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KOSKI-webinaari: Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutus oppivelvollisille (ml. Opistovuosi 
oppivelvollisille-linjat sekä muut samaan opetussuunnitelman perusteeseen pohjautuvat, 
oppivelvollisille suunnatut linjat) 
 
Kysymyskooste: 
 
Kysymys: Onko tietoa, millainen on eri järjestelmätoimittajien valmius Koski-tiedonsiirtoihin vapaan 
sivistystyön opiskelijoiden osalta heti elokuussa? 
 
Vastaus: Asiaa kannattaa kysyä omalta järjestelmätoimittajalta. KOSKI-tiimillä ei ole varmaa tietoa siitä, 
että yksikään järjestelmätoimittaja olisi varmasti valmiudessa siirtämään tietoja heti 1.8.2021.  
 
Jos tilanne on se, että oma opintohallintojärjestelmä ei elokuussa mahdollista tiedonsiirtoja, tulee 
oppivelvollisten opiskelijoiden vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet luoda manuaalisesti 
syöttökäyttöliittymässä. Opiskeluoikeuksien tulee siinä tapauksessa olla luotuna viimeistään 10 vrk 
opintojen aloittamisesta. Aikaisintaan ne saa luoda 1.8.2021 lain tultua voimaan.  
 
Kysymys: Miten toimia tilanteessa, jossa opiskeluoikeudet luodaan ja niiden päivittäminen aloitetaan 
elokuussa syöttökäyttöliittymällä, mutta kesken vuoden vapaan sivistystyön koulutusten tiedonsiirrot 
opintohallintojärjestelmästä tulevatkin mahdollisiksi?  
 
Vastaus: On mahdollista siirtyä päivittämään syöttökäyttöliittymässä luotuja opiskeluoikeuksia 
tiedonsiirroilla, jos oma opintohallintojärjestelmätoimittaja mahdollistaa sen myöhemmin lukuvuoden 
aikana.  
 
Tällaisessa tilanteessa tulee kuitenkin muistaa tietyt toimenpiteet, että muutos onnistuu:  
  

- kunkin opiskelijan oppijanumero tulee olla tallennettu opintohallintojärjestelmään opiskelijan 
tietoihin, 

- ja lisäksi että opintohallintojärjestelmään on tallennettu kunkin opiskelijan tietoihin kunkin 
opiskelijan vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden OID-tunniste, ennen kun siirtoa yritetään aloittaa.  

 
Tarkistathan tällaisessa tilanteessa tarvittaessa ennakkoon toimintaohjeet osoitteesta 
koski@opintopolku.fi.  
 
HUOM!  Sama ei onnistu toiseen suuntaan! Jos KOSKI-opiskeluoikeus luodaan tiedonsiirroilla, silloin sitä ei 
pysty myöhemmin alkaa päivittämään syöttökäyttöliittymässä.  
 
Kysymys: Miten toimia, jos kansanopisto kuuluu kuntayhtymään, joka järjestää ammatillista koulutusta 
ja jonka ammatilliset opinto-oikeudet siirretään opintohallinnosta suoraan tiedonsiirroilla, mutta vapaan 
sivistystyön koulutuksien kohdalla tiedonsiirrot eivät onnistu vielä 1.8.2021? Olen ollut käsityksessä, että 
kahdella tapaa ei voi samasta organisaatiosta tietoja siirtää Koskeen. 
 
 Vastaus: Yksittäistä opiskeluoikeutta ei voi siirtää opintohallintojärjestelmästä ja sitten muokata käsin 
syöttökäyttöliittymässä, mutta on mahdollista hallinnoida eri opiskeluoikeuksia niin, että toiset 
opiskeluoikeudet siirretään ja toisia hallinnoidaan käyttöliittymässä. On siis mahdollista, että ammatillisen 
koulutuksen opiskeluoikeuksia siirretään ja vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksia päivitetään 
käyttöliittymän kautta.  
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
mailto:koski@opintopolku.fi


KOSKI-webinaarin kysymyskooste 20.5.2021 
Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutukset oppivelvollisille 
  

2/8 
 

 
Jos opintokokonaisuudet tuodaan omasta opintohallintojärjestelmästä tiedonsiirrolla, onko tähän 
olemassa ohjetta vapaan sivistystyön toimijoille? 
Vastaus: Opintohallintojärjestelmän toimittajalta tulee pyytää omat, järjestelmäkohtaiset ohjeet omaa 
opintohallintojärjestelmää varten. KOSKI-palvelun ja tiedonsiirroissa huomioitavien näkökulmasta ohjeita 
täydennetään tarvittaessa tuonnempana, tällä hetkellä ohjeistus painottuu tietojen tallentamiseen 
syöttökäyttöliittymän avulla.  
 
