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Perusopetukseen valmistavan opetuksen periaatteet:

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeus luodaan kun 
maahanmuuttajataustaisille oppilaalle järjestetään perusopetukseen valmistavaa 
opetusta. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan perusopetukseen 
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/pvalmistava/1541511/tiedot

• "Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja 
perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä 
perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua myös Suomessa 
syntyneet oppilaat ja sellaiset Ruotsissa syntyneet oppilaat, jotka aikovat opiskella 
perusopetuksen suomeksi. Myös ne oppilaat, joilla on suomenkielinen vanhempi, mutta 
suomea ei ole käytetty kotona, voivat osallistua valmistavaan opetukseen. Valmistava 
opetus on niin ikään tarkoitettu myös myöhään kansainvälisesti adoptoiduille lapsille tai 
nuorille." https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/ketka-voivat-osallistua-valmistavaan-
opetukseen
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen periaatteet:

• Perusopetuslaki (628/1998) ei tunne erikseen esiopetukseen valmistavaa 
opetusta, eli jos esiopetukseen valmistautuville maahanmuuttajataustaisille 
oppilaille järjestetään valmistavaa opetusta, on kyse perusopetukseen 
valmistavasta opetusta. Esiopetukseen valmistautuville 
maahanmuuttajataustaisille oppilaille luodaan KOSKI-palveluun siis samanlainen 
perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeus kuin perusopetukseen 
valmistautuville.

• Kun oppilas siirtyy esiopetukseen tai perusopetukseen, KOSKI-palveluun 
perusopetukseen valmistava opiskeluoikeus päätetään tilaan "valmistunut" ja 
opiskeluoikeudelle siirretään oppilaalle annettavan osallistumistodistuksen 
tiedot. Tämän jälkeen oppilaalle luodaan uusi joko esiopetuksen tai 
perusopetuksen opiskeluoikeus uudella aloituspäivällä.
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Velvollisuus siirtää KOSKI-palveluun 
perusopetukseen valmistavan opetuksen tiedot
• Laki voimassa 1.1.2018 lähtien

• Kaikki opiskeluoikeudet joissa oppilaan opiskeluoikeus on ollut aktiivinen 
1.1.2018 alkaen (jos oppilas on aloittanut ennen 2018, opiskeluoikeuden 
todellinen alkupäivä)

• Osallistumistodistukset keväästä 2018 eteenpäin.

Päättyneitä tietoja ei poisteta vaan ne säilytetään pysyvästi!

Koulutuksen järjestäjällä on  velvollisuus korjata virheellisesti siirretyt tiedot 
myös takautuvasti.
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Milloin luodaan uusi perusopetukseen 
valmistavan opetuksen opiskeluoikeus?

• Kun oppilas aloittaa perusopetukseen valmistavan opetuksen tietyssä 
oppilaitoksessa

• Jos oppilas vaihtaa oppilaitosta, vanha opiskeluoikeus päätetään aina tilaan 
”eronnut” ja luodaan oppilaalle uusi opiskeluoikeus uudella aloituspäivällä.

• Jos oppilas eroaa ja palaa myöhemmin takaisin samaan oppilaitokseen, tehdään 
aina uusi opiskeluoikeus uudella alkamispäivällä.

08/02/2023 Opetushallitus 6



Milloin päätetään perusopetukseen valmistavan 
opetuksen opiskeluoikeus?

• Kun oppilas vaihtaa oppilaitosta kesken perusopetuksen valmistavan opetuksen 
(tila ”eronnut”).

• Kun oppilas eroaa (tila ”eronnut”).

• Oppilaalla on riittävät taidot siirtyä esiopetukseen/perusopetukseen, hän saa 
perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistuksen ja siirtyy 
esiopetukseen tai nuorten perusopetukseen (tila ”valmistunut”).

• Oppilas ei voi enää osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen ikänsä 
vuoksi (17 vuotta täyttävät) ja hänet ohjataan perusopetukseen/valmentavaan 
koulutukseen (tila ”valmistunut”).

