai 
sen jälkeen alkavien koulutusten osalta, jos oppilaitoksen ylläpitäjä on mahdollisuudesta päättänyt kyseisessä 
koulutuksessa ja opiskelija antaa suostumuksensa kyseisen koulutuksen suoritustietojen tallentamiseen.

• HUOM! Jos oppilaitoksen ylläpitäjän toiminta lakkaa tulevaisuudessa eivätkä sen tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, 
tulee oppilaitoksen ylläpitäjän olla ennen toiminnan loppumista yhteydessä Opetushallitukseen, mihin suostumusten 
arkistointivelvollisuus siirtyisi lain mukaan niissä tapauksissa. 

• Kansanopistojen oppivelvollisilta opiskelijoilta ei pyydetä suostumusta oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvissä 
koulutuksissa, sillä oppivelvollisten osalta on kansanopistoilla velvollisuus tallentaa tiedot 1.8.2021 alkaen. 
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7) Miten ja milloin opiskelijan suostumus 
pyydetään? 



Vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeuksien luominen



Missä tapauksissa ja milloin opiskelijalle luodaan 
vapaan sivistystyön opiskeluoikeus?
• Kun kyse on kansanopiston oppivelvollisesta vapaan sivistystyön opiskelijasta, niin aina, jos hän osallistuu 

edes yhden päivän ajaksi koulutukseen. Opiskeluoikeus tulee luoda viimeistään opintojen alkaessa.

• Kun kyse on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijasta:  

• jos opiskelijalle ei koskaan kerry yhtään hyväksytysti suoritettua, arvioitua suoritusta, ei KOSKI-
palveluun luoda opiskeluoikeutta eikö tallenneta suoritustietoja. Tämä pätee tilanteisiin, joissa 
opiskelijan koko koulutuksen suoritus hylätään, tai jos opiskelija jättää koulutuksen kesken siten, ettei 
oppilaitoksessa voida arvioida yhtään opintosuoritusta hyväksytysti. (Arviointi voi olla hyväksytty tai 
numeerinen.)

• jos opiskelijalle kertyy yksikin arvioitu opintosuoritus, niin opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus ja 
suoritustieto tallennetaan KOSKI-palveluun.

• Missä vaiheessa koulutusta opiskeluoikeus luodaan ja milloin suoritustietoja päivitetään riippuu siitä, 
onko kyse:

a) yksittäisestä kurssista tai opintojaksosta, josta annetaan yksi arviointi, vai 
b) vai koulutuskokonaisuudesta, johon sisältyy useita kursseja tai opintojaksoja.
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Vapaatavoitteisen koulutuksen opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus, 
kun: 
• Yksittäinen kurssi tai opintojakso, joista annetaan 

yksi arvosana:

• Opiskeluoikeuden saa luoda aikaisintaan, kun 
opiskelijalla on hyväksytysti suoritettu 
opintosuoritus kyseisestä kurssista tai 
opintojaksosta.

• Opiskeluoikeuden tiloja voivat olla Läsnä tai 
Hyväksytysti suoritettu, 

• mutta käytännössä opiskeluoikeus luodaan ja 
tiedot tallennetaan vasta, kun opintosuoritus on 
arvioitu ja koulutus on siis hyväksytysti suoritettu. 
Opiskeluoikeudet luodaan ja opintosuoritus 
tallennetaan koulutuksen päätyttyä yhdellä kertaa 
ja luodun opiskeluoikeuden voi päättää 
Hyväksytysti suoritettu-tilaan. 

• Opiskeluoikeuden tila ei koskaan voi olla 
Keskeytynyt, jos kyse on yksittäisestä 
opintojaksosta tai kurssista, koska palveluun ei 
tallenneta hylättyjä suorituksia. 

• Koulutuskokonaisuus, joihin sisältyy useampi kuin 
yksi kurssi tai opintojakso:

• Opiskeluoikeuden saa luoda aikaisintaan, kun opiskelijalla on 
yksi hyväksytysti suoritettu opintosuoritus jostain 
koulutuskokonaisuuteen sisältyvästä kurssista tai 
opintojaksosta. 

