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ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN TIETOJEN 
POIMINNAT KOSKI-TIETOVARANNOSTA 
VALTIONOSUUSRAHOITUKSEEN 
 

 
Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) mukaan koulutuksen 
järjestäjillä on velvollisuus siirtää tai tallentaa lain 7-9 a § ja 9 c – 9 d §:ssä tarkoitetut tiedot 
KOSKI-tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti aina sen jälkeen, kun tieto on syntynyt tai 
muuttunut ja merkitty koulutuksen järjestäjän omiin rekistereihin. Tieto tulee olla rajapinnalla 
siirrettäessä vuorokauden kuluessa KOSKI-tietovarannossa ja käyttöliittymällä tallennettavien 
tietojen osalta kymmenen arkipäivän kuluessa tallennettuna KOSKI-tietovarantoon.  
 
Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon siirtyneistä 
valtionosuusrahoituksessa käytettävistä tiedoista on tarkoitus julkaista 6.9. mennessä 
ennakkoraportteja KOSKI-wikin sivulla osiossa KOSKI-data - vertailuaineistoja ja 
tiedonhyödyntäjien raportteja. Aikuisten perusopetuksen ennakkoraportti on tarkoitus julkaista 
13.9. mennessä. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus tarkistaa tietojaan julkaistavilta 

ennakkoraporteilta ja tehdä mahdolliset korjaukset ennen 20.9. tilastointipäivän tilannetta.   
 

 
Esi- ja perusopetuksen sekä perusopetuksen yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen tiedot 
 

Ennakkoraportteja varten aikuisten perusopetuksen tiedot poimitaan 10.9. mennessä ja muut 
esi- ja perusopetuksen sekä perusopetuksen yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen valtionosuusrahoituksen lasketaan tarvittavat tiedot poimitaan 
1.9.2022 KOSKI-tietovarantoon siirtyneistä tiedoista 31.8.2022 tilanteen mukaisina. 

 

Valtionosuusrahoituksen laskentaan esi- ja perusopetuksen sekä perusopetuksen yhteydessä 
järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen  KOSKI-tietovarantoon siirtyneet 
tilastointipäivän 20.9.2022 tiedot poimitaan 30.9.2022 tilanteen mukaisina. Poiminnassa  
haetaan tilastointipäivänä 20.9.2022  läsnäolleiden oppilaiden määrät, aikuisten 
perusopetuksen kurssimäärät vuodelta 2021 ja aineopetuksen kurssimäärät ajalta 1.8.2021-
31.7.2022, kustannuslaskennassa ja tarkastusraportoinnissa käytettävät majoitus- ja 
kuljetusoppilaiden määrät 20.9.2022 sekä tarkastusraportointia varten aikuisten 
perusopetuksen kurssimäärät 1.1.-31.7.2022. 
 
 

Lukiokoulutuksen sekä lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen tiedot 
 

Julkaistavia lukiokoulutuksen ennakkoraportteja varten valtionosuudet-tiimi poimii 
lukiokoulutuksen 20.1.2022 ja 31.8.2022 opiskelijamäärät,  lukiokoulutuksen yhteydessä 
järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 31.8.2022 opiskelijamäärät ja 
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aineopiskelijoiden aikavälillä 1.8.2021-31.12.2021 ja 1.1.-31.7.2022 suorittamat kurssimäärät ja 
aineopintojen opintopistemäärät KOSKI-tietovarannosta 31.8.2022 tilanteen mukaisina.  
 
Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaan tilastointipäivien 20.1.2022 ja 20.9.2022 
tiedot ja lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen 20.9.2022 tiedot  haetaan KOSKI-tietovarannosta 30.9.2022 tilanteen mukaisina. 
Tilastointipäivinä poimitaan myös edellisen lukukauden aikana aineopiskelijoiden 
valtionosuusrahoitteisen koulutuksen hyväksytysti suorittamat kurssi- ja opintopistemäärät. 
Myöhemmin KOSKI-tietovarannon tietoihin tehtävät korjaukset eivät tule mukaan 
valtionosuusrahoituksen laskentaan eikä korjaus oikeuta suoraan rahoituksen oikaisuun. 
Aikataulu on kirjattu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 1766/2009    
25 §:ään. 
 
 

Opiskeluoikeuksien tarkistaminen KOSKI-palvelusta  
 

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten avuksi on luotu KOSKI-palveluun erilaisia raportteja, joita 
hyödyntämällä koulutuksenjärjestäjä voi ennen tilastointipäivää tarkistaa valtionosuusrahoitukseen 
laskettavat oppilaat, opiskelijat ja aineopintojen kurssit tai opinnot 
(https://virkailija.opintopolku.fi/koski/raportit/). 
 
Opiskeluoikeus- ja suoritustiedot raportilta koulutuksen järjestäjä voi tarkistaa kaikkien yksittäisten 
oppilaiden ja opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilan tilastointipäivänä, kurssikertymät sekä kaikki 
opiskeluoikeuteen liittyvät lisätiedot.  
 
VOS-tunnuslukuraporteilta koulutuksen järjestäjä voi tarkistaa eri valtionosuusrahoituksen 
laskennassa käytettävien tunnuslukujen mukaiset kertymät sen hetkisen KOSKI-datan mukaan 
laskettuna.  
 
Päällekkäisten opiskeluoikeuksien raportilta koulutuksen järjestäjä voi tarkistaa, löytyykö KOSKI-
palvelusta opiskeluoikeuksia, jotka ovat olleet läsnäolevia valtionosuusrahoitteisia koulutuksia 
samaan aikaan koulutuksenjärjestäjän oman läsnäolevan lukiokoulutuksen opiskeluoikeuden 
kanssa.  
 

 
Valtionosuusrahoitteisen koulutuksen rajaukset 

 
Opiskelija, oppilas tai opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät ammatillisen 
koulutuksen opiskelijavuodet voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi 
suoritteeksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa tarkoitetussa koulutuksessa 
(1705/2009 48§ 4 mom). Opiskelija, oppilas tai opiskelijavuodet ovat valtionosuusrahoitteisia 
siinä koulutuksessa, jonka suorittamisen opiskelija tai oppilas on aloittanut ensimmäisenä.  
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