08/02/2023 Opetushallitus 7



Opiskeluoikeuden tiedot oppilaan vaihtaessa koulua

1. Opiskeluoikeus on pakollista merkitä eronneeksi aina kun oppilas vaihtaa 
koulua kesken perusopetukseen valmistavan koulutuksen → vanha oppilaitos 
päättää oman opiskeluoikeuden tilaan ”eronnut” ja uusi oppilaitos luo uuden 
opiskeluoikeuden uudella aloituspäivämäärällä.
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Voiko olla kaksi samanaikaista opiskeluoikeutta?
• Jos oppilas on kahdessa eri oppilaitoksessa vuorotellen, oppilaalla voi olla kaksi eri 

opiskeluoikeutta

• Oppilas ei kuitenkaan voi olla läsnä samaan aikaan molemmissa vaan toisen tulee olla 
”väliaikaisesti keskeyttänyt”.
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Opiskeluoikeuksien linkitys
• Opiskeluoikeudet linkitetään vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Liittyvät 

järjestämislupaan ja hankintana toiselta koulutuksen järjestäjältä hankittavaan 
koulutukseen.

• Linkityksiä tehdään vain kahden samanlaisen opiskeluoikeuden välillä. 

• HUOM! Myyvällä koulutuksen järjestäjällä tulee olla OKM:n myöntämä lupa järjestää 
perusopetukseen valmistavaa opetusta!



Opiskeluoikeuden
tietoryhmät



Tietosisällöt ylätasolla

• Koulutuksen perustiedot (oppilaitoksen nimi, diaarinumero, oppimäärä)

• Läsnäolotiedot

• Opiskeluoikeuden lisätiedot rahoituksen ja tilastoinnin tarpeisiin
→ Ei kerätä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

• Todistuksilla näkyvät arvioinnit

Yksityiskohtaiset tiedot taulukkomuodossa: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html
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Opiskeluoikeuden 
perustiedot
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KOSKI-tunnisteet

Opiskeluoikeus KOSKI-tietovarannossa muodostuu kolmesta yksilöivästä tunnisteesta: 

• Oppijanumero (esim. 1.2.246.562.24.85488226638)

• Koulutuksen järjestäjän ei tarvitse tietää 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. 

Muista olla tarkkana, että käytät aina oikeaa kombinaatiota, ja tunnista tilanteet, jossa pitää 
muistaa esimerkiksi poistaa opiskeluoikeuden oid ja luoda uusi opiskeluoikeus tai muuttaa 
oppilaitoksen/toimipisteen/toimipaikan oid-tunnistetta!
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Oppijanumero ja henkilötunnus

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla ei välttämättä ole aloittaessaan 
vielä pysyvää suomalaista henkilötunnusta. 

• KOSKI-palvelu edellyttää tietoja tallennettaessa, että henkilöllä on joko henkilötunnus 
tai oppijanumero. 

• KOSKI-pääkäyttäjän tulee luoda virkailijan opintopolussa henkilötunnuksettomalle 
oppijalle oppijanumero, jotta oppijan tiedot voidaan tallentaa KOSKI-palveluun.

• Luotu oppijanumero tallennetaan opintohallintojärjestelmään.
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Oppijanumero ja henkilötunnus

• HUOM! Kun oppilas saa pysyvän henkilötunnuksen, KOSKI-pääkäyttäjän täytyy käydä 
lisäämässä henkilötunnus myös virkailijan opintopolun oppijanumerorekisteriin 
välittömästi. Ei riitä että henkilötunnus lisätään pelkästään omaan 
opintohallintojärjestelmään. Ensimmäisen siirron jälkeen opintohallintojärjestelmät 
siirtävät päivitykset pääsääntöisesti vain oppijanumerolla.

• Katso KOSKI-perusteet -webinaari, jossa käydään läpi oppijanumeron luonti ja hetun
lisääminen tietoihin.

• Jos oppilas ei saa pysyvää suomalaista henkilötunnusta ennen kuin siirtyy toiselle 
koulutuksen järjestäjälle, on tärkeää että oppilaitos siirtää oppijanumeron oppilaan 
tietojen mukana toiseen oppilaitokseen. Näin vältytään duplikaattioppijanumeroiden 
muodostumiselta ja niiden korjaamiselta.
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Oppijan tunnistetiedot: Nimi, (hetu), oppijanumero

Oppilaitos, opiskeluoikeuden tyyppi Opiskeluoikeuden oid, opiskeluoikeuden 
päivityshistoria
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Opiskeluoikeuden tilat



