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6 luku: Opinto- ja tutkintotietojen 
luovutuspalvelu

• 28 § Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla luovutetaan

• 4) korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 25 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja tietoja.

25 § Korkeakoulujen on tallennettava seuraavat tiedot tietovarantoon:

1) oppijanumero ja henkilön henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto;

2) tiedot henkilön suorittamista tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista sekä kaikista 
opintosuorituksista ja niiden arvosanoista;

3) tiedot henkilön opiskeluoikeuksista tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja 
erikoistumiskoulutuksissa sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta 
tutkintoon johtavaan koulutukseen ja erikoistumiskoulutukseen.

HE 72/2017



29 § Tietojen luovuttaminen palvelun avulla

• Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun sisältyvän käyttöliittymän avulla henkilö voi katsoa ja käyttää tässä laissa 
tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan.

• Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle opinto- ja 
tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään perustuvan tiedonsaantioikeuden 
nojalla.

• Viranomaiset saavat palvelusta tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Opetushallitus voi avata teknisen käyttöyhteyden 
sellaiselle viranomaiselle, jolla tämän tai muun lain nojalla on oikeus käsitellä tietoja. Viranomaisen on tietoja pyytäessään 
ilmoitettava Opetushallitukselle tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat ja selvitys siitä, että tietojen 
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

• Tietoja voidaan 2 ja 3 momentin mukaisesti luovuttaa palvelun avulla myös Koulutusrahastolle.

• Henkilö, josta on tallennettu tietoja tässä laissa tarkoitettuun rekisteriin tai tietovarantoon, voi palvelussa antaa yksilöidyn
suostumuksensa rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen viranomaiselle tai muulle taholle sekä peruuttaa
antamansa suostumuksen.

• Tietoja luovutetaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla henkilön antaman suostumuksen nojalla sähköisessä 
muodossa. Luovutettavia tietoja ei tallenneta Opetushallituksen palveluun.
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”VIRTA-pykälät”

• Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa 
osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä ja 
virheettömyydestä.
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KOSKI-kysymyksiä

• Mitä korkeakoulutuksen tietoja Koski sisältää, miten Kosken ja VIRTAn tietomalli eroavat toisistaan?

• korkeakoulujen tieto ei kaikilta osin ole yksiselitteistä ja asiantuntemus löytyy korkeakoulusta. 
Miten varmistetaan, että tietoa tulkitaan oikein viranomaisen palvelussa?Mistä löytyy 
asiantuntemus korkeakoulujen tietojen suhteen Koski-palvelussa? 

• vastaako korkeakoulu edelleen viime kädessä tiedoista? MIten varmistetaan tiedon laadun 
kehittäminen ja yhtenäistäminen, jos ongelmakohtia löytyy?

• jos integraatiot tapahtuvat jatkossa pääasiassa Koski-palvelun kautta, niin miten varmistetaan 
myös niiden tietojen tarjoaminen, joita Koski ei sisällä, mutta jotka löytyvät Virrassa?

• Miten tiedonluovutukseen liittyvä prosessi tulee menemään (viranomaiset, muut tiedontarvitsijat)?

• Minkälaisia yhteistyötä ja yhteistyöryhnmiä tarvitaan eri toimijoiden kesken?

• Miten korkeakoulutuksen tietojen osalta prosessi Koskessa etenee?



• Palvelun sähköpostiosoite: koski@opintopolku.fi

• KOSKI-palvelun dokumentaatio löytyy osoitteesta: http://www.oph.fi/koski

• KOSKI-palvelun wiki-sivusto ja dokumentaatio: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koski

• KOSKI-palvelun testaus: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/KOSKI-palvelun+testaus

• Rajapinta (ml. json-schema) on kuvattu osoitteessa: 
https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation

• Ajantasainen ja versioitu lähdekoodi: https://github.com/opetushallitus/koski

• KOSKI-pulssi: https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/pulssi
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Kiitos


