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Opiskeluaika ja opintojen valmistuminen 
 

Kysymys: Merkataanko tosiaan opiskeluoikeuden tilaksi "valmistunut" silloin, kun lukion oppimäärä on 

valmis mutta yo-tutkinto kesken? 

Vastaus: Silloin kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa kurssit/moduulit ja ei aio jatkaa lukion 

kurssien/moduulien suorittamista seuraavana lukukautena, vaan tulee pelkästään edelleen suorittamaan 

ylioppilastutkinnon kokeita, annetaan lukion päättötodistus ja päätetään opiskeluoikeus tilaan 

”valmistunut”. 

 

Kysymys: Jos oppilaalle on myönnetty lisäaikaa opintojen suorittamiseen, niin eikö riitä, että hänelle 

laitetaan täppä "pidennetty päättymispäivä" kohtaan ja vaihdetaan muuta kautta rahoitetuksi? 

Vastaus: Opiskelija kuuluu valtionosuusrahoituksen piiriin sen myönnetyn lisäajan aikana, eli ei muuteta 

rahoitusmuotoa. Kun lisäaika päättyy ja jos opiskelija ei ole saa lukion päättötodistusta päätetään 

opiskeluoikeus tilaan ”eronnut” ja opiskelija siirtyy aineopiskelijaksi. 

Kysymys: Ilmeisesti kirjoitettava päättötodistus, jos se valmistuu vaikka 4. syksynä haluaisi valinnaisia 

opintoja tehdäkin? Näin me olemme ainakin tulkinneet ja toimineet. 

Vastaus: Opiskelijan lukion oppimäärän suoritus merkitään valmiiksi ja hänen opiskeluoikeutensa 

päätetään ”Valmistunut”-tilaan sitten, kun hän on suorittanut kaikki valitsemansa kurssit ja saa lukion 

päättötodistuksen. Lukion päättötodistuksen saadakseen opiskelija ei välttämättä ole suorittanut 

ylioppilastutkintoa. Jos opiskelija vielä suorittaa lisää kursseja ei opiskeluoikeutta ole pakko merkitä 

tilaan ”valmistunut” ellei opiskelija sitten ole tosiasiassa valmistunut ja siirtynyt aineopiskelijaksi. 

 

Opiskeluoikeuden tilat 
 

Kysymys: Merkitäänkö sairauslomat väliaikaisesti keskeyttäneeksi? 

Vastaus: Lyhyitä sairaslomia ei merkitä vaan opiskelija on läsnä. Väliaikaisesti keskeytyneeksi edellyttää 

opiskelijan hakemusta väliaikaisesta keskeyttämisestä/oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesta 

keskeytyksestä. Jos sairausloma venyy on opiskelijan edun mukaista hakea väliaikaista keskeytystä sillä 

silloin opiskeluaikaa ei kulu turhaan jos opiskelija ei pysty edistämään opintojaan millään tavalla. 

 

Kysymys: Määräaikainen keskeytys: edellyttääkö uusia kenttiä oppilashallintojärjestelmää n vai 

voidaanko siirtää tieto väliaikaisesti keskeytynyt tietokentistä? 
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Vastaus: KOSKI-palveluun siirretään tällä hetkellä vain tilaa ”väliaikaisesti keskeytynyt”. 

Oppivelvollisuuden määräaikaiseen keskeytykseen liittyvien merkintöjen muut toimintatavat KOSKI-

palveluun/VALPAS-palveluun ovat vielä mietinnässä/selvityksessä. Omassa opintohallintojärjestelmässä 

on hyvä olla jollain tavalla merkinnät, joista erottaa milloin kyse on ollut oppivelvollisuuden suorituksen 

määräaikaisesta keskeytyksestä. 

 

Kysymys: Sain teiltä ohjeen, että koko lukuvuoden vapautusta anonut 1. vuoden opiskelija 

(oppivelvollinen) joka opiskelee toisessa oppilaitoksessa ensimmäisen lukuvuoden, hänet merkataan 

meillä väliaikaisesti keskeytetyksi ja jotta tämä tieto saatiin siirtymään, hänen aloituspäivä meillä on 

10.8.2021 ja väliaikainen keskeytys on merkattu alkaneeksi 11.8.2021. Onko tämä nyt oikein, sillä 

valtionosuus maksettaneen sille oppilaitokselle, jossa aloitti oikeasti 10.8.2021 

Vastaus: KOSKI-palveluun pitäisi tieto väliaikaisesta keskeytyksestä siirtyä niin että opiskeluoikeuden tila 

on heti alusta ”väliaikaisesti keskeytynyt”. Eli sinänsä tuo yhden läsnäolon päivä on turha ja pitäisi 

korjata pois KOSKI-palvelusta. Lukion rahoitus menee siihen oppilaitokseen jossa opiskelija on läsnä 

tilastointipäivänä, eli jos tila on ”väliaikaisesti keskeytynyt” tilastointipäivänä, ei opiskelija ole mukana 

valtionosuusrahoitukseen kuuluvassa opiskelijamäärässä. 

