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Mikä KOSKI on?
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Varhaiskasvatustoimija



Miksi KOSKI-palveluun tallennettavien tietojen 
oikeellisuus on tärkeää?

• Kansalainen itse näkee omat tietonsa ja huoltaja näkee huolettavansa tiedot

• Kansalainen voi käyttää omia tietojaan 

• Opiskelijavalinnoissa käytettävät suoritustiedot ja arvosanat

• Tilastot, tutkimus ja muut viranomaishyödyntäjät (mm. Kela, Tilastokeskus)

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutuksien KOSKI-tallennuksia 
koskeva laki tulee voimaan 1.8.2021 alkaen

• Uusi VALPAS-palvelu hyödyntää KOSKI-palvelusta saatavia tietoja oppivelvollisuuden 
valvonnassa
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KOSKI ABC



KOSKI-käyttäjäoikeudet ja -roolit:

Organisaatiotaso:

• Koulutustoimija 

• Yksittäinen oppilaitos

Käyttöoikeudet:

• KOSKI-vastuukäyttäjä

• KOSKI-pääkäyttäjä

• KOSKI-katselija (erityiset henkilötiedot)

• KOSKI-katselija (ei erit. henkilötietoja)

• KOSKI-tallentaja (tarvitaan, jos käytetään 
syöttökäyttöliittymää)

• Palvelukäyttäjätunnus: Jos tiedot siirretään 
opintohallinnon järjestelmästä, eikä tallenneta 
käyttöliittymällä, niin lisäksi oppilaitoksen 
ylläpitäjän käyttämälle 
opintohallintojärjestelmälle luodaan ns. 
palvelukäyttäjätunnus, jotta järjestelmä voi 
”kirjautua” KOSKI-tietovarantoon siirtäessään 
tietoja. Koulutustoimijan vastuukäyttäjä luo 
palvelukäyttäjätunnuksen Virkailijan 
opintopolussa. Palvelukäyttäjätunnus ja 
salasana asetetaan opintohallintojärjestelmään

• Onnistunut siirto edellyttää voimassaolevaa 
palvelukäyttäjätunnusta ”Sisäänkirjautuminen 
epäonnistui. Väärä käyttäjätunnus tai salasana”.
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Miten KOSKI-tietovarantoa käytetään?

a) Koulutustiedot siirretään tiedonsiirroilla omasta opintohallinnon järjestelmästä: 

• oma opintohallintojärjestelmä ja KOSKI-käyttöliittymä.

b) tai niitä päivitetään manuaalisesti syöttökäyttöliittymän kautta: 

• KOSKI-käyttöliittymä, joka löytyy Oppijan Palvelukokonaisuuden 
virkailijasovelluksesta: https://virkailija.opintopolku.fi/. 
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Mitä toimintoja KOSKI-käyttöliittymästä löytyy?

• ”Opiskelijat”-välilehti: listaus kaikista opiskeluoikeuksista, suodatusmahdollisuus, oppijahaku

• ”Tiedonsiirrot”-välilehti: tiedonsiirtoloki ja lista tiedonsiirtovirheistä

• ”Raportit”-välilehti: raportit KOSKI-datan laadun tarkkailua varten

• ”Dokumentaatio”-välilehti: KOSKI-tietomallin ja rajapintojen kuvaukset, listaus käytetyistä 
koodistoista
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Vapaan sivistystyön 
koulutukset



Mitä vapaan sivistystyön koulutustietoja KOSKI-
tietovarantoon tallennetaan?

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

• oppivelvollisuuttaan kansanopistossa vapaan sivistystyön 
koulutuksessa suorittava opiskelija,

• vai vapaatavoitteisia vapaan sivistystyön koulutuksia
suorittava opiskelija missä tahansa vapaan sivistystyön 
oppilaitoksessa.
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Mitkä vapaan sivistystyön koulutukset KOSKI-tietovarantoon tallennetaan?

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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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689873
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_kotoutumiskoulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2012.pdf
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/vapaan-sivistystyon-lukutaitokoulutuksen-opetussuunnitelmasuositus


Mistä alkaen KOSKI-tietovarannossa tulee löytyä vapaan 
sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustiedot?

Vapaan sivistystyön koulutus: Mitkä koulutukset pitää tallentaa KOSKI-palveluun?

Oppivelvollisille suunnattu kansanopistojen vapaan sivistystyön 
koulutus, mm. Opistovuosi oppivelvollisille –linjat

1.8.2021 tai sen jälkeen alkavat koulutukset

Oppivelvollisille suunnattu kansanopistojen järjestämä 
kotoutumiskoulutus

1.8.2021 tai sen jälkeen alkavat koulutukset

Oppivelvollisille suunnattu, kansanopistojen järjestämä vapaan 
sivistystyön lukutaitokoulutus

1.8.2021 tai sen jälkeen alkavat koulutukset

Vapaatavoitteinen vapaan sivistystyön koulutus, eli kaikki muu 
kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen, liikunnan 
koulutuskeskusten sekä opintokeskusten järjestämä vapaan 
sivistystyön koulutus, pois lukien ne vapaan sivistystyön koulutukset, 
joiden tallentaminen on erikseen kielletty (ks. Edellisen dian 
ohjetaulukko)

Koulutustietojen KOSKI-palveluun tallentaminen olisi  vapaaehtoista
1.8.2021 tai sen jälkeen alkavista vapaan sivistystyön 
vapaatavoitteisista koulutuksista, perustuen vapaan sivistystyön 
oppilaitoksen ylläpitäjän päätökseen ja opiskelijan antamaan 
suostumukseen. 
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Vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeus



Opiskelijalle luodaan vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeus KOSKI-palveluun, kun…

• Oppilaitoksessa tiedetään, että opiskelija 
aloittaa opinnot. 

