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Tietosisällöt ylätasolla

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus tallentaa uuteen tietovarantoon 
tiedot perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta oppilaista 
ja opiskelijoista:

• Opetus, koulutus, tutkinto

• Aloittaminen ja lopettaminen (ns. läsnäolo)

• Suoritetut opinnot ja näiden arvioinnit

• Rahoituksen tarvitsemat tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot taulukkomuodossa: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html
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Ammatillisen koulutuksen tiedot - tietomalli

• KOSKI-palvelun tietomalli on hierarkkinen ja tyypitetty koulutusmuotokohtaisesti ja suoritustyypeittäin

• Oppijalla on opiskeluoikeus, jolla on suoritus, jolla on suorituksen osa. Opiskeluoikeuden tiedot ovat kaikille ammatillisen koulutuksen 
suoritustyypeille samat.

• Jokaisella hierarkian tasolla on kenttiä, jotka on tyypitetty (esim. päivämäärä, kyllä/ei-boolean)

• Kentillä on pakollisuussäännöt
• Kentät voivat olla rakenteellisia kokonaisuuksia (esim. alku-loppupäivämääräpari)

• Tiettyjen kenttien osalta KOSKI tekee ns. validaatiotarkistuksia (esim. tutkinnon vahvistus ei saa olla opiskeluoikeuden valmistumisen jälkeen)

• Opintojen rahoitus-tieto: Opiskeluoikeuden läsnäolotilajakson yhteydessä palveluun välitetään tieto opistojen rahoituksesta, joka on 
koodistopohjainen. Työvoimakoulutuksen osalta siellä on koodistoarvoa:

• 2: Työvoimakoulutus ely-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot (kansallinen rahoitus)
• 3: Työvoimakoulutus (ESR-rahoitteinen)
• 10: Työvoimakoulutus (OKM rahoitus)

• Opintojen rahoitus –koodisto:
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/opintojenrahoitus/latest

• KOSKI-tietomalli kuvattuna:
https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation/koski-oppija-schema.html
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KOSKI-palvelun kehitysnäkymiä 2018
• Kansalaisen käyttöliittymä ja palvelut (25.5.2018)

• Mahdollisuus ilmoittaa tiedoissa olevista virheistä suoraan oppilaitokseen

• Mahdollisuus jakaa suoritustietojen näkymää linkillä kolmansille osapuolille, esim. työnhaku

• Käyttöliittymäviilauksia (mm. parempi näkymä mobiililaitteille) sekä virkailijan että kansalaisen näkymiin

• Viranomaisten käyttöliittymä, ensimmäisenä pilotoimassa OPH:n tutkintojen tunnustaminen -yksikkö

• Tiedonsiirroista ja käyttöliittymän käytöstä tullut huomioita joita on huomioitu toteutuksessa (mm. VIRTA-tietojen näkymistä
Koskessa viilattu), virhetilanteiden käsittelyn parannuksia

• Siirretyn datan laadun perkaaminen, huomioista lähetetty viestejä oppilaitoksille (esimerkiksi puuttuvia rahoituksen tietoja)

• Viranomaisten tiedonsiirtojen pilotointi

• MyData-pilotti ja integraatio palveluväylään

• Kosken suoritustietoja käytetään kevään toisen asteen yhteishaussa – integraatio OPH:n suoritusrekisteriin

• 2019 KOSKI-palvelu käytössä täydessä laajuudessaan

• Viranomaisten tiedonsiirrot toiminnassa
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KOSKI-palvelun linkit

• 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://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio

• Tiedot taulukkomuodossa: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-
schema.html

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

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