Opiskeluoikeuden tilat



Opiskeluoikeuden tilat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
– aktiivisen opiskeluoikeuden tilat

• Läsnä – Oppija osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen

• Loma – Oppijan opiskeluoikeuden tilaksi muutetaan aina "Loma" oppilaan ollessa lomalla (kaikki 
koulun yhteiset lomat tai oppilaan henkilökohtainen yli viikon kestävä loma). Näin varmistetaan 
että loma-aika ei kerrytä valtionosuusrahoituksen näkökulmasta perusopetukseen valmistavan 
opetuksen rahoitettavaa yhdeksän kuukauden opiskeluaikaa. Katso tarkemmat ohjeet loma-
tilan merkitsemisestä KOSKI-wikistä. 

Loma-tila on otettu käyttöön kaikissa opiskeluoikeuksissa 1.8.2021 alkaen. 
Oppilaitoksia ei velvoiteta tekemään takautuvia korjauksia lukuvuoden 2020-21 osalta.

08/02/2023 Opetushallitus 19

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Perusopetukseen+valmistava+opetus#Perusopetukseenvalmistavaopetus-Opiskeluoikeudentilat:L%C3%A4sn%C3%A4olojaopintojenlopettaminen


Opiskeluoikeuden tilat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
– aktiivisen opiskeluoikeuden tilat

• Väliaikaisesti keskeytynyt
- Oppivelvollisuusikäiset (7 vuotta täyttäneet) oppilaat: tilaa käytetään kun oppijan huoltaja on 
hakenut ja oppijalle on myönnetty oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä määräajaksi 
(ks. oppivelvollisuuslaki)
- Yli viikon kestävät sairauslomat
- Koska valtionosuusrahoitus nojaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pelkästään 
oppilaan läsnäolokuukausiin, vaihdetaan myös yli viikon luvatta poissa olleen oppilaan tilaksi 
"väliaikaisesti keskeytynyt", jotta opiskelijan oikeus valtionosuusrahoitteiseen perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen ei kulu.
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Opiskeluoikeuden tilat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
– opiskeluoikeuden päättävät tilat

• Eronnut – Oppilas lopettaa perusopetukseen valmistavan opetukseen muusta syystä kuin 
siirtyäkseen esiopetukseen/perusopetukseen. Opiskeluoikeuden päättävä tila.

• Valmistunut – Oppilas siirtyy esiopetukseen/perusopetukseen ja saa valmistavan opetuksen 
osallistumistodistuksen. Opiskeluoikeuden päättävä tila.

HUOM! Jokainen opiskeluoikeus tulee päättää jossain vaiheessa joko ”Valmistunut”- tai ”Eronnut”-
tilaan. Yksikään opiskeluoikeus ei saa jäädä roikkumaan ”Läsnä”-tilaiseksi. Päättyneitä 
opiskeluoikeuksia ei myöskään mitätöidä. Mitätöintiä käytetään vain, kun ollaan siirretty sellainen 
opiskeluoikeus, jota ei ole koskaan ollut olemassakaan.
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Opiskeluoikeuden tilat: periaatteita

• Opiskeluoikeuden tilalle merkitään aina alkupäivä, eli se päivä, jolloin tila on alkanut. 
Esimerkiksi ”Läsnä”-tilalle merkitään alkupäiväksi se päivä, jolloin läsnäolojakso on 
alkanut. ”Eronnut”- ja ”Valmistunut”-tilalle se päivä, jolloin opiskeluoikeus on päättynyt.

• Aktiivinen tila näkyy käyttöliittymässä aina tummennettuna, ja aktiivista tilaa osoittaa 
nuoli. 

• Raporteilla sarake ”Viimeisin tila”, jossa näytetään kronologisesti opiskeluoikeuden 
viimeinen tila. Esim. jos opiskeluoikeudella on tila ”Läsnä” päivätty alkaneeksi 8.8.2022 
ja ”Eronnut” päivälle 10.9.2022, sarakkeessa näytetään tila ”Eronnut”.
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Ohjeet tila-tietojen merkitsemisestä KOSKI-palvelun wiki-sivuilla: 
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Opiskeluoikeuden tila: Läsnä

Opiskeluoikeuden tila ”Läsnä” tarkoittaa, että oppilas suorittaa ”Läsnä”-tilalle merkitystä 
päivämäärästä alkaen perusopetukseen valmistavaa opetusta siihen päivään asti, kunnes 
opiskeluoikeuden tila vaihtuu. 