• Opiskeluoikeuden tiloja voivat olla Läsnä, Hyväksytysti 
suoritettu tai tiettyjen ehtojen täyttyessä, jos opinnot jäävät 
kesken, Keskeytynyt.

• Opiskeluoikeus täytyy luoda viimeistään, kun opinnot 
tulevat päätökseensä joko niin, että opiskelija on suorittanut 
kaikki opinnot, tai keskeyttänyt koulutuksen suorittamatta 
kaikkia siihen sisältyviä opintoja.  

• Oppilaitos voi koulutuskokonaisuuksien kohdalla valita, 
kumpaa aikataulua noudatetaan. Suositeltavaa on käyttää 
jompaa kumpaa tapaa johdonmukaisesti saman 
opiskelijan/koulutuskokonaisuuden osalta. 
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Koulutus, joka koostuu yksittäisestä kurssista/opintojaksosta:

• Kun opiskelija on antanut suostumuksen yhden kurssin tallennukseen: 

• Vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta ei saa luoda, ennen kun opiskeluoikeudelle voidaan 
tallentaa ainakin yksi arvioitu opintosuoritus. Jos opiskelija aloittaa koulutuksen, mutta 
keskeyttää eikä hänelle kerry yhtään arvioitua suoritusta, niin opiskeluoikeutta ei koskaan luoda 
eikä suoritustietoa tallenneta KOSKI-palveluun.

• Opiskeluoikeus pitää luoda, kun opiskelija on saanut kurssin hyväksytysti suoritettua ja koulutus 
on arvioitu (numeerisesti tai hyväksytty)

• Opiskeluoikeus käytännössä luodaan ja päätetään hyväksytysti suorittamiseen samalla kertaa 
koulutuksen päätyttyä. Keskeytyneitä, hylättyjä suorituksia ei koskaan tallenneta eikä palveluun 
saa luoda opiskeluoikeuksia, joille ei koskaan tallenneta yhtään arvioitua suoritusta. 

• Lyhytkursseissa – joissa osasuorituksia on tasan yksi – mahdollisia opiskeluoikeuden tiloja siis vain 
Läsnä tai Hyväksytysti suoritettu.
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Koulutuskokonaisuus, joka koostuu useammasta kuin yhdestä kurssista/opintojaksosta:

• Kun opiskelija on antanut suostumuksen tallentaa koulutuskokonaisuus, johon sisältyy vähintään kaksi kurssia tai 
opintojaksoa:

• Jos opiskelija aloittaa koulutuksen, mutta keskeyttää, eikä hänelle kerry yhtään arvioitua suoritusta, niin 
opiskeluoikeutta ei luoda eikä suoritustietoa tallenneta. Jos opiskeluoikeus on vahingossa ehditty luoda, niin se 
tulee mitätöidä, vaikka opiskelija olisikin aloittanut koulutuksessa, jos hänelle ei kerry yhtään arvioitua 
osasuoritusta. 

• Opiskeluoikeuden voi luoda aikaisintaan, kun opiskelija saa ensimmäisen koulutukseen kuuluvan 
osasuorituksen/opintojakson/kurssin suoritettua, ja opiskelija saa olla Läsnä-tilassa opintojen ajan. Hyväksytyt 
suoritukset saa päivittää opiskeluoikeudelle opintojen aikana. 

• Opiskeluoikeus tulee luoda viimeistään, kun opiskelija päättää opinnot, ja tallentaa kaikki suoritetut opinnot 
riippumatta siitä, onko hän suorittanut koulutuskokonaisuuden kokonaisuudessaan, vai onko koulutus 
keskeytetty niin, että on suoritettu 1 – N osaa koulutuksesta. 

• Oppilaitoksen ylläpitäjä voi päättää, kumpaa aikataulua noudattaa. Jos opiskeluoikeus päätetään luoda jo 
opintojen aikana ja lähteä päivittämään suoritustietoja sitä mukaa, kun niitä tulee valmiiksi, on suositeltavaa 
pitää suoritustiedot ajan tasalla, kunnes opiskelija päättää opinnot. 
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Koulutuskokonaisuus, joka koostuu useammasta kuin yhdestä kurssista/opintojaksosta:

• Jos opiskelija jättää opinnot kesken, mutta on ehtinyt suorittaa vähintään yhden arvioidun 
osasuorituksen, niin hänelle tallennetaan siihen mennessä arvioidut, suoritetut opinnot ja 
opiskeluoikeus päättyisi tilaan Keskeytynyt. Keskeytynyt-tilaa ei saa käyttää, jos opiskelijalla ei ole 
yhtään arvioitua, hyväksytysti suoritettua opintosuoritusta. 