 

Oppivelvollisuus 

 
Kysymys: Mistä löytyy lista oppilaitoksista/koulutuksista, jotka luetaan 

oppivelvollisuuskouluiksi/oppivelvollisuuskoulutuksista? 

Vastaus: Ei ole mitään tyhjentävää listaa oppilaitoksista/koulutuksista jotka luetaan 

oppivelvollisuuskouluiksi/koulutuksiksi. Oppivelvollisuuskoulutuksiksi laskettavat koulutukset lueteltu 

oppivelvollisuuslaissa: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214 ja asiaan käsitteleviä kysymyksiä 

tarkennettu opetus- ja kulttuuriministeriön kysymyksiä vastauksia oppivelvollisuudesta sivulla: 

https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta. Eri koulutuksen järjestäjät järjestävät 

erilaisia koulutuksia oman järjestämislupansa mukaisesti joista osa voi kelvata 

oppivelvollisuuskoulutukseksi ja osa ei. Pitää siis aina selvittää yksilöllisesti mihin koulutukseen 

oppivelvollinen opiskelija on siirtymässä ja sitten selvittää kelpaako se oppivelvollisuuskoulutukseksi. 

Opiskeluoikeuden lisätiedot 

 
Kysymys: Meiltä ei siirry vaihto-opiskelijoille ulkomaanjakson tiedot, siirtyy vain tieto keskeytyksestä. 

Tiedot on tallennettu rekisteriin, mutta en ymmärrä, miksi eivät siirry. Olen tätä kysynyt ennenkin, mutta 

selvyyttä en ole saanut. Mikähän avuksi? 

Vastaus: Jos jokin asia ei siirry KOSKI-palveluun eikä asiasta tule KOSKI-palvelun päästä virheilmoitus, 

on oman opintohallintojärjestelmän sisäisissä merkintätavoissa puutteita. Tarkista 

opintohallintojärjestelmäntoimittajan ohjeet kuinka kyseiset tiedot pitäisi merkata ja ota yhteys oman 

järjestelmätoimittajan asiakaspalveluun jos ohjeiden avulla ongelma ei korjaannu. 

 

Uudet tiedot LOPS2019 
 

Kysymys: Onko suulliset kielitaidon kokeet siis pakko olla erillisinä? Niitähän on ollut tähänkin asti ja 

annettu se paperinen todistus 

Vastaus: Asia on nyt toteutettu KOSKI-palveluun uuden OPS:n opiskelijoille ja heille siirretään erillisinä 

suullisen kielitaidon kokeet suorituksen perustietoihin. KOSKI-ohjeet: täällä. 

 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=210118016#id-2.1.Lukionoppim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4nopiskelijat(LOPS2015ja2019)-Suullisenkielitaidonkokeet
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Kysymys: Opintohallintojärjestelmätoimittajan ohjeissa sanotaan, että suullisen kielitaidon kokeen 

ohella siirretään myös kielitaitotaso eli eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taso, esim. B1.1 tms. 

Miten tämän siirtäminen Koskeen tapahtuu? 

Vastaus: Taitotaso on yksi tietokenttä, joka siirretään suullisen kielitaidon kokeen tietoihin. Omalta 

järjestelmätoimittajalta kannattaa kysyä milloin toteutus suullisen kielitaidon kokeisiin siirtämiseksi on 

tehty ja mistä kentistä mikäkin tieto siirtyy. 

 

Lukio ja valtionosuusrahoitus 
 

Kysymys: Milloin lukion opiskeluoikeuksien tiedot poimitaan rahoituksen perusteeksi? Kuinka paljon 

aikaa tietojen korjaamiseen on? 

Vastaus: Syksyn tilastointipäivän tiedot haetaan 1.10.2021, eli 10 päivää aikaa saattaa tiedot kuntoon. 