Oppilas ei saa olla tilassa ”Läsnä” kuin yhdessä oppilaitoksessa kerrallaan.
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Opiskeluoikeuden tila: Loma

Oppijan opiskeluoikeuden tilaksi muutetaan aina "Loma" oppilaan ollessa lomalla (kaikki koulun 
yhteiset lomat tai oppilaan henkilökohtainen yli viikon kestävä loma). Näin varmistetaan että loma-
aika ei kerrytä valtionosuusrahoituksen näkökulmasta perusopetukseen valmistavan opetuksen 
rahoitettavaa yhdeksän kuukauden opiskeluaikaa.
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Opiskeluoikeuden tila: Väliaikaisesti keskeytynyt

Opiskeluoikeuden väliaikaisella keskeytymisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa oppilaalle on myönnetty 
vapautus opetukseen osallistumisesta tai oppivelvollisen oppilaan huoltaja on hakenut määräaikaista 
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä.

Koska valtionosuusrahoitus nojaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pelkästään opiskelijan 
läsnäolokuukausiin, väliaikainen keskeytys perusopetukseen valmistavassa opetuksessa merkitään myös 
silloin, kun oppilas on poissa oppilaasta johtuvasta muusta syystä kuin edellä mainituista lomajaksoista. 
Oppilas voi olla viikon poissa ilman, että läsnäolokuukauden kertyminen keskeytyy, mutta sitä pidempi 
poissaolo tulee merkitä tilalla "väliaikaisesti keskeytynyt".

Väliaikainen keskeytys tulkitaan jatkuneeksi tilajaksolle merkitystä alkupäivästä siihen päivään saakka, 
kunnes opiskeluoikeuden tila vaihtuu. 
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Opiskeluoikeuden tila: Eronnut

Opiskeluoikeuden päättävä tila.

Oppilas lopettaa perusopetuksen valmistavan opetuksen suorituksen ilman, että siirtyy 
esiopetukseen/perusopetukseen. Käytetään silloin, kun oppilas vaihtaa koulua kesken perusopetukseen 
valmistavan opetuksen.

Eronnut on opiskeluoikeuden päättävä tila, jonka jälkeen oppilaalle tulee luoda uusi opiskeluoikeus (myös 
silloin, jos oppilas myöhemmin palaa takaisin samaan oppilaitokseen). 
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Opiskeluoikeuden tila: Valmistunut

Oppilas siirtyy esiopetukseen/perusopetukseen ja saa perusopetukseen valmistavan opetuksen 
osallistumistodistuksen. Opiskeluoikeuden päättävä tila.
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Opiskeluoikeuden tiedot valtionosuusrahoituksessa
• Perusopetukseen valmistaviin opiskeluoikeuksiin ei kerätä opiskeluoikeuden lisätietoja.

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus ei perustu erilaisiin opiskelijamääriin 
tilastointipäivinä, vaan rahoitus määräytyy täysin opiskeluoikeuden ”läsnä”-tilojen pohjalta 
laskettavista läsnäolokuukausista. Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan perusopetukseen valmistavassa 
opetuksessa 30 kalenteripäivän pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän 
oppilaana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen aloittaminen ja lopettaminen merkitään 
tosiasiallisten päivämäärien mukaisesti.

• Rahoituksen laskentaan haetaan läsnäolokuukaudet niin kuin ne oppilaan osalta ovat KOSKI-
tietovarannossa. Läsnäolokuukaudet lasketaan esimerkiksi seuraavasti: Oppilas aloittaa 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 4.9. Aikaväli 4.9.-3.10. = yksi (1) läsnäolokuukausi. Kun 
perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalle on kertynyt yhdeksän (9) täyttä läsnäolokuukautta, 
ei perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan osalta enää lasketa läsnäolokuukausia 
rahoitukseen, vaikka oppilas jatkaisi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Huom. oppilas voi 
siirtyä perusopetukseen/esiopetukseen aiemmin kuin yhdeksän kuukauden kohdalla, jos hänellä on 
siihen riittävät valmiudet. 