• Jos opiskelija suorittaa koulutuskokonaisuuden loppuun kokonaisuudessaan, opiskeluoikeus päätetään 
tilaan Hyväksytysti suoritettu. 

• Opiskeluoikeuden tiloja voivat olla useamman kuin yhden kurssin yhtenäisissä 
koulutuskokonaisuuksissa Läsnä, Hyväksytysti suoritettu sekä  Keskeytynyt, mutta  viimeisintä saa 
käyttää vain niissä tapauksissa, kun: 

• opiskeluoikeudella on vähintään yksi hyväksytysti suoritettu opintojakso/kurssi, ja

• yhtenäiseen koulutuskokonaisuuteen/koulutukseen sisältyy vähintään kaksi kurssia tai 
opintojaksoa, joista osa on suoritettu ja arvioitu, ja osa suorittamatta tai hylätty, eikä opiskelija 
palaa jatkamaan opintojaan valmiiksi.
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Kansanopistoissa opiskelevien oppivelvollisten opiskeluoikeudet 
1.8.2021 alkaen:

• Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksissa (Opistovuosi oppivelvollisille- linjat ja sitä vastaavat, 
samaan opetussuunnitelman perusteeseen pohjautuvat koulutukset oppivelvollisille, kotoutumiskoulutus ja 
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus) opiskeleville oppivelvollisille opiskelijoille tulee kansanopistoissa 
luoda KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet: 

• Opiskeluoikeudet saa luoda aikaisintaan 1.8.2021 ja niiden tulee olla luotuna viimeistään 1 vrk 
opiskelijan aloitettua opinnot, jos tiedot lähetetään opintohallintojärjestelmästä tiedonsiirroilla, tai 10 
vrk opintojen aloituksesta, mikäli tiedot tallennetaan syöttökäyttöliittymästä Virkailijan Opintopolun 
kautta: https://virkailija.opintopolku.fi

• Opiskeluoikeuden luominen oppivelvolliselle on neuvottu kansanopistojen 20.5. ja 3.6. pidetyissä 
oppivelvollisuuskoulutuksia käsitelleissä webinaareissa ja kirjallinen ohje löytyy KOSKI-wikistä:

• Ohje: Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden luominen oppivelvolliselle
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Esimerkkejä



Esimerkki 1: ”Kansanopisto tekee päätöksen oppivelvollisen opiskelijaksi 
ottamisesta 20.6.2021. Lukuvuosi alkaa 23.8.2021 orientaatiopäivällä. Milloin 
oppivelvolliselle opiskelijalle pitää luoda opiskeluoikeus KOSKI-palveluun?”

• Opiskeluoikeuden saa luoda KOSKI-palveluun aikaisintaan 1.8.2021, 
jolloin se tulee lain mukaan mahdolliseksi. Tätä ennen vapaan 
sivistystyön opiskeluoikeuksia ei saa luoda KOSKI-tietovarantoon 
oikeilla henkilötiedoilla. 

• Opiskeluoikeuden saa luoda 1.-22.8. välisenä aikana jo ennen 
ensimmäistä päivää, kun on tiedossa, että opiskelija aloittaa opinnot –
on esimerkiksi tehty päätös opiskelijaksi ottamisesta ja opiskelija on 
oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti vahvistanut aloittavansa opinnot. 

• Jos opiskeluoikeutta ei luoda ennen opintojen aloittamista ajalla 
1.8.2021 – 22.8.2021, niin se on mahdollista vielä 10 vrk ajan 
opintojen aloittamisesta (jos oppilaitos tallentaa tiedot 
syöttökäyttöliittymällä manuaalisesti) tai 1 vrk ajan opintojen 
aloittamisesta (jos tiedot siirretään opintohallinnon järjestelmästä.