Kysymys: Vaatiiko syöttökäyttöliittymä eri käyttöoikeuden kuin KOSKI-pääkäyttäjällä on? 
Vastaus: Kyllä. Syöttökäyttöliittymän käyttäjälle tulee myöntää KOSKI-tallentaja-oikeus. Jos KOSKI-
pääkäyttäjänä ja KOSKI-tallentajana toimii sama henkilö, tulee tälle henkilölle myöntää molemmat 
käyttöoikeudet.  
 
Kysymys: Pitääkö opiskelija ensin laittaa Koskeen ja sitten lisätään opiskelijaoikeus? 
Vastaus: Kaikki alkaa opiskeluoikeuden luomisella. Opiskelija lisätään samalla, kun luodaan opiskeluoikeus. 
Peruskoulun päättänyt opiskelija todennäköisesti "on jo" KOSKI-palvelussa. Kun opiskeluoikeuden luomisen 
aloittaa syöttämällä henkilötunnuksen, niin KOSKI-palvelu hakee opiskelijan nimen automaattisesti 
opiskeluoikeuden tietoihin.  
 
Hetu syötetään kenttään "hae tai lisää opiskelija", syötetään hetu ja painetaan "lisää opiskelija". Seuraava 
aukeava kenttä on ennakkotäyttänyt hetullisen oppijan nimitiedot, jos henkilöllä on jo KOSKI-palvelussa 
opiskeluoikeuksia.  
 
Kuvallinen ohje vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden luomisesta: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210122717) 
 
Kysymys: Näkyykö Koskessa hetulla, jos ei ole aiemmin ollut oppilaitoksen opiskelija? Eikös Koskessa näy 
vain omat opiskelijat hetulla? 
Vastaus: Oppijan tietoja ei saa suoraan auki, jos ei ole oman oppilaitoksen opiskeluoikeutta. 
 
Kysymys: Pitääkö siinä tilanteessa käsin luotu oppijanumero siirtää käsin opintohallintojärjestelmään? 
Vastaus: Kyllä, käsin luotu oppijanumero kopioidaan ja tallennetaan käsin opintohallintojärjestelmään. Se 
kannattaa tehdä opiskeluoikeuden perustamisen yhteydessä, vaikka opiskeluoikeuden tietoja 
päivitettäisiinkin aluksi syöttökäyttöliittymässä. 
 
Kysymys: Onko tosiaan niin, että opintokokonaisuuksia tulee aina syöttää käsin vai voiko koulutuksen 
järjestäjä tallentaa nämä valmiiksi Opintopolkuun? Pystyykö kursseja kopioimaan? Vai luodaanko 
jokaiselle opiskelijalle erikseen? 
Vastaus: Opintokokonaisuudet ovat aina paikallisia opintoja. Syöttökäyttöliittymässä opintokokonaisuudet 
täytyy tallentaa käsin. Opintokokonaisuuksia ei pysty kopioimaan syöttökäyttöliittymässä opiskelijalta 
toiselle, vaan ne on tallennettava jokaiselle opiskelijalle erikseen. 
     
Kysymys: Tuleeko kurssitietoja tallentaa sitä mukaa, kun opiskelijat kursseja suorittaa? Vai riittääkö, että 
kurssit lisätään ennen, kun opiskelija valmistuu? 
Vastaus: Opintokokonaisuuksien tietojen tulee olla ajan tasalla, eli opintosuorituksia tallennetaan sitä 
mukaa, kun opintoja suoritetaan. Suoritukset tulee tallentaa/siirtää samassa 10 vrk (syöttökäyttöliittymä) 
tai 1 vrk (tiedonsiirrot) aikataulussa, jossa muutkin opiskeluoikeuden tiedot päivitetään. 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210122717
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Kysymys: Onko jokainen osaamiskokonaisuus ja sen alainen opintokokonaisuus oltava erikseen vietynä 
ePerusteisiin, jotta nämä merkinnät Koskeen voidaan tehdä? 