• Opiskeluoikeuden aloituspäivämääräksi 
merkitään opintojen aloituspäivä

• Opiskeluoikeuden voi tallentaa tai siirtää 
KOSKI-palveluun jo ennen opintojen 
alkamista, mutta kuitenkin aikaisintaan 
1.8.2021 kansanopistojen oppivelvollisten 
KOSKI-tallennuksia koskevan lain tultua 
voimaan.

• Oppivelvollisille tulee kansanopistojen luoda 
opiskeluoikeudet KOSKI-palveluun viimeistään…

• 10 vrk kuluessa opintojen aloittamisesta, 
jos oppilaitos tallentaa tiedot 
syöttökäyttöliittymällä

• tai 1 vrk opintojen aloittamisesta, jos 
oppilaitos siirtää tiedot opintohallinnon 
järjestelmästä.
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KOSKI-tunnisteet, oppijanumero ja 
henkilötunnus
• KOSKI-palvelu edellyttää tietoja tallennettaessa, että henkilöllä 

on joko henkilötunnus tai oppijanumero. 

• Jos opiskelijalla ei ole koulutuksessa aloittaessaan vielä 
pysyvää suomalaista henkilötunnusta, KOSKI-pääkäyttäjän 
tulee luoda virkailijan opintopolussa 
henkilötunnuksettomalle oppijalle oppijanumero, jotta 
oppijalle voidaan luoda opiskeluoikeus ja opiskelijan tiedot 
voidaan tallentaa KOSKI-palveluun. 

• Luotu oppijanumero tallennetaan myös 
opintohallintojärjestelmään, jos oppilaitoksella on 
sellainen käytössä

• HUOM! Kun opiskelija saa pysyvän henkilötunnuksen, 
tulee KOSKI-pääkäyttäjän käydä lisäämässä 
henkilötunnuksen myös virkailijan opintopolun 
oppijanumerorekisteriin välittömästi. Ei riitä, että 
henkilötunnus lisätään pelkästään omaan 
opintohallintojärjestelmään.

• Opiskeluoikeus KOSKI-tietovarannossa muodostuu kolmesta 
yksilöivästä tunnisteesta: 

• Oppijanumero (esim. 1.2.246.562.24.85488226638)

Koulutuksen järjestäjän ei tarvitse tietää oppijanumeroa 
ensimmäisessä siirrossa, ellei kyseessä ole 
henkilötunnukseton oppija

• Opiskeluoikeuden oid-tunniste (esim. 
1.2.246.562.15.30695639960)

Ei ole tiedossa ensimmäisessä siirrossa, KOSKI-luo tunnisteen 
ja palauttaa sen opintohallintojärjestelmään.

• Oppilaitoksen/toimipisteen/toimipaikan oid-tunniste (esim. 
1.2.246.562.10.14613773812)

Pakollinen tieto ensimmäisessä siirrossa. 

• Tunnista tilanteet, jossa pitää muistaa esimerkiksi poistaa 
opintohallintojärjestelmästä opiskeluoikeuden oid ja luoda uusi 
opiskeluoikeus, tai muuttaa oppilaitoksen/toimipisteen/toimipaikan oid-
tunnistetta!18/05/2021 Opetushallitus 17



Opiskeluoikeuden luominen
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Opiskelijaa voi hakea nimellä, henkilötunnuksella tai oppijanumerolla.
Opiskeluoikeuden luominen alkaa syöttökäyttöliittymässä tästä näkymästä. 
Opiskeluoikeuden luomiseksi tarvitaan opiskelijan nimi sekä henkilötunnus.



Opiskeluoikeuden 
luominen

• Opiskelijan henkilötunnuksen ja nimen syöttämisen jälkeen 
etsitään valikosta oma oppilaitos

• Opiskeluoikeudeksi valitaan Vapaan sivistystyön koulutus

• Opistovuosi oppivelvollisille –linjan opiskelijalle suoritustyypiksi 
valitaan Oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön 
koulutus, jolloin KOSKI yhdistää koulutuksen ePerusteet-
palvelusta löytyvään opetussuunnitelman perusteeseen. 

• Opintojen aloituspäivämäärä

• Opiskeluoikeuden tilaksi valitaan Läsnä. Joissain 
poikkeustapauksissa Väliaikaisesti keskeyttänyt voi olla myös 
mahdollinen vaihtoehto.