• Opiskeluoikeuden tulee olla luotuna KOSKI-palveluun opintojen 
alettua joko 1 vrk (opintohallinnon järjestelmä käytössä) taikka 10 
vrk (syöttökäyttöliittymä käytössä) kuluessa opintojen aloituksesta. 
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Esimerkki 2: ”Kansanopistossamme järjestetään kotoutumiskoulutusta. 
Opetusryhmässä on sekä aikuisia opiskelijoita, että oppivelvollisuusikäisiä nuoria. 
Tallennetaanko kaikkien tiedot samalla tavalla?”

• Ei. Kotoutumiskoulutuksessa opiskelevien 
oppivelvollisten opiskelijoiden osalta 
kansanopiston ylläpitäjällä on velvollisuus 
tallentaa suoritustiedot KOSKI-palveluun ja 
pitää tietoja ajantasaisina opintojen ajan, 
kunnes opiskelija valmistuu, tai opintojen 
jäädessä kesken, kunnes hänet olisi 
katsottu eronneeksi. 

• Ryhmässä opiskelevien aikuisten osalta kansanopiston 
ylläpitäjällä mahdollisuus tallentaa suoritustiedot, jos 

a) oppilaitoksen ylläpitäjä on sen päättänyt koulutuksen 
osallistuville mahdollistaa,

b) opiskelija on antanut suostumuksensa tallentamiseen, ja 
lisäksi

c) kyseinen kotoutumiskoulutus on rahoitettu vapaan 
sivistystyön valtionosuusrahoituksella, eikä TE-hallinnon 
rahoituksella, eikä mikään muukaan tallennuksen kieltävä 
ehto täyty (ks. Taulukko esityksen diasta nro 6 tai KOSKI-
wikistä.)

Kohtien A – C mukaiset ehdot pätevät myös kaikkiin 
kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, opintokeskusten 
järjestämiin kotoutumiskoulutuksiin sekä vapaan 
sivistystyön lukutaitokoulutukseen.
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Esimerkki 3: ”Kansalaisopistomme opiskelija osallistuu samassa oppilaitoksessa, saman 
lukukauden aikana elokuussa englannin kielen kurssille ja syyskuussa käsityökurssille. 
Montako vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta opiskelijalle luodaan ja milloin 
suoritustietoja aletaan tallentaa?” 

• Jos kyse on erillisistä kursseista tai opintojaksoista, joihin annetaan kumpaankin erikseen

• omat, erilliset suostumuksensa suoritustietojen tallentamiseen, niin

• kummastakin kurssista luodaan KOSKI-palveluun oma, erillinen opiskeluoikeutensa sitä mukaa, kun kurssit tulevat 
suoritetuiksi.

• Samalla opiskelijalla voi siis olla jopa samassa oppilaitoksessa useita erillisiä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia, jonka 
suoritustietoihin merkitään kyseisen koulutuksen nimi (esimerkiksi ”Tilkkutäkkien ihana maailma”), kyseisen koulutuksen 
laajuus opintopisteinä sekä koulutuksen arviointi (hyväksytty tai numeerinen)

• Samalle opiskeluoikeudelle ei koskaan tallenneta toisistaan erillisten, yksittäisten kurssien tietoja, sillä suostumukset 
annetaan koulutuskohtaisesti. Opiskelijalla on lähtökohtaisesti oikeus perua antamansa suostumus, jolloin kyseinen 
opiskeluoikeus poistettaisiin KOSKI-palvelusta. 

• Muista poikkeus!: Useita erillisiä opintojaksoja tai kursseja sisältävät koulutuskokonaisuudet, joiden osalta suostumus on 
annettu koko koulutuskokonaisuuden ja sen sisältämien kurssien/opintojaksojen tallentamiseen. Niitä varten luodaan 
vain yksi opiskeluoikeus, jolle tallennetaan kaikki koulutukseen sisältyvät opintosuoritukset. 
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Esimerkki 4A: ”Kansalaisopistossa elo-syyskuussa opiskellut opiskelija menee lokakuussa 
kesäyliopiston espanjan kurssille. Luoko kesäyliopisto oman opiskeluoikeuden tästä kurssista?” 