Lähtökohtaisesti KOSKI-tiedon tulee olla jatkuvasti oikein. 

 

Kysymys: Oman äidinkielen opintojen erillisrahoitus, meneekö Kosken merkintöjen perusteella, vai 

mistä nämä poimitaan? 

Vastaus: Ei mene KOSKI-palvelun kautta eikä rahoitus määräydy poiminnan kautta. Täydentävän oman 

äidinkielen opintojen järjestämiseen tulee aina hakea erillisrahoitettua valtionavustusta. Esim. vuoden 

2021 valtionavustuksen hakemisesta: https://www.oph.fi/fi/funding/valtionavustukset-vieraskielisten-

seka-saamen-ja-romanikielisten-oppilaiden-ja-2 

 

Kysymys: Miten kuljetusetu vaikuttaa rahoitukseen? Entä jos opiskelija kulkee osan viikosta huoltajan 

kyydissä, vaikka hänelle on varattu paikka koulutaksissa? 

Vastaus: Lukiokoulutuksessa ei kuljetusetu vaikuta mitenkään valtionosuusrahoitukseen eikä lisätietoa 

kuljetusetu kerätä lukion opiskeluoikeuksille.  

 

Oppiaineiden ja kurssien/moduulien arviointi / korottaminen / tunnustaminen 
 

Kysymys: Mitä tapahtuu, jos moduulin arvosana on esim T, joka ei ole hyväsyttyjen arvosanojen 4-10 S 

H tai O? 

Vastaus: KOSKI ei hyväksy arvosanaa jota ei ole opetussuunnitelman perusteissa. Jos yritetään siirtää 

arvosanaa T, päättyy tiedonsiirto virheeseen ja KOSKI ei ota mitään tietoa vastaan ennen kuin virhe on 

korjattu. 

 

Kysymys: Miksi vanhat arvosanatkin pitää näkyä Koskessa, jos moduulia/kurssia on korotettu? 

Vastaus: Vanhat arvosanat ovat erityisen tärkeitä lukion aineopiskelijoilla, joiden rahoitus perustuu 

kokonaan kurssisuorituksiin. Kurssien arviointien siirtäminen listana on toteutettu saman muotoisena 

sekä aine- että oppimäärän opiskelijoille. 

 

Kysymys: Miten voi omassa opintohallintojärjestelmässä tehdä määrittelyt niin että oppiaineelle ei tule 

arvosanaa kuin vasta sitten kun esim. kaikki pakolliset on suoritettu? 

Vastaus: Asiaa täytyy kysyä omalta järjestelmätoimittajalta onko järjestelmätoimittaja tämän jo 

mahdollistanut vai onko tilanne edelleenkin se, että oppiaineen arvosana väistämättä siirtyy, vaikka ns. 

päättöarvosanaa ei ole vielä annettu. 

 

Kysymys: Kirjataanko aiemmassa oppilaitoksessa annetut arvioinnit vain "tunnustettuina"? Eli ei siis 

tarvitse omaan järjestelmään kirjata ja Koskeen siirtää enää arvosanaa uudestaan? 

Vastaus: Kyllä kurssille/moduulille tulee tunnustettaessa myös kirjata arviointi eli arvosana + 

arviointipäivä. Tunnustetun kurssin arviointipäivä on se päivä jolloin tunnustaminen tehdään. 

https://www.oph.fi/fi/funding/valtionavustukset-vieraskielisten-seka-saamen-ja-romanikielisten-oppilaiden-ja-2
https://www.oph.fi/fi/funding/valtionavustukset-vieraskielisten-seka-saamen-ja-romanikielisten-oppilaiden-ja-2
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Kysymys: Korotettu kurssi, onko myös korotuskokeella korotettu arvosana, ei siis uudestaan suoritettu 

kurssi? 

Vastaus: Molemmat tavat ovat korotuksia, joissa molemmissa syntyy listaan uusi arviointi samalle 

kurssille. KOSKI-palveluun ei eritellä millä tavalla on korotettu. 

 

Kysymys: Kun opiskelija siirtyy toisesta lukiosta meille, pitääkö hänen suorittamansa kurssit merkitä 

suoritetuksi meillä läsnäoloaikaan suoritetuksi, jotta ne eivät tule virhelistalle 

Vastaus: Kun kurssit hyväksiluetaan / tunnustetaan arviointipäiväksi merkitään se päivä jolloin 

tunnustaminen/hyväksiluku on tehty. 