• Koulutus on maksutonta: Merkitään oppivelvollisen 
opiskeluoikeudelle tieto siitä, onko koulutus oppivelvollisuuden 
piirissä olevalle opiskelijalle maksutonta koulutusta

• Nyt voit lisätä opiskelijan KOSKI-palveluun ja opiskeluoikeus on 
luotu.
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Esimerkki: Opiskeluoikeus alkaa 23.8. Läsnä-tilassa. Opiskelijan oppijanumero 
näkyy nimen alla ylhäällä ja opiskeluoikeudelle on muodostunut OID-tunniste, 
mikä näkyy sinisen palkin oikeassa reunassa. 



Opiskeluoikeuden tilat



Opiskeluoikeuden aloittavat tilat 

Opiskeluoikeuden aloittavia, aktiivisia tiloja 
voivat olla:

• Läsnä, kun opiskelija aloittaa ja suorittaa 
opintoja normaalisti,

• tai joissain poikkeustapauksissa 
opiskeluoikeuden aloittava tila voisi olla myös
Väliaikaisesti keskeytynyt, jos opiskelija 
hakee ja hänelle myönnetään väliaikainen 
keskeytys opinnoista heti niiden alkamisesta 
lukien. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi 
pitkäaikaisissa sairastapauksissa. 
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Esimerkki 1: ”Kansanopisto tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta 
20.6.2021. Lukuvuosi alkaa 23.8.2021 orientaatiopäivällä. Milloin 
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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Opiskeluoikeuden tilan päivittäminen

• Opiskeluoikeuden tilalle merkitään aina alkupäivä, eli se päivä, jolloin tila on alkanut. Esimerkiksi 
”Läsnä”-tilalle merkitään alkupäiväksi se päivä, jolloin läsnäolojakso on alkanut ja tarvittaessa 
’Väliaikaisesti keskeytynyt’ –tilalle se päivämäärä, jolloin keskeytys on alkanut. 

• Uusi tila päättää aiemmin alkaneen. ”Katsotaan eronneeksi”- ja ”Valmistunut”-tilalle tallennetaan se 
päivä, jolloin opiskeluoikeus on päättynyt.

• Aktiivinen tila näkyy käyttöliittymässä aina tummennettuna, ja aktiivista tilaa osoittaa nuoli. 
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Vapaan sivistystyön oppivelvollisille suunnattu koulutus –ohjeisiin:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201900421

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201900421


Opiskeluoikeuden tilan päivittäminen

Opiskeluoikeuden mahdollisia tiloja vapaan 
sivistystyön oppivelvollisille suunnatuissa 
koulutuksissa ovat Läsnä –tilan lisäksi myös

• Väliaikaisesti keskeytynyt, jos opiskelija hakee 
väliaikaista keskeytystä ja se hänelle myönnetään 
esimerkiksi sairastumisen johdosta, jos opiskelija 
erotetaan määräajaksi, tms. vastaava syy.

• Katsotaan eronneeksi, mikäli opiskelija 
keskeyttää opinnot saamatta niitä valmiiksi

• Valmistunut, kun opiskelija saa koulutuksen 
hyväksytysti valmiiksi suoritettuaan kaikki 
pakolliset osaamiskokonaisuudet (á 4 op) ja 
riittävästi valinnaisia suuntautumisopintoja, 
kunnes koulutuksen suoritettu yhteislaajuus 
(vähintään 53 opintopistettä) on tullut täyteen.
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Opiskeluoikeus päätetään KOSKI-palvelussa, 
kun…

• Opiskelija on valmistunut eli suorittanut 
koulutukselle määritellyt tavoitteet.

• Opiskelija on päättänyt opintonsa 
suorittamatta koulutukselle määriteltyjä 
tavoitteita ja hänet katsotaan eronneeksi

• Jos opiskelija ei aloittaisikaan jostain syystä 
koskaan opintojaan ollenkaan edes yhden 
päivän ajaksi, tällöin kuitenkin tulee KOSKI-
palvelusta mitätöidä turhaan luotu 
opiskeluoikeus. Spekulatiivisen tiedon 
siirtämistä tulisi välttää.

• KOSKI-palvelu on pysyvä tietovaranto 
päättyneille opiskeluoikeuksille! Valmistunut-
tai Katsotaan eronneeksi –tilaan päättyneitä 
opiskeluoikeuksia ei poisteta eikä mitätöidä.

• Edellinen opiskeluoikeus päätetään ja luodaan 
uusi opiskeluoikeus luodaan, kun:

• Opiskeluoikeus on valmistunut ja opiskelija 
alkaa suorittamaan suorittamaan uusia 
opintoja,

• Opiskelija on katsottu eronneeksi ja hän 
palaakin myöhemmin jatkamaan samoja 
opintoja
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Opiskeluoikeuden päättävät tilat oppivelvollisille 
suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa:

• Katsotaan eronneeksi – Opiskeluoikeus päättyy niin, että opiskelija ei saa valmiiksi opetussuunnitelman 
mukaista tavoitettaan: koulutuksella on alle 53 opintopisteen edestä opintosuorituksia tai 
osaamiskokonaisuuksien vähimmäislaajuudet (4 opintopistettä) eivät ole täyttyneet.