• Kyllä, kesäyliopistossa opiskelijalle luodaan jälleen oma opiskeluoikeus tämän koulutuksen suoritustietojen tallentamista 
varten. Samalla opiskelijalla voi olla eri oppilaitoksissa luotuja, useita erillisiä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia, 
joiden suoritustietoihin kukin koulutuksen järjestäjä merkitsee kyseisen koulutuksen nimen, kyseisen koulutuksen laajuus 
opintopisteinä sekä koulutuksen arviointi (hyväksytty tai numeerinen). 

Esimerkki 4B: ”Opiskelija suorittaa espanjan kurssin kesäyliopistossa ja haluaa hyväksilukea
kurssin lukio-opintoihin. Onko opiskelijalle pakko luoda opiskeluoikeus? Voivatko suoritukset 
sekoittua KOSKI-palvelussa, kun lukio hyväksilukee kesäyliopiston suorituksia?”

• Opiskeluoikeus täytyy luoda vain siinä tapauksessa, jos ylläpitäjä on päättänyt, että kyseisestä koulutuksesta 
mahdollistetaan KOSKI-tallennus ja opiskelija on antanut suostumuksensa tallennukseen viimeistään hyväksytysti 
suoritetun koulutuksen alussa. 

• Lisäys: Oppilaitos/sen ylläpitäjä ei siis ole oletusarvioisesti velvollinen tarjoamaan KOSKI-mahdollisuutta kaikista järjestämistään 
vapaan sivistystyön koulutuksista, vaan oppilaitoksen ylläpitäjä päättää, mitä vapaatavoitteisia koulutuksia – kaikkia, vaiko vain 
jotain tiettyjä – mahdollisuus koskee. Opiskelijalla on myös mahdollisuus pyytää perinteinen paperitodistus.

• Eri opiskeluoikeuksille tallennetut opintosuoritukset eivät voi sekoittua toisiinsa KOSKI-palvelussa. Kesäyliopiston 
luomalla vapaan sivistystyön opiskeluoikeudella näkyvät alkuperäiset suoritustiedot. Lukio tallentaa omien KOSKI-
ohjeidensa mukaisesti hyväksi lukemansa suoritukset tse hallinnoimalleen lukion opiskeluoikeudelle. Tämä ei vaikuta 
vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle tallennettuihin suoritustietoihin eivätkä eri koulutuksen järjestäjät pääse 
päivittämään toistensa luomia opiskeluoikeuksia.
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Esimerkki 5: ”Opintokeskuksessamme alkaa 1.8.2021 lukukauden kestävä työelämäkurssi, jonka 
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta suoritustietojen KOSKI-tallennukseen. Opiskelijoista yksi ei 
anna suostumustaan, mutta muut antavat. Kurssi kestää koko lukukauden ja viimeinen 
opetuskerta on 5.12.2021. On sovittu, että opettaja arvioi kurssin viikon kuluessa viimeisestä 
opetuskerrasta. Milloin opiskeluoikeudet luodaan ja suoritustiedot tallennetaan KOSKI-
palveluun?”

• Opiskelijan, joka ei antanut suostumustaan, suoritustietoja ei tallenneta eikä siirretä KOSKI-
palveluun. Oma Opintopolkuun ei siirry mitään tietoa koulutuksesta. 

• Niille opiskelijoille, jotka antoivat suostumuksensa, luodaan KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeus, tallennetaan kurssin suoritustiedot opintopistemäärineen ja arvosanoineen, ja 
merkitään opiskeluoikeus hyväksytysti suoritetuksi:

• Milloin opiskeluoikeus luodaan ja suoritustieto tallennetaan? Kun opiskelija on 
suorittanut koulutuksen hyväksytysti, arviointi (hyväksytty tai numeerinen) on valmistunut 
ja suoritustiedot KOSKI-käyttäjällä saatavissa, tulee oppilaitoksen tallentaa tai siirtää 
opiskeluoikeuden ja siihen sisältyvän suorituksen tiedot KOSKI-palveluun. 

• Jos oppilaitos käyttää syöttökäyttöliittymää, tulisi suoritustiedot päivittää 10 vrk kuluessa, 
ja jos tiedonsiirtoja, niin 1 vrk kuluessa. 