Vastaus: Yhteiset osaamiskokonaisuudet löytyvät opetussuunnitelman perusteesta ePerusteista, KOSKI-
palvelussa vastaavat osaamiskokonaisuudet löytyvät koodistosta.  
 

 
 
Opintokokonaisuudet taas ovat paikallisia opintoja:  

Opintokokonaisuuden lisääminen ePerusteet -palveluun: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=189206333.  

 

Opintokokonaisuuden suorituksen tallentaminen KOSKI-palveluun opiskelijan opiskeluoikeudelle: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203 

Pitääkö valinnaisten suuntautumisopintojen kurssien nimet viedä Koskeen manuaalisesti, vai tuleeko ne 
ePerusteista? 
 
Vastaus: Suuntautumisopintoihin sisältyvät opintokokonaisuudet ovat paikallisia opintoja, joten ne tulee 
tallentaa/siirtää itse. 
 
Kysymys: Voiko opiskelija hakeutua samanaikaisesti sekä kansanopiston vapaan sivistystyön 
koulutukseen, että ammatilliseen koulutukseen opiskelijaksi? Miten opiskeluoikeuden rahoitusmuodon 
tietojen merkitseminen KOSKI-palveluun menisi tapauksessa, jossa opiskelija suorittaisi ammatillisia 
opintoja, jotka hyväksi luettaisiin vapaan sivistystyön koulutuksen valinnaisiin opintoihin? 
 
Vastaus: Opiskelija voi hakeutua sekä kansanopiston vapaan sivistystyön koulutukseen, että ammatilliseen 

koulutukseen opiskelijaksi, joko samaan oppilaitokseen, jos kansanopistolla on ammatillisen koulutuksen 

järjestämislupa, taikka kokonaan toiselle koulutuksen järjestäjille.  Jos molemmat opiskeluoikeudet ovat 

täysin erillisiä, ilman koulutuksen hankintaa, tällöin ne ovat molemmat valtionosuusrahoituksen piirissä.  

 

Kunkin koulutuksen järjestäjän tulee tehdä KOSKI-palveluun opiskelijalle oma opiskeluoikeutensa: 

kansanopiston tulee tehdä vapaan sivistystyön opiskeluoikeus, ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän – 

olipa se sama kansanopisto tai kokonaan toinen oppilaitos – tulee tehdä ammatillisen koulutuksen 

opiskeluoikeus ja antaa ammatillisen tutkinnon osan suorituksesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 

mukainen todistus. Vastaus jatkuu seuraavalla sivulla. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tekstikappale/7511006
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vstosaamiskokonaisuus/latest
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=189206333
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203
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Vastaus jatkuu edelliseltä sivulta: Oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen 

rahoitustietoa ei merkitä KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle missään tapauksessa, 

vaikka kyseinen vapaan sivistystyön koulutus onkin valtionosuusrahoitteista. Sama koskee oppivelvollisille 

suunnattua maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta tai vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta.  

Jos samalla koulutuksen järjestäjällä on ammatillisen koulutuksen järjestämislupa ja sama oppilaitos on 
luonut myös erillisen ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden, niin ammatilliselle opiskeluoikeudelle 
rahoitusmuoto merkittäisiin valtionosuusrahoitteisena, pois lukien tilanne, jossa kansanopisto hankkisi 
koulutuksen ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Eli rahoitusmuoto merkittäisiin ammatillisen 
koulutuksen opiskeluoikeudelle valtionosuusrahoitteisena, paitsi, jos kyse olisi hankintana toteutetusta 
koulutuksesta. 
   
Jos opiskelija on omaehtoisesti hakeutunut ja päässyt opiskelemaan molempiin koulutuksiin, molemmissa 
koulutuksissa tehdyt suoritteet voisivat olla valtionosuuden perusteena kyseisissä koulutuksissa myös 
toisen opiskeluoikeuden ollessa aktiivinen, mutta yhdessä koulutuksessa tehdyt suoritukset, jotka 
tunnustetaan osaksi toista koulutusta, eivät voi olla kahteen kertaa valtionosuusrahoituksen perusteena. 
 

Vapaan sivistystyön koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella samanaikaisesti ja 

ammatillisen koulutuksen saa kirjata valtionosuusrahoitteiseksi, kunhan kyseessä ei ole koulutuksen 

hankinta. Opiskelijalla voi siis olla samanaikaisesti useampi kuin yksi aktiivinen opiskeluoikeus 

valtionosuuden piirissä, eikä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden ja ammatillisen koulutuksen 

opiskeluoikeuden välillä ei ole ”ensin aloitettu opiskeluoikeus” – poissulkusääntöä valtionosuusrahoituksen 

suhteen.  