• Valmistunut – Opiskelija on saanut suoritettua koulutuksen opetussuunnitelman mukaisessa 
laajuudessa. Koulutuksella on vähintään 53 opintopisteen edestä opintosuorituksia ja yhteisillä 
osaamiskokonaisuuksilla on vähintään 4 opintopisteen edestä suorituksia. 

• HUOM! Yksikään opiskeluoikeus ei saa jäädä roikkumaan ”Läsnä”-tilaiseksi sen jälkeen, kun opiskelija on 
päättänyt opintonsa. Jokainen opiskeluoikeus tulee päättää jossain vaiheessa joko ”Valmistunut”- tai 
”Katsotaan eronneeksi”-tilaan. 

• Päättyneitä opiskeluoikeuksia ei saa mitätöidä. Mitätöintiä käytetään vain, kun ollaan siirretty tai luotu 
sellainen opiskeluoikeus, jota ei olisi koskaan pitänyt olla olemassakaan.
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Esimerkki 2: Opiskeluoikeus on luotu KOSKI-palveluun 22.8.2021 siten, että opiskelija 
aloittaa koulutuksessa 1.102021. Opiskelija saapui ensimmäisenä päivänä, mutta 
ilmoittikin sen jälkeen, että onkin muuttanut pois paikkakunnalta, eikä tule enää 
takaisin. 

Jos opiskelija aloitti opinnot, niin eronneeksi katsominen hoidetaan oppilaitoksen hallinnollisten käytäntöjen 
mukaisesti ja KOSKI-palveluun päivitetään opiskeluoikeuden tilaksi Katsotaan eronneeksi. Opiskeluoikeutta ei saa 
mitätöidä. 

Opiskeluoikeuden tilan päivittämisessä on noudatettava samaa 1 vrk/10 vrk aikataulua, kuin tietojen muussakin 
tallentamisessa/tietojen siirroissa.
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Opiskeluoikeuden mitätöinti
• Mitätöity ei ole varsinainen opiskeluoikeuden tila, vaan mitätöinti poistaa koko 

opiskeluoikeuden

• Opiskeluoikeus voidaan joko mitätöidä suoraan KOSKI-käyttöliittymästä tai 
opintohallintojärjestelmästä lähettämällä opiskeluoikeuden tila: ’mitätöity’

• Mitätöityä opiskeluoikeutta ei voi palauttaa. Mitätöintiä tulee käyttää vain, jos 
opiskeluoikeus ei ole koskaan alkanutkaan tai opiskeluoikeuden perustiedot on 
siirretty virheellisesti niin, ettei niitä muuten voida korjata (esim. opiskelijalle 
merkitty väärä hetu tai valittu kokonaan väärä opiskeluoikeuden tyyppi).

• Jos opiskeluoikeus halutaan lähettää KOSKI-palveluun uudestaan korjattuna 
opintohallintojärjestelmästä, tulee KOSKI-palvelun palauttama opiskeluoikeuden 
oid tyhjentää opintohallintojärjestelmästä (1.2.246.562.15.XXXXXXXXXX).
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Esimerkki 2: Opiskeluoikeus on luotu KOSKI-palveluun 22.8.2021. Opiskelija ei kuitenkaan saapunut 
ensimmäisenä päivänä 23.8.201 eikä koskaan sen jälkeenkään. Opiskelija ilmoitti myöhemmin, että 
on aloittanut opinnot muualla, eikä ole tulossa opiskelemaan. Hän ei koskaan aloittanut opintoja 
edes yhden päivän ajaksi.

Jos opiskelija ei aloita opintoja laisinkaan, edes yhden päivän ajaksi, niin turha opiskeluoikeus tulee 
mitätöidä KOSKI-palvelusta, kun asia on oppilaitoksen päätösprosessien mukaisesti selvitetty ja 
käsitelty. Tietojen mitätöimisessä on noudatettava samaa 1 vrk/10 vrk aikataulua, kuin tietojen 
muussakin tallentamisessa/tietojen siirroissa.
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Esimerkki 4: Lukuvuosi 2021-2022 päättyy ja uusia opiskelijoita hakee seuraavan 
lukuvuoden 2022-2023 koulutuksiin. Kansanopisto tekee päätöksen opiskelijaksi 
ottamisesta 19.6.2022. Milloin opiskeluoikeuden saa luoda syksyllä 2022 
aloittavalle opiskelijalle?

Laki on tuolloin ollut voimassa 1.8.2021 alkaen. Opiskeluoikeuden saa luoda jo 
kesällä 2022 jo ennen seuraavan lukuvuoden alkua, kun oppilaitoksen saamien 
tietojen mukaan opiskelijan aloitus on varmistunut. Spekulatiivisen tiedon 
tallentamista KOSKI-palveluun tulee kuitenkin välttää.