• Ajanjaksoina, jolloin opiskeluoikeuden tilana on ”loma” tai ”väliaikaisesti keskeytynyt”, 
läsnäolokuukausia ei kerry.



Opiskeluoikeuden mitätöinti

Käytetään vain, kun ollaan siirretty sellainen opiskeluoikeus, jota ei ole koskaan ollut olemassakaan 
(oppilas ei koskaan aloittanutkaan, siirretty väärälle henkilölle opiskeluoikeus, siirretty väärän 
tyyppinen opiskeluoikeus).

Mitätöinnin voi tehdä joko käyttöliittymän ”Mitätöi opiskeluoikeus”-toiminnolla tai lähettämällä 
opiskeluoikeudelle tiedonsiirrossa tila ”Mitätöity”.

HUOM! Mitätöity opiskeluoikeus ei näy enää koulutuksenjärjestäjälle. 
Mitätöintiä ei voi peruuttaa eikä mitätöityä opiskeluoikeutta palauttaa.

Opiskelijalle on luotava uusi opiskeluoikeus jos halutaan uudestaan siirtää tietoja.
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Perusopetukseen valmistavan 
opetuksen suoritustiedot
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Suorituksen perustiedot

• koulutuksen nimi, koulutuskoodi ja diaarinumero: 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen koulutuskoodi on 999905 ja 
diaarinumero 57/011/2015

• oppilaitos/: toimipaikan/oppilaitoksen nimi

• Suorituskieli eli opetuskieli

• mahdolliset muut suorituskielet

• suorituksen tila (valmis, kesken)
- Suorituksen tila on ”kesken” jos oppilaan opiskeluoikeus on "läsnä", "loma”, 
”väliaikaisesti keskeytynyt” tai "eronnut". 
- Suoritus vahvistetaan ja suorituksen tilaksi muuttuu valmis vain silloin, kun 
opiskeluoikeus päätetään tilaan "valmistunut".

08/02/2023 Opetushallitus 31



Suorituksen perustiedot: Esimerkki
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Suorituskieli on aina joku 
oppilaitoksen 
opetuskielistä.

Muita suorituskieliä voi 
olla useampi kuin yksi.



Suorituksen vahvistus kun oppilas siirtyy 
esiopetukseen/perusopetukseen

• Kun opiskeluoikeuden tilaksi merkitään ”valmistunut” myös suoritus vahvistetaan.

• Suorituksen tietoihin tällöin myös kokonaislaajuus, mahdolliset osallistumistodistuksella 
näkyvät lisätiedot sekä suorituksen vahvistustiedot (todistuksen päiväys ja allekirjoitus).
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Oppiaineet ja arvioinnit

• Perusopetukseen valmistavan opiskeluoikeuden valmistuneeksi merkitseminen 
edellyttää, että osallistumistodistuksen mukaiset tiedot on siirretty.

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistuksen arviointien 
lisäksi opiskeluoikeudelle voidaan siirtää tiedot niistä oppiaineista, joissa oppilas 
on suorittanut perusopetuksen oppimäärän mukaisia opintoja erityisessä 
tutkinnossa ja joista oppilas on saanut erityisen tutkinnon todistuksen osittain 
suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 
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Osallistumistodistuksen oppiaineet ja arvioinnit

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppiaineet siirretään aina 
paikallisina. Suorituksen tyypiksi pitää valita "Perusopetukseen valmistavan 
opetuksen oppiaine" joka viittaa koodistoon:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/suorituksentyyppi/latest.

• Oppiaineen tietoja siirrettäessä siirretään myös oppiaineen opetuksen sisältö, 
arviointi ja oppiaineen laajuus. 

• Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa perusopetukseen valmistaville 
oppiaineille hyväksyttyjä arvosanoja ovat "O" (Osallistunut) ja "H" (hylätty).

• KOSKI-käyttöliittymässä osallistumistodistuksen oppiaineet ja erityisessä tutkinnossa 
osittain suoritetut perusopetuksen oppimäärän oppiaineet näkyvät omissa 
sarakkeissaan.
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistus
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Erityinen tutkinto: osittain suoritettu perusopetuksen oppimäärä

• Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas suorittaa erityisessä tutkinnossa osia 
perusopetuksen oppimäärän oppiaineista, voidaan erityisen tutkinnon todistuksella näkyvät 
oppiaineet siirtää samaan opiskeluoikeuteen. 