 

Kysymys: Käytetäänkö lukiossa osaamisen tunnustamista vai kurssin hyväksilukemista? 

Vastaus: KOSKI-palveluun tieto siirretään ”tunnustettu” rakenteessa. Siihen mitä termiä yleisesti 

käytetään niin ei ole merkitystä, kunhan tieto hyväksiluvusta/tunnustamisesta siirtyy KOSKI-palveluun 

oikein eli ”tunnustettu”. 

 

Kysymys: Kun oppilas siirtyy meille toisesta lukiosta ja hänelle avautuu opiskeluoikeus meidän lukiosta 

Koskeen. Miksi siellä ei näy automaattisesti jo suoritetut lukio-kurssit? Eli arvosanat siirtyvät vasta, kun 

olen tallentanut edellisen oppilaitoksen arvioinnit meidän Primukseen. 

Vastaus: Koulutuksen järjestäjät vastaavat opintojen kirjaamisesta, edellisten koulutuksen 

opintosuoritusten todentamisesta ja kirjaamisesta ja opintosuoritteiden ja todistusten antamisesta. 

Opintojen automaattinen siirto ohittaisi nämä hallinnolliset prosessit, joihin liittyy aina päätöksentekoa. 

Automaattinen päätöksenteko on juridisesti tällä hetkellä vielä hyvin kyseenalainen asia. Koulutuksen 

järjestäjän tulee siis aina tehdä päätös siitä mitä tunnustetaan. KOSKI-tiimillä on tulevaisuuden 

suunnitelmia kuinka kehittää palvelua siihen suuntaan että tunnustaminen voitaisiin tehdä nykyistä 

sujuvammin, mutta asia on vasta suunnittelupöydällä. 

 

Käyttöoikeudet 
 

Kysymys: Mihinköhän on hävinnyt Koski-käyttäjäoikeudet?  

Vastaus: Tarkista omista tiedoista, että ovathan omat käyttöoikeutesi voimassa. Jos käyttöoikeudet ovat 

sulkeutuneet/vanhentuneet, hae uudet käyttöoikeudet. KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet myöntää 

koulutustoimijan vastuukäyttäjä tai toinen KOSKI-pääkäyttäjä. Muut KOSKI-käyttöoikeudet myöntää 

KOSKI-pääkäyttäjä. Jos käyttöoikeudet ovat kunnossa mutta KOSKI-palvelu ei silti näy, ota yhteyttä 

koski(at)opintopolku.fi 

 

Virheet ja tietojen korjaaminen 
 

Kysymys: Mitä voi tehdä virheelle raportissa, johon ei löydy selitystä Koski- eikä 

opintohallintojärjestelmän tuesta? Meillä on yksi ylimääräinen, eronnut, edelleen raportissa läsnä vaikka 

meillä jo eronnut ja arkistoitu eikä virheilmoitus ole tuonut ratkaisua asiaan. 

Vastaus: Opiskelijan tiedot pitää ns. muuttaa aktiivisiksi opintohallintojärjestelmässä ja siirtää  uudelleen 

KOSKI-palveluun niin että erotieto siirtyy. Koulutuksen järjestäjän tulee aina varmistaa, että 

opiskeluoikeuden viimeiset muutokset on siirretty KOSKI-palveluun ennen kuin 

opintohallintojärjestelmässä opiskelijan tiedot muutetaan sellaisiksi, etteivät ne enää siirry KOSKI-

palveluun. 

 

Kysymys: Poimiiko Koski tietoa oppilashallinto-ohjelman arkistosta? Olen muistellut josko arkistoin 

samana päivänä kuin merkitsin eronneeksi ja oliko tämä liian aikaista. 
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Vastaus: KOSKI ei poimi mitään, vaan KOSKI vastaanottaa tietoa jota opintohallintojärjestelmä lähettää. 

On opintohallintojärjestelmäkohtaista, millä määrittelyillä ja miten päätetään keiden opiskelijoiden 

tiedot siirtyvät/eivät siirry KOSKI-palveluun. Kannattaa noudattaa oman 

opintohallintojärjestelmätoimittajan ohjeita, miten määritellään minkä opiskeluoikeuksien tiedot pitäisi 

siirtää KOSKI-palveluun ja miten määritellään sellaiset opiskeluoikeudet, joiden tietoja ei enää jatkossa 

haluta siirtää KOSKI-palveluun. 

 

 

 

 

 