Opiskeluoikeus tulee olla luotuna viimeistään 1 vrk (tiedonsiirrot) tai 10 vrk 
(käyttöliittymä) kuluessa opintojen aloituspäivästä. Samoin toimitaan, jos opiskelija 
aloittaa opinnot jatkuvan haun kautta kesken lukuvuoden.
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Opiskeluoikeuden lisätiedot



Opiskeluoikeuden lisätiedot:

• Koulutuksen maksuttomuus-lisätieto tulee tallentaa tai siirtää kaikkien oppivelvollisuuttaan kansanopistojen vapaan sivistystyön 
oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa opiskeleville. 

• Tietotyyppinä yleensä aikajakso (alku- ja loppupäivä), totuusarvo (kyllä/ei) tai koodistoviite 

• Aikajaksona ilmoitettavissa tiedoissa ei tarvitse siirtää loppupäivää, jos kyseinen etu- tai tukimuotojakso jatkuu muuttumattomana 
opiskeluoikeuden loppuun.

• Oikeutta maksuttomuuteen pidennetty-tietoa päivitetään vain poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi silloin, jos opiskelija olisi
äitiysvapaalla opintojen aikana.

• KOSKI-palveluun on mahdollista tallentaa vain sellaiset lisätiedot, joiden tallentaminen on sallittu laissa. Vapaan sivistystyön koulutuksissa 
ei opiskeluoikeuden lisätietoihin tallenneta muita lisätietoja, kun tieto koulutuksen maksuttomuudesta oppivelvollisten koulutuksissa. 

• Opiskeluoikeuden lisätietojen käyttötarkoitus on pääsääntöisesti valtionosuusrahoituksen laskenta ja tilastointi.  Vapaan sivistystyön 
koulutusten valtionosuusrahoituksen laskennan tietoja ei kerätä KOSKI-palvelusta. 

• Oikeutta maksuttomuuteen pidennetty-tietoa täytyy päivittää esimerkiksi sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa opiskeluoikeuteen tulee 
väliaikainen keskeytys ja maksuttomuuden pidennykseen liittyvä ehto täyttyy.
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Koulutuksen maksuttomuus-tieto alkaa samasta päivämäärästä, kun merkitty  
opiskeluoikeutta luodessa. Pääsääntöisesti Koulutuksen maksuttomuus -aikajaksoja tulee 
opiskeluoikeudelle vain yksi. Jos tieto koulutuksen maksuttomuudesta säilyy samana koko 
opiskeluoikeuden ajan, niin aikajaksolle siirretään vain alkupäivä ja aikajakso päättyy 
sitten, kun opiskeluoikeus merkitään Valmistuneeksi taikka katsotaan eronneeksi. Jos 
opiskelija esimerkiksi sairastuu ja hänelle tallennetaan väliaikainen keskeytys, niin 
maksuttomuuteen ei tallenneta keskeytystä, vaan se saa olla voimassa keskeytyksen ajan. 



Opiskeluoikeuden lisätiedot:
• Koulutuksen maksuttomuus-tieto tulee tallentaa tai siirtää kaikkien oppivelvollisuuttaan kansanopistojen vapaan sivistystyön oppivelvollisille 

suunnatuissa koulutuksissa opiskeleville opiskeluoikeuden alkaessa. 

• Maksuttomuustieto alkamispäivämäärineen näkyy opiskeluoikeuden lisätiedoissa. Jos tietoa ei ole tallennettu oikein opiskeluoikeutta luodessa, 
korjaaminen tapahtuu lisäämällä se opiskeluoikeudelle ja valitsemalla oikea päivämäärä ja Maksuton-tieto.
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Toinen osa: Kansanopistojen 
oppivelvollisille suunnattu 
koulutus
• Suorituksen perustiedot

• Osasuoritukset

• Suorituksen tiedot opiskeluoikeuden valmistuessa

• Opiskelijoiden KOSKI-tietojen tarkistaminen
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Suorituksen perustiedot



Oppilaitos/toimipiste

38

Oppilaitos/toimipiste: Jos mahdollista, 
opintohallintojärjestelmästä siirrettäessä siirretään 
toimipistetarkkuudella tieto. 



Koulutuksen nimi, perusteen diaarinumero

39

Koulutus: Jos käytössä on opintohallintojärjestelmä, josta 
tiedot siirretään, niin opiskeluoikeutta luodessa siirretään 
myös ops-perusteen diaarinumero. KOSKI tarkistaa 
koulutuksen nimen automaattisesti ePerusteista.



Suorituskieli
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Opetuskieli: Koulutuksen suorituskieli



Osasuoritukset



Yhteiset osaamiskokonaisuudet ja valinnaiset suuntautumisopinnot:

• Yhteiset osaamiskokonaisuudet (suoritettava vähintään 4 opintopistettä per osaamiskokonaisuus) ovat kaikille yhteisiä opintoja:

- Arjen taidot ja elämänhallinta
- Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
- Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
- Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
- Aktiivinen kansalaisuus
- Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

• Yksi osaamiskokonaisuus voi koostua yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuudet ovat paikallisia opintoja, jotka 
kirjoitetaan oppilaitoksen itse määrittelemällä omalla nimellä ja koodilla. Opintokokonaisuus voi olla nimetty samalla tavoin tai eri tavoin kuin se 
yhteinen osaamiskokonaisuus tai valinnaisten suuntautumisopintojen suoritus, jonka osasuoritus opintokokonaisuus on.