• Perusopetuksen oppimäärän mukaiset oppiaineet siirretään käyttämällä perusopetuksen 
oppiaineiden koodeja ja viittaamalla koodistoon:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/koskioppiaineetyleissivistava/latest.

• Suorituksen tyypiksi pitää valita "Perusopetuksen oppiaine perusopetukseen valmistavassa 
opetuksessa" joka viittaa koodistoon:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/suorituksentyyppi/latest.

• Lisäksi tulee näkyä oppiaineessa tieto suoritustavasta (erityinen tutkinto) sekä minkä 
vuosiluokan oppimäärän mukaisesta suorituksesta on kyse.

• Vaihtoehtoisesti erityisen tutkinnon suoritukset voidaan tallentaa omalle, erilliselle 
opiskeluoikeudelleen (katso KOSKI-wikisivuilta perusopetuksen ohjeet erityisen tutkinnon 
tietojen merkitsemisestä). 

08/02/2023 Opetushallitus 37

https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/koskioppiaineetyleissivistava/latest
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/suorituksentyyppi/latest


Erityinen tutkinto: osittain suoritettu perusopetuksen oppimäärä
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Miten saan tämän 
kaiken toimimaan?



Tietojen tarkastaminen osaksi rutiineja!

• Onnistunut tiedonsiirto ei takaa, että tiedot ovat siirtyneet oikein. KOSKI-
tiedonsiirron validaatio ei voi tietää, jos on siirretty sisällöllisesti vääriä tietoja tai 
jotain on jäänyt siirtämättä. Koulutuksen järjestäjän on kehitettävä prosesseja, 
jotta datan laatu olisi jatkuvasti lähellä 100%, eli KOSKI on otettava osaksi 
koulutuksen järjestäjän päivittäistä toimintaa. 

• KOSKI-palvelun opiskelijat -välilehdellä voi tehdä nopeita/yksinkertaisia 
tarkistuksia esim. läsnä-tilassa olevien oppilaiden määrästä.

• KOSKI-palvelusta ladattava perusopetukseen valmistavan opetuksen 
opiskeluoikeuksien tarkistusraportti.

• Valtionosuuksien/Tilastokeskuksen tietojen vertailuraportteja julkaistaan 
sivulla: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613335
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Tiedonsiirtäjät

• Pyydä opintohallintojärjestelmätoimittajaltasi ohjeet:
Opintohallintojärjestelmätoimittajasi osaa ohjeistaa, miten tiedot kirjataan oikein 
järjestelmään, jotta ne siirtyvät oikein KOSKI-tietovarantoon.

• Palaa tämän webinaarin sisältöön ja tarkista KOSKI-palvelun wikiohjeista kuinka 
tietojen tulisi näkyä oikein: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Perusopetukseen+valmistava+opetus

• Testaa testiympäristössä: Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus testata siirtoja 
Testiopintopolku-testiympäristössä. Kysy opintohallintojärjestelmätoimittajaltasi 
mahdollisuutta siirtää tietoja myös testiympäristöön. Tarvittavat tunnukset saat 
KOSKI-tiimiltä (koski@opintopolku.fi).
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Tietoja manuaalisesti tallentavat

• Syötä tiedot manuaalisen syöttökäyttöliittymän kautta oikein:
Syöttökäyttöliittymän kautta tiedot pitää päivittää KOSKI-tietovarantoon 
viimeistään kymmenen päivää muutoksen jälkeen. Syöttökäyttöliittymän pitäisi 
olla intuitiivinen, mutta myös siihen löytyy ohjeet: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612927.
Jos et muista, miten tiedot tulisi tallentaa, palaa vaikka tämän webinaarin 
sisältöön tai KOSKI-wikistä löytyviin tarkistusohjeisiin: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Perusopetukseen+valmistava+opetus

• Testaa testiympäristössä: Myös manuaalisesti tallentavat voivat halutessaan 
testata. Tarvittavat tunnukset saat KOSKI-tiimiltä (koski@opintopolku.fi). 
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KOSKI-palvelusta ladattavat raportit



KOSKI-palvelusta ladattavat raportit

• Tarkistusraportit löytyvät KOSKI-palvelun käyttöliittymästä välilehdeltä ”Raportit”’

• Voi tulostaa oppilaitoksittain tai koulutustoimijoittain.