 

Opiskelijan kanssa voidaan sopia hyväksiluvusta ammatillisen koulutuksen opinnoista osaksi vapaan 

sivistystyön koulutuksen opintoja. Jos opiskelija on omaehtoisesti hakeutunut ja päässyt opiskelemaan 

molempiin koulutuksiin, molemmissa koulutuksissa tehdyt suoritteet voisivat olla valtionosuuden 

perusteena kyseisissä koulutuksissa myös toisen opiskeluoikeuden ollessa aktiivinen, mutta yhdessä 

koulutuksessa tehdyt suoritukset, jotka tunnustetaan osaksi toista koulutusta, eivät voi olla kahteen kertaa 

valtionosuusrahoituksen perusteena.  

 

On siis huomioitava, että vaikka molemmilla on näissä erillisyystilanteissa oikeus valtionosuuteen 

järjestämänsä koulutuksen osalta, mutta toisen rahoilla tehtyä suoritetta ei voi käyttää rahoituksen 

perusteena olevana suoritteena omassa oppilaitoksessa. 

 

Tunnustamisia voi siis tapahtua, jolloin tunnustetut suoritteet eivät ole valtionosuuden perusteena 

tunnustavalla oppilaitoksella. Jos ammatillinen koulutus on rahoitettu kyseisen koulutusmuodon lain 

mukaisella valtionosuudella, tätä samaa suoritetta ei voida laskea jonkin toisen lain mukaisen 

valtionosuuden perusteeksi. Myöskään kustannuksia ei voi kohdistaa yhdelle valtionosuudelle ja suoritteita 

toiselle. Esimerkiksi kansanopisto ei voisi järjestää ammatillista koulutustansa vapaan sivistystyön lain 

mukaisella valtionosuudella, jonne ilmoittaisi kustannukset, tai päinvastoin.  Jos ammatillisen koulutuksen 

järjestäjä hankkisi opetusta vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjältä, kyseinen toiminta olisi vst-

toimijalle maksullista palvelutoimintaa eli ei valtionosuusrahoitteista ja sama tietenkin toisinpäin, jos vst-

laki hankinnan sallii. Silloin, jos oppilaitoksella on molempien koulutusten järjestämislupa, tulee kirjausten 

kanssa olla erityisen tarkkana.  

Vastaus jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Vastaus jatkuu edelliseltä sivulta: Jos vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle tunnustettu ammatillisen 

koulutuksen suoritus on toteutettu hankintana niin, että kansanopisto korvaa ammatilliselle koulutuksen 

järjestäjälle kuluja, niin ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden rahoitusmuotona tulisi olla Muuta 

kautta rahoitettu. (ks. ohje).  Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä hankkisi opetusta vapaan sivistystyön 

oppilaitoksen ylläpitäjältä, kyseinen toiminta olisi vapaan sivistystyön oppilaitokselle maksullista 

palvelutoimintaa eli ei valtionosuusrahoitteista rahoitteista ja sama toisinpäin niissä tilanteissa, joissa laki 

sallii hankinnan. 

Kysymys: Eikö sisäoppilaitosmaista majoitusta ei merkitä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden 
lisätietoihin? 
Vastaus: Ei merkitä. Lisätietoihin merkitään ainoastaan Koulutuksen maksuttomuus- lisätieto sekä 
tarvittaessa Oikeutta maksuttomuuteen pidennetty- tieto.  
 
Lisätietoja kerätään vain lakiin perustuen, pääasiassa valtionosuusrahoituksen laskennan tarpeisiin. Vapaan 
sivistystyön valtionosuusrahoituksen laskennan tietoja ei kerätä KOSKI-palvelusta.  
 
Kysymys: Merkitäänkö Koulutuksen maksuttomuus -lisätieto samalla tavalla sekä 2004- että 2005-
syntyneille Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksessa? 
 
Vastaus: Koulutuksen maksuttomuus- lisätieto tulee olemaan pakollinen kaikille 1.8.2021 tai sen jälkeen 
alkaville kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen vapaan sivistystyön koulutuksien (myös 
oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukset sekä oppivelvollisille suunnattu 
kotoutumiskoulutus) opiskeluoikeuksille, joissa oppija kuuluu Oppivelvollisuuslain 1214/2020 piiriin. 
Lisätieto tulee kirjata oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle oppijalle tämän KOSKI-tietoihin heti vapaan 
sivistystyön opiskeluoikeuden alkaessa. 
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää 
oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka 
keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Pääosin näitä ovat vuonna 2005 syntyneet.  
 