• Opintokokonaisuuden suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja sille on tallennettava laajuus opintopisteinä. KOSKI-palvelun 
validaatiot laskevat yhteen kunkin osaamiskokonaisuuden yhteyteen merkittävien opintokokonaisuuksien sekä valinnaisten 
suuntautumisopintojen laajuuden opintopisteinä. 

• Lisäksi opiskelijalla tulee valmistuakseen olla suoritettuna valinnaisia suuntautumisopintoja siten, että osaamiskokonaisuuksien ja valinnaisten 
suuntautumisopintojen yhteislaajuus on vähintään 53 opintopistettä.

• Koulutuksen suorituksen voi vahvistaa ja opiskeluoikeuden tilan päivittää Valmistunut –tilaan vasta, kun kaikille yhteisille osaamiskokonaisuuksille 
on merkitty vähintään 4 opintopisteen edestä opintokokonaisuuksien suorituksia ja koulutuksen yhteislaajuus (53 opintopistettä) on saavutettu. 
KOSKI-palveluun tallennetaan tai siirretään tiedot osasuorituksista vasta, kun osasuoritus on hyväksytty. Hylätyistä osasuorituksista ei siirretä eikä 
tallenneta tietoja.
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Osaamiskokonaisuuden tiedot
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Osaamiskokonaisuuden tasolla näkyy sille tallennettujen opintokokonaisuuksien 
yhteislaajuus, jonka tulee olla vähintään 4 opintopistettä per yhteinen 
osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuden osasuorituksia ovat opintokokonaisuudet. 
Arviointia ei tehdä osaamiskokonaisuuden, vaan opintokokonaisuuden tasolla. 

Opetussuunnitelman perusteessa nimetyt yhteiset osaamiskokonaisuudet:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstosaamiskokonaisuus/latest

• Osasuorituksen nimi

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstosaamiskokonaisuus/latest


Opintokokonaisuudet
• Yksi osaamiskokonaisuus voi sisältää yhden tai useampia opintokokonaisuuksia. 

• Opintokokonaisuudet ovat paikallisen opetussuunnitelman mukaisia. Paikalliset opintokokonaisuudet 
kirjoitetaan oppilaitoksen itse määrittelemällä omalla nimellä ja koodilla.

• Opintokokonaisuudelle tallennetaan laajuus opintopisteinä sekä arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Hylättyjä suorituksia ei tallenneta KOSKI-palveluun.
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Opintokokonaisuuden tiedot

45

Opintokokonaisuuden nimi (paikallisesti päätettävä tieto)
Kuvaus
Laajuus opintopisteinä
Arviointi eli arvosana (hyväksytty) ja arviointipäivä



Opintokokonaisuuksien arviointi

• Arviointi tehdään opintokokonaisuuden 
tasolle, ei osaamiskokonaisuudelle

• Arviointi sisältää sekä arvosanan, että 
arviointipäivän

• Vapaan sivistystyön koulutuksissa suoritusten 
arviointiasteikko hyväksytty /hylätty. 

• KOSKI-palveluun ei siirretä eikä tallenneta 
sanallista arviointia.
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Valinnaiset suuntautumisopinnot: 
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Valinnaiset suuntautumisopinnot:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstmuutopinn
ot/latest

Valinnaiset suuntautumisopinnot koostuvat paikallisista 
opintokokonaisuuksista. Paikalliset opintokokonaisuudet kirjoitetaan 
oppilaitoksen itse määrittelemällä omalla nimellä ja koodilla.

Opintokokonaisuuden nimi (paikallisesti päätettävä tieto)
Kuvaus
Laajuus opintopisteinä
Arviointi eli arvosana (hyväksytty) ja arviointipäivä

Valinnaisten suuntautumisopintojen opintokokonaisuuksien tiedot 
siirretään valtakunnallisilla koodeilla vain silloin, jos osana valinnaisia 
suuntautumisopintoja suoritetaan lukio-opintoja, ammatillisen 
koulutuksen tutkinnon osia tai avoimia korkeakouluopintoja, työelämään 
tutustumista tai vapaatavoitteisia vapaan sivistystyön opintoja:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstmuuallasuo
ritetutopinnot/latest

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstmuutopinnot/latest
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstmuuallasuoritetutopinnot/latest


Valinnaiset suuntautumisopinnot:
Valinnaisten opintokokonaisuuksien nimet siirretään valtakunnallisilla koodeilla 
silloin, jos osana valinnaisia suuntautumisopintoja suoritetaan lukio-opintoja, 
ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia tai avoimia korkeakouluopintoja, 
työelämään tutustumista tai vapaatavoitteisia vapaan sivistystyön opintoja:  
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstmuuallasuoritetuto
pinnot/latest

Ammatillisen tutkinnon osat, Lukio-opinnot tai Avoimet korkeakouluopinnot: 
Opintokokonaisuuden kuvaukseen kirjoitetaan koulutuksen nimi sekä Tunnustettu-
tieto. 