17/06/2021 Opetushallitus 29



Esimerkki 6: ”Urheiluopistollamme alkaa vuoden kestävä koulutuskokonaisuus, johon sisältyy 
useita erillisiä opintojaksoja. Milloin opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus ja millin opintojaksojen 
arviointitietoja aletaan tallentaa opiskeluoikeudelle?

• Aikaisintaan, kun suostumuksensa antaneet opiskelijat ovat suorittaneet ensimmäisen 
opintojakson hyväksytysti (arviointi voi olla hyväksytty tai numeerinen)

• tai viimeistään, kun koulutuskokonaisuus tulee kokonaisuudessaan, kaikkine opintojaksoineen, 
hyväksytysti suoritetuksi ja kaikilla opintosuorituksilla on arvioinnit.

• Oppilaitoksen ylläpitäjän päätettävissä, kumpaa vaihtoehtoa noudatetaan. Opiskelija näkee Oma 
Opintopolussa suoritustietonsa, joten jos tallennukset aloitetaan heti ensimmäisen 
opintosuorituksen valmistuttua, on suositeltavaa jatkaa samalla valitulla tavalla kyseisen 
opiskelijan kanssa koulutuksen päättymiseen asti. 

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

• Kun suostumuksensa antanut opiskelija on suorittanut kyseisen koulutuksen ja arvioitu 
opintosuoritus/koulutus on saatu valmiiksi siten, että koulutuksen tiedot ovat tallennettavissa, 
tulisi tallennus tehdä:

• viimeistään 10 vrk kuluessa, mikäli tiedot tallennetaan syöttökäyttöliittymästä Virkailijan 
Opintopolun kautta: https://virkailija.opintopolku.fi,

• tai 1 vrk opiskelijan arvioidun opintosuorituksen valmistumisen jälkeen, jos tiedot 
lähetetään opintohallintojärjestelmästä tiedonsiirroilla. 

• Oppilaitos voi itse omilla prosesseillaan vaikuttaa siihen, milloin arvioidun suorituksen tiedot 
ovat valmiina siten, että opiskeluoikeuden voi luoda ja opiskeluoikeudelle tallennettavien 
suoritustietojen tallennus/tiedonsiirrot on mahdollista tehdä.

• Koulutuskokonaisuuksien osalta on myös valinnanvaraa, millä aikataululla 
(aikaisintaan/viimeistään) opiskeluoikeudet luodaan ja suoritustiedot tallennetaan 
opiskeluoikeuksille. 
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Käyttöönoton aikatauluista 1.8.2021 alkaen: 
• Vapaan sivistystyön koulutusten KOSKI-tallennukset mahdollistava laki vahvistettiin 4.6.2021

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutusten (ml. kotoutumiskoulutus ja vapaan sivistystyön 
lukutaitokoulutus) syöttökäyttöliittymät ovat jo valmistuneet/valmistuvat pian.

• Opiskeluoikeudet tulee kansanopistoissa luoda oppivelvollisille 1.8.2021 jälkeen, viimeistään 
opintojen alkaessa, joko syöttökäyttöliittymän avulla tai tiedonsiirroilla, jos oma 
opintohallintojärjestelmä sen mahdollistaa. 

• Vapaatavoitteisten vapaan sivistystyön koulutusten tietomalli on työn alla. Sen ja syöttökäyttöliittymän 
valmistumisen ajankohta tarkentuu.

• Jos vapaatavoitteisen koulutuksen syöttökäyttöliittymä olisi vielä viimeisteltävänä elokuun alussa, ja

• oppilaitoksen suunniteltu KOSKI-palvelun käyttöönotto olisi heti 1.8. ja ensimmäiset koulutukset 
valmistuisivat heti elokuun alkupuolella, 

• niin opiskelijan suostumuksen vastaanottamisen ja hallinnoinnin, koulutuksen arvioinnin, jne. voi 
tehdä suunnitellusti, ja jatkaa opiskeluoikeuden luomisella ja suorituksen teknisellä tallentamisella 
siinä vaiheessa, kun KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymällä on mahdollista tallentaa ensimmäisten 
vapaatavoitteisten kurssien/opintojaksojen/koulutuksien suoritustiedot. 
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Ohjeita ja tukimateriaalia



KOSKI-käyttäjille suunnatut koulutukset ja 
ohjeet:
• Uusille KOSKI-käyttäjille voi olla hyödyllistä aluksi tutustua KOSKI ABC-webinaarin tallenteeseen, jossa 

käydään läpi KOSKI-palvelun perustoimintoja ja sanastoa tai osallistua KOSKI-palvelun perusteet ja 
käyttäjähallinta –webinaariin (4.8.2021), josta myös tulee saataville tallenne.