Lisätietoa saa: https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen tai oppivelvollisuus@oph.fi 
 
Kysymys: Ammatillisen koulutuksen opinnot siis tallennetaan omalle opiskeluoikeudelleen KOSKI-
palveluun, vaikka sama koulutuksenjärjestäjä järjestäisi molempia? Entä lukion? Tai muun vapaan 
sivistystyön? 
 
Vastaus: Kaikille eri koulutusmuodoille luodaan tarvittaessa omat opiskeluoikeutensa.  
 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä luo opiskelijalle ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden, johon 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä tallentaa ammatillisen koulutuksen alkuperäiset suoritustiedot. 
 
Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle tunnustetaan/tallennetaan hyväksi luettavat muiden 
koulutusmuotojen opinnot seuraavasti:  
 
 
Vastaus jatkuu seuraavalla sivulla. 
 
 
 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612822#id-1.1.Ammatillistenopiskeluoikeuksienl%C3%A4sn%C3%A4olotiedotjaopiskeluoikeudenrahoitusmuodontiedot-Opiskeluoikeudenrahoitusmuoto
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
mailto:oppivelvollisuus@oph.fi
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Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osat: 
 
 

 
 
Lisää suuntautumisopinto > Valinnaiset suuntautumisopinnot > Lisää muualla suoritettu opinto > 
Ammatillisen tutkinnon osat > Lisätään kuvaukseen tutkinnon osan tai osien nimi, kirjataan laajuus 
opintopisteinä sekä Hyväksytty-arvosana sekä Tunnustettu-tieto.   
 
Esimerkki, jatkoa edelliseltä sivulta: 
 

 
Lukio-opinnot: 
 
Kysymys: Jos opiskelija suorittaa lukio-opintoja, merkitäänkö ne myös lukiokoulutuksen aineopinnoiksi? 
 
Vastaus: Vastaavasti opiskelijan suorittaessa lukio-opintoja, luo lukiokoulutuksen järjestäjä opiskelijalle 
lukion aineopiskelijan opiskeluoikeuden, johon lukiokoulutuksen järjestäjä tallentaa lukiokoulutuksen 
alkuperäiset suoritustiedot.  
 
Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle lukio-opintoja hyväksi lukiessa valikosta valittaisiin Lisää 
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suuntautumisopinto > Valinnaiset suuntautumisopinnot > Lisää muualla suoritettu opinto > Lukio-
opinnot ja tallennettaisiin kuvaukseen suoritetun kurssin tai kurssien nimet, laajuus opintopisteinä 
yhteensä, Hyväksytty-arvosana sekä Tunnustettu-tieto.  
 
Vapaan sivistystyön opinnot kansalaisopistossa, opintokeskuksessa, liikunnan koulutuskeskuksessa, 
kesäyliopistossa tai toisessa kansanopistossa: 
 
Kysymys: Jos opiskelija suorittaa opintoja kansalaisopistossa, kesäyliopistossa, opintokeskuksessa, 
liikunnan koulutuskeskuksessa tai jossain toisessa kansanopistossa, ja opinnot sovitaan luettavan hyväksi 
tähän koulutukseen, miten toimitaan? 
 
Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutuksien osalta ei lähtökohtaisesti ole oppilaitoksilla 
velvollisuutta luoda opiskelijalle opiskeluoikeutta eikä opiskelijalla velvollisuutta suostua vapaatavoitteisen 
koulutuksen KOSKi-tallennukseen. Jos kyse olisi muussa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa suoritetuista, 
kansanopiston oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeudelle hyväksi 
luettavista opinnoista, ei alkuperäinen vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjä välttämättä ole luonut 
erillistä vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta KOSKI-palveluun. Tallennusperiaate on kuitenkin sama 
riippumatta siitä, onko toinen oppilaitos luonut oman opiskeluoikeuden vaiko ei:  
 
Lisää suuntautumisopinto > Valinnaiset suuntautumisopinnot > Lisää muualla suoritettu opinto > Vapaan 
sivistystyön opinnot. Koulutuksen kuvaukseen tallennetaan suoritetun vapaan sivistystyön koulutuksen 
nimi, suorituspaikka ja ajankohta. Vapaan sivistystyön opintosuorituksia ei tarvitse tunnustaa vapaan 
sivistystyön opiskeluoikeudelle edes silloin, kun ne on tehty toisessa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa. 
 