Jos kyse on muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen vapaatavoitteisista 
opinnoista, kuten esimerkiksi kesäyliopiston kielikurssista, joka sovitaan luettavan 
hyväksi oppivelvollisuuskoulutuksen suorituksiin, ei Tunnustettu-tietoa tarvita. 
Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle ei tarvitse tunnustaa toisessa vapaan 
sivistystyön oppilaitoksessa suoritettuja opintoja. Kuvaukseen tallennettu kurssin 
nimi ja suorituspaikka (oppilaitos) riittävät. 

Huom! Muilla vapaan sivistystyön oppilaitoksilla ole velvollisuutta tallentaa vapaan 
sivistystyön suoritustietoja KOSKI-palveluun, vaan kansanopisto tallentaa 
opiskelijalle luomalleen opiskeluoikeudelle suoritustiedot, jos tällaisesta 
hyväksiluvusta sovitaan kansanopiston ja opiskelijan välillä.

Työelämään tutustuminen -opintokokonaisuudelle tallennetaan kuvaukseen 
työpaikka ja ajankohta.
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Opetushallitus



Suorituksen tiedot 
opiskeluoikeuden 
valmistuessa



Suorituksen vahvistaminen:
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Suorituksen voi vahvistaa 
valmiiksi, kun… 

- opiskelijalla on kaikki 
yhteiset 
osaamiskokonaisuudet, 
joista jokaiselle merkittyjen 
opintokokonaisuuksien 
yhteislaajuuden on oltava 
vähintään neljä 
opintopistettä per 
osaamiskokonaisuus, 
hyväksytysti suoritettu, 

- ja lisäksi valinnaisia 
suuntautumisopintoja 
vähintään sen verran, että 
koulutuksen yhteislaajuus 
53 opintopistettä on tullut 
täyteen. 



Suorituksen vahvistaminen ja todistuksella 
näkyvät tiedot

• Suoritus vahvistetaan ennen kun opiskeluoikeus merkitään 
valmistuneeksi.

• Suorituksen vahvistus vastaa todistuksen allekirjoitustietoja, joita 
ovat mm. päivämäärä, vahvistajan nimi & titteli sekä paikka

• Suorituksen tila on ’Suoritus kesken’, kunnes opiskeluoikeus 
päätetään tilaan ”Valmistunut” 

• Jos opiskeluoikeus päätetään tilaan ’katsotaan eronneeksi’, niin 
suoritusta ei vahvisteta, vaan se jää tilaan ’Suoritus kesken’.
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Suorituksen vahvistaminen ja Valmistunut-tila:
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Kun opiskelijalla on riittävä määrä opintosuorituksia ja hän on suorittanut ne 
hyväksytysti:

1) Suoritus vahvistetaan eli merkitään valmiiksi, 
2) Jonka jälkeen opiskeluoikeus päivitetään Valmistunut-tilaan



Opiskelijoiden KOSKI-tietojen 
tarkistaminen



Mitä tietoja tulee erityisesti tarkistaa?

• Kaikille aloittaneille opiskelijoille  tulee olla luotu opiskeluoikeus viimeistään 10 vrk (jos tietoja päivitetään käyttöliittymällä) 
tai 1 vrk (jos tiedot siirretään opintohallintojärjestelmästä) kuluessa siitä, kun opiskelija on aloittanut opinnot

• KOSKI-palvelussa näkyvät tilassa ”Läsnä” ne opiskelijat, joiden kuuluu olla läsnä. 

• Opiskelijoilla näkyvät lukuvuoden aikana kertyneet osaamiskokonaisuuksien ja valinnaisten suuntautumisopintojen 
suoritukset sekä osaamiskokonaisuuksiin sisältyvät opintokokonaisuudet ja niiden arvioinnit

• Vuoden aikana säännöllinen tarkistus raporteilta, että lisätiedot (koulutuksen maksuttomuus, tarvittaessa Oikeutta 
maksuttomuuteen pidennetty) oikein kirjattu oppijoiden tietoihin.

• Valmistuvilla näkyvät kaikki yhteiset osaamiskokonaisuudet (á 4 opintopistettä) ja niihin sisältyvien opintokokonaisuuksien 
arvioinnit. Valinnaisia suuntautumisopintoja on suoritettu riittävästi ja opiskelijalle on tallennettu vähintään 53 
opintopisteen edestä opintoja. Valmistuvien opiskelijoiden suoritus on vahvistettu ja opiskeluoikeuden tila on Valmistunut.

• Opintonsa keskeyttäneillä näkyvät siihen mennessä kertyneet opintosuoritukset ja niiden arvioinnit ja opiskeluoikeuden 
tilaksi on päivitetty Katsotaan eronneeksi. 

• Jos on luotu ’turhia’ opiskeluoikeuksia, ne eivät roiku tarpeettomasti Läsnä-tilassa, vaan ne päätetään asianmukaisella 
tavalla
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Miten ja kuinka usein KOSKI-tietoja pitäisi 
tarkistaa?
• Tarvittavilla henkilöillä tulee olla tarvittavat KOSKI-käyttöoikeudet.