• Raportille valitaan aikajakso.

• Raportin tulostaminen mahdollista kaikille käyttäjille, joilla on arkaluontoisten tietojen 
katseluoikeus kyseisen koulun/varhaiskasvatuksen toimipaikan tietoihin.

• Perusopetukseen valmistavalle opetukselle on saatavilla opiskeluoikeus- ja 
suoritustietoraportti

• Yksityiskohtaiset tiedot opiskeluoikeuksittain.

• Yleiset: Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti

• Voi käyttää sen tarkistamiseen, että omia, jo todellisuudessa päättyneitä opiskeluoikeuksia 
ei ole jäänyt roikkumaan aktiiviseksi tai että vastaavasti oppilaan edellisessä koulussa ei ole 
jäänyt opiskeluoikeus roikkumaan aktiiviseksi.
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Opiskeluoikeus – ja suoritustietojen 
tarkistusraportti



Perusopetukseen valmistavan opetuksen tarkistusraportti
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Raporttien käyttö tietojen tarkistukseen

• Huomioi, että raportit perustuvat vuorokauden vanhaan dataan.

• Tee lukuvuoden alkaessa tarkistus, että tiedot ovat siirtyneet ja oppilaat näkyvät raportilla (syksyn 
lukuvuoden aloituspäivämäärä). 

• Lukuvuoden lopussa taas tulee tarkistaa, että oikeilla oppilailla on oikeat suoritukset 
vahvistettuna ja näissä oikeat suoritukset oikeilla arvosanoilla, sekä että perusopetukseen tai 
esiopetukseen siirtyvien opiskeluoikeudet on päätetty ”Valmistunut”-tilaan ja että 
lukuvuoden aikana eronneiden opiskeluoikeudet on päätetty ”Eronnut”-tilaan. 

• Lukuvuoden alussa ja lopussa tehtävät tarkistukset eivät kuitenkaan riitä, vaan on tärkeää tarkistaa 
tietoja jatkuvasti ja korjata tiedot viipymättä kun virheitä havaitaan. Tietojen pitää koko ajan olla 
ajan tasalla KOSKI-tietovarannossa.

• HUOM! Yksittäisen oppilaan siirtymävaiheessa (esimerkiksi koulun vaihto kesken lukuvuoden) 
kannattaa tarkistaa Kosken käyttöliittymän kautta, että eronneen/uuden oppilaan tiedot ovat 
siirtyneet oikein.
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Millaisia virheitä raporteilta voi etsiä?
• Aktiivisia opiskeluoikeuksia on liikaa/liian vähän: Raportti antaa listan kaikista sellaisista 

oppilaitoksen opiskeluoikeuksista, joiden oppijalla tulkitaan KOSKI-datan pohjalta olevan aktiivinen 
opiskeluoikeus (läsnä, loma, väliaikaisesti keskeytynyt) valittuna aikajaksona. Jos rivimäärä ei vastaa 
sitä, mikä oppilaitoksen oman kirjanpidon mukaan on oikea määrä aktiivisia oppilaita, KOSKI-
tietovarannossa on roikkumaan jääneitä aktiivisia opiskeluoikeuksia (eli liikaa opiskeluoikeuksia) tai 
kaikki opiskeluoikeudet eivät ole siirtyneet KOSKI-tietovarantoon (eli KOSKI-tietovarannossa on liian 
vähän perusopetukseen valmistavan opetuksen suorittajia kyseisellä oppilaitoksella).

• Aktiiviseksi roikkumaan jääneiden opiskeluoikeuksien löytäminen: Raportilla voi käyttää 
esimerkiksi saraketta ”Päivitetty”, josta näkee milloin opiskeluoikeutta on viimeksi päivitetty.

• Etsi yksilöimättömät oppilaat: Raportilla on sarake ”Yksilöity”. Etsi kaikki oppijat, joilla on 
sarakkeessa arvo ”ei”. Saat listan yksilöimättömistä oppilaista. Organisaation KOSKI-pääkäyttäjä voi 
yksilöidä henkilötunnuksettomat oppijat. Jos listalta löytyy henkilötunnuksellisia yksilöimättömiä, 
ole yhteydessä KOSKI-tiimiin.
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Millaisia virheitä raporteilta voi etsiä?