Esimerkki: 
 

 
Perusopetuksen arvosanan korottaminen:     
 
Kysymys: Miten merkitään opiskelijan peruskoulun arvosanojen korottaminen? 
 
Vastaus: Peruskoulun arvosanojen korotuksesta annetaan perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden mukainen erillinen todistus, eli sen koulutuksen järjestäjän, jolla on perusopetuksen 
järjestämislupa ja joka järjestää perusopetuksen, on tehtävä erillinen perusopetuksen oppiaineen 
oppimäärän opiskeluoikeus.  
 
Ohje: Perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeuden luominen 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613184 
 
Jos erityisen tutkinnon todistuksen kirjoittaa jokin yhteistyöoppilaitos, niin erillisen opiskeluoikeuden luo 
kyseinen yhteistyöoppilaitos.   
 
Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle suoritus tallennetaan valinnaisiin suuntautumisopintoihin muualla 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613184
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suoritettuina opintoina. (Huom. Vaihtoehto puuttuu vielä valikosta, lisätään valikkoon ennen syksyä.) Lisää 
suuntautumisopinto > Valinnaiset suuntautumisopinnot > Lisää muualla suoritettu opinto > 
Perusopetuksen arvosanan korottaminen 
 
Kysymys: Miten opintosuorituksia ja koko oppivelvollisuusvuoden koulutuksen suoritusta tarkastellaan 
siinä tapauksessa, että opiskelija aloittaa kesken vuoden esimerkiksi lokakuussa?  Koko suoritus 
edellyttää kuitenkin vähintään 53 opintopistettä op, mikä ei liene mahdollista opiskelun alkaessa kesken 
lukuvuoden? 
 
Vastaus: Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus voi kestää enintään 
yhden vuoden, tai enintään kolme (3) vuotta, jos koulutuksen järjestävän kansanopiston ylläpitäjän 4 §:ssä 
tarkoitetun ylläpitämisluvan pääasiallinen tai osittainen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille 
järjestettävä koulutus. 
 
Laki vapaasta sivistystyöstä sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön 
koulutuksen opetussuunnitelman peruste antavat mahdollisuuden oppilaitoksen ja opiskelijan välillä 
tehtävään henkilökohtaiseen sopimukseen opintojen suorittamisesta lukuvuoden tavanomaisista 
suoritusajoista poikkeavasti. Oppilaitoksella ei voi katsoa olevan poikkeusjärjestelyyn velvollisuutta, vaan 
asia on kansanopiston ylläpitäjän päätettävissä. Laissa eikä opetussuunnitelman perusteessa ei ole 
määritelty, että opintojen kesto pitäisi sitoa lukuvuoteen, vaan kansanopiston ylläpitäjällä on mahdollisuus 
päättää, miten menettelee kesken lukuvuoden aloittaneiden opiskelijoiden suoritusajan suhteen; 
mahdollistaako kansanopisto kesken lukuvuoden aloittaneille koulutuksen suorittamisaikaa vuoden alkaen  
opintojen aloituspäivämäärästä, vaiko kyseisen lukuvuoden tavanomaiseen valmistumispäivämäärään, 
vaiko jotain näiden väliltä. 
 
Opiskelijan koulutuksen suorituksen voi vahvistaa ja opiskeluoikeuden tilaksi merkitä Valmistunut, kun 
opiskelija on suorittanut vähintään 53 opintopistettä, joihin sisältyy yhteisten osaamiskokonaisuuksien 
suoritukset (á vähintään 4 opintopistettä.) 
 
Tilanteessa, jossa opiskelija päättää koulutuksen siten, ettei suorituksien laajuus täytä edellä mainittuja 
edellytyksiä, tallennetaan opiskelijalle siihen mennessä tallennetut suoritukset, ei vahvisteta suoritusta ja 
päätetään opiskeluoikeus tilaan Katsotaan eronneeksi.  
 
Viimeistään lain määrittelemän enimmäisajan tultua täyteen opiskelijalle, joka ei ole valmistunut, 
päivitetään opiskeluoikeuden tilaksi Katsotaan eronneeksi. 
     
   
     
 
 
 
 
 