• Tietoja tarkistetaan lukukauden alkaessa, päättyessä ja pitkin vuotta.

• Koulutuksen järjestäjän kehitettävä prosesseja, joilla KOSKI-palveluun siirrettävän datan laatua voidaan 
valvoa 

• Jos tietoja siirretään opintohallintojärjestelmästä, myös KOSKI-palvelun tietojen vertailu omaan 
opintohallintojärjestelmän tietoihin.

• Vinkki! Testaaminen testiympäristössä kuvitteellisilla tiedoilla – miltä tiedot näyttävät kun ne siirtyvät 
KOSKI-palveluun tai opiskeluoikeuksien luomisen harjoittelu kuvitteellisilla tiedoilla jo ennen 1.8.2021

• KOSKI rutiiniksi, osa työtehtäviä!

• Virheiden havaitseminen: Kansalainen itse voi ottaa yhteyttä / KOSKI-tiimi ottaa yhteyttä / tietoja 
hyödyntävä viranomainen (esim. Kela) on yhteydessä
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Vinkkejä tietojen tarkistamiseen:
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Opiskelijat-näkymästä suodattamalla
Suoraan yksittäisen opiskelijan tiedoista
Vapaan sivistystyön raportit: Vasta työn alla



Ovatko tiedot kunnossa, jos ei tule virheilmoitusta?

• Onnistunut tiedonsiirto opintohallintojärjestelmästä ei tarkoita 
automaattisesti, että tiedot ovat siirtyneet oikein

HUOM! Virheilmoitus tarkoittaa – ettei KOSKI ota vastaan tiedonsiirtoa. Oppijan 
tiedot eivät siis siirry ollenkaan/tiedot eivät päivity ennen virheen korjaamista.

• Koulutuksen järjestäjä on siirtämiensä tietojen rekisterinpitäjä

• Koulutuksen järjestäjä on omalta osaltaan vastuussa siitä, että 
siirretyt/tallennetut tiedot ovat koko ajan pääsääntöisesti oikein



Huomasin, että tiedot ovat siirtyneet virheellisesti – mitätöinkö 
opiskeluoikeuden?

• Mitätöintiä ei pidä tehdä, ellei ole täysin varma, että ko. opiskeluoikeus tulee 
mitätöidä. 

• Ohjeet mitätöintiin löytyvät KOSKI-wikistä. Kysy tarvittaessa apua KOSKI-palvelun 
tuesta (koski@opintopolku.fi) tai oman opintohallintojärjestelmän toimittajan 
tuesta.
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Oppija on valmistunut/eronnut – poistanko KOSKI-palvelusta?

• Ei poisteta! KOSKI-palveluun siirrettävä tieto on lähtökohtaisesti pysyvää. 
Opiskeluoikeuksia tai opiskeluoikeuksiin liittyviä tietoja ei poisteta, kun oppijan 
opiskeluoikeus on päättynyt valmistumiseen tai eronneeksi katsomiseen.

mailto:koski@opintopolku.fi


KOSKI-raportit / Vertailuraportit

• Tällä hetkellä KOSKI-palvelun omat raportit löytyvät esiopetukselle, nuorten 
perusopetukselle, lukiokoulutukselle ja ammatillisille opiskeluoikeuksille: 
https://virkailija.opintopolku.fi/koski/raportit

• Vapaan sivistystyön raportit eivät ole vielä valmiina. Muiden 
opiskeluoikeuksien raportit ovat työjonossa.

• Tilastokeskuksen, rahoituksen laskennan ja muiden tiedon hyödyntäjien 
vertailuja julkaistaan KOSKI-palvelun wiki-sivulla: "KOSKI-data - vertailuaineistoja 
ja tiedonhyödyntäjien raportteja"
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https://virkailija.opintopolku.fi/koski/raportit
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=85036904


Tukea ja materiaalia



KOSKI-palveluun liittyvä tuki ja koulutus:

• Kysymyksiä tai ongelmia?

• KOSKI-asiakaspalvelu: koski@opintopolku.fi

• Oman opintohallintojärjestelmätoimittajan asiakaspalvelu

• KOSKI-klinikat joka toinen perjantai klo 9.30-10.30. Ohjeet ja linkit osallistumista varten 
sekä vanhojen klinikoiden vastaukset klinikoiden wiki-sivulla: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat

• Koulutusta:

• Tulevat webinaarit ja webinaarien tallenteet: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet
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Käyttöohjeita ja -materiaalia:
• Ohjeita KOSKI-käyttöönoton tueksi KOSKI-palvelun ensimmäistä kertaa käyttöön ottaville vapaan sivistystyön 

oppilaitoksille:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210117877

• KOSKI-vastuukäyttäjän ohjeet: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197677407

• Lisätietoa KOSKI- käyttäjärooleista: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612373

• Käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille –etusivu:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613208

• Vapaan sivistystyön KOSKI-käyttöohjeet: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203

• Yleinen KOSKI-tiedonsiirto-ohje: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612839

• Perustoiminnot KOSKI-käyttöliittymässä-ohjeet: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394

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