• Henkilötunnus puuttuu: Tarkista Hetu-saraketta käyttäen, että listalla ei ole oppijoita, joilta 
puuttuu hetu, vaikka heillä sellainen on. Jos tieto puuttuu, täytyy KOSKI-pääkäyttäjän käydä 
lisäämässä se Opintopolun oppijanumerorekisteriin.

• Läsnäolopäiviä aikajakson aikana: Kuinka monta kalenteripäivää oppija on ollut ”Läsnä”-tilassa 
tulostusparametreissa määritellyn aikajakson aikana.
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Päällekkäisten 
opiskeluoikeuksien raportti



Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti
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Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti

• Raportin voi tulostaa oppilaitoksittain tai koulutustoimijoittain.

• Raportin tulostusparametrina on ”Valitse aikajakso”, johon valitaan alku- ja loppupäivämäärä siltä 
aikajaksolta, jolta raportti halutaan tulostettavan.

• Raportti näyttää päällekkäisten opiskeluoikeuksien tiedot sellaisille opiskeluoikeuksille, jotka ovat 
olleet vähintään yhden päivän aktiivisena tulostusparametreissa valitulla aikajaksolla, yhdellä rivillä 
per päällekkäinen opiskeluoikeus (= jos opiskeluoikeudella on kaksi päällekkäistä opiskeluoikeutta, 
raportille tulee kaksi riviä).

• Jos halutaan tulostaa raportti joltain tietyltä poikkileikkauspäivältä (esim. tiedonhallintaprosessissa 
olevaa kuukausittaista tarkistusta varten), valitaan aikajakson alku- ja loppupäiviksi sama 
päivämäärä.

• Sekä oppilaitoksen omasta että päällekkäisestä opiskeluoikeudesta tulostetaan tarvittavat 
tunnistetiedot sekä tilajaksoihin ja mahdollisiin rahoitusmuotoihin liittyvät tiedot. 
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Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti
• Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportti on tarkoitettu siihen, että koulutuksen järjestäjä pystyy 

identifioimaan ne aktiiviset tai tiettynä tarkasteluaikajaksona aktiivisena olleet opiskeluoikeudet, joilla 
on tai on ollut päällekkäisiä opiskeluoikeuksia.

• Identifioinnin ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa joukko opiskeluoikeuksia/oppijoita, joiden 
kohdalla koulutuksen järjestäjä selvittää, onko päällekkäinen opiskeluoikeus (joko toisessa tai 
omassa oppilaitoksessa) sellainen, joka on jäänyt ns. roikkumaan aktiiviseksi. Näin raportti auttaa 
toisaalta välillisesti KOSKI-datan laadun varmistamisessa, kun aktiiviseksi roikkumaan jääneitä 
opiskeluoikeuksia päätetään, mutta toisaalta auttaa koulutuksen järjestäjää ennakoimaan 
päällekkäisten opiskeluoikeuksien mahdollisia rahoitusvaikutuksia.

→ Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raporttia ei voi käyttää automaattiseen virheiden 
havaitsemiseen eikä sen tarjoaman datan päälle voi tehdä ainakaan aukottomia logiikoita, jotka 
paljastaisivat esimerkiksi sen, että joku päällekkäinen opiskeluoikeus on jäänyt roikkumaan 
aktiiviseksi.

• Toki kuitenkin esimerkiksi se, jos joko oma tai päällekkäinen opiskeluoikeus on esimerkiksi alkanut 
”liian” kauan sitten, on signaali siitä, että opiskeluoikeus ei välttämättä ole enää oikeasti aktiivinen.
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Tuki ja materiaalit



KOSKI-palvelun linkit

• Palvelun sähköpostiosoite: koski@opintopolku.fi

• KOSKI-klinikat yleissivistävälle koulutukselle joka toinen perjantai klo 9.30-10.30

• Klinikoiden aikataulu: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat

• Koski-palveluun kirjautuminen https://virkailija.opintopolku.fi/koski/virkailija

• KOSKI-palvelun dokumentaatio löytyy osoitteesta: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio

• KOSKI-palvelun wikisivusto: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koski

• KOSKI-käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille perusopetukseen valmistavasta opetuksesta: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Perusopetukseen+valmistava+opetus
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Kiitos!