• tai tutustua yleisiin käyttöohjeisiin KOSKI-wikissä: Käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus –webinaaritallenne (mm. Opistovuosi 
oppivelvollisille-linjat) suomeksi ja ruotsiksi

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusten sekä 
kotoutumiskoulutusten webinaaritallenne suomeksi ja ruotsiksi

• Vapaatavoitteisten vapaan sivistystyön koulutusten opintosuoritustietojen tallentamisen osalta pidetään 
omat webinaarinsa alkusyksystä 2021 suomeksi ja ruotsiksi. Niissä käydään läpi vapaatavoitteisen
koulutuksen opiskelijan opiskeluoikeuden luominen KOSKI-käyttäjän näkökulmasta sekä 
opintosuoritustietojen tallentaminen: Tulevat koulutukset

• Vapaan sivistystyön KOSKI-käyttöohjeet: Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet

• KOSKI-klinikat oppilaitosten KOSKI-käyttäjille, jatkuu 20.8.2021 alkaen: KOSKI-klinikat
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https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-KOSKIABC12.8.2020
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-KOSKI-palvelunperusteetjak%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4hallintakeskiviikkona4.8.2021klo9.00-11:00.
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613208
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudetKoulutuksetjatilaisuudet-Webinaari:Vapaansivistysty%C3%B6noppivelvollisuudenpiiriinkuuluvatkoulutukset('Opistovuosioppivelvollisille'-linjat)20.5.2021
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613998Webbinarierp%C3%A5svenska-Webbinarium:Utbildningarinomdetfriabildningsarbetetsomriktarsigtilll%C3%A4ropliktigaifolkh%C3%B6gskolor(%E2%80%99Folkh%C3%B6gskole%C3%A5rf%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga%E2%80%99-linjer)m%C3%A5ndagen24.5.2021
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudetKoulutuksetjatilaisuudet-Webinaari:Vapaansivistysty%C3%B6noppivelvollisuudenpiiriinkuuluvatkoulutukset(Kotoutumiskoulutusjavapaansivistysty%C3%B6nlukutaitokoulutusoppivelvollisille)3.6.2021
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613998Webbinarierp%C3%A5svenska-Webbinarium:Utbildningarinomdetfriabildningsarbetetsomriktarsigtilll%C3%A4ropliktigaifolkh%C3%B6gskolor(Integrationsutbildningf%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga,utbildningigrundl%C3%A4ggandelitteracitetinomfrittbildningsarbetef%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga),m%C3%A5ndagen7.6.2021
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-Tulevatkoulutukset
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat


Kysymyksiä?

• Käydään läpi webinaarin aikana esitetyt kysymykset. 

• Webinaarin aikana chatissa esitetyt kysymykset ja vastaukset koostetaan 
kirjallisesti ja julkaistaan myöhemmin webinaaritallenteen mukana sivulla: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet
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https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet


Ohjeita ja tukea KOSKI-palvelun käyttöönottoon 
valmistautumiseen:

• Vapaan sivistystyön arviointiopas:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opas/7396550/tiedot

• ePerusteet-palvelun käyttöohjeita:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=189206333

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

• Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu KOSKI-tietovarannossa
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195147928
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opas/7396550/tiedot
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=189206333
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210117877
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195147928


Ohjeita ja tukea KOSKI-palvelun käyttöönottoon:

• Koulutustoimijan vastuukäyttäjän nimeäminen ja ohjeet:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197677407

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

• Kirjautuminen KOSKI-palveluun:
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Kirjautuminen+KOSKI-palveluun

• Käyttöohjeita vapaan sivistystyön oppilaitosten KOSKI-käyttäjille:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197677407
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Kirjautuminen+KOSKI-palveluun
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203

