
Uppgiftsinnehållet i KOSKI 
och överföringen av 
uppgifter om tvåårig 
förskoleundervisning



Principer

• Uppgifter om studierätter och prestationer för barn som deltar i försöket med tvåårig 
förskoleundervisning ska föras in i/överföras till informationsresursen KOSKI rent tekniskt 
på exakt samma sätt som uppgifterna om studierätter och prestationer för övriga barn 
som deltar i förskoleundervisning.

➢ I KOSKI-tjänstens datamodell finns inga särskilda uppgiftskategorier som inte skulle 
gälla för dem som deltar i s.k. vanlig förskoleundervisning. 

• Den enda innehållsmässiga skillnaden som skiljer mellan studierätterna för dem som 
deltar i försöket och de övriga barnen i förskoleundervisningen är läroplansgrunderna.

• Vid KOSKI-överföringen av prestationsuppgifter för barn som deltar i försöket ska 
man använda diarienumret OPH-486-2021 (för de övriga barnen inom 
förskoleundervisning används numret 102/011/2014).

➢ I övrigt ska man följa de allmänna anvisningarna för införandet/överföringen av 
uppgifterna om förskoleundervisning 
(https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Esiopetuksen+opiskeluoikeudet).
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Övrigt att ta i beaktande

• Om ett barn deltar i förskoleundervisning vid samma 
läroanstalt/verksamhetsställe inom småbarnspedagogik under hela det tvååriga 
försöket, ska barnet i informationsresursen KOSKI har en studierätt som är i 
kraft i två år (studierätten ska alltså inte avslutas med statusen ”Avgått” och 
barnet ska inte heller få en ny studierätt då ett nytt läsår inleds, ifall inte barnet 
byter läroanstalt/verksamhetsställe inom småbarnspedagogik).

• I studierätten för ett barn som deltar i förskoleundervisningen i en 
kontrollgrupp ska man inte ange diarienumret till läroplansgrunderna för 
försöket med tvåårig förskoleundervisning, utan då ska man använda samma 
diarienummer som för prestationer inom s.k. vanlig förskoleundervisning.
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Exempel på en studierätt i KOSKI för ett barn som deltar i 
försöket med tvåårig förskoleundervisning

Se också anvisningarna på KOSKI-tjänstens 
wikisidor: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/2-
vuotinen+esiopetuskokeilu
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Stöd och material som berör KOSKI-tjänsten

• Kundbetjäningsadress: koski@opintopolku.fi

• Systemleverantörens kundtjänst

• KOSKI-kliniker för den allmänbildande utbildningen ordnas fredagar varannan vecka klockan 9.30-10.30: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat

• Gångna och inkommande webbinarier (datum, anvisningar, videoupptagningar och material): 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet

• Användaranvisningar för utbildningsanordnarna: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613208

• Allmänna anvisningar för överföringen av uppgifter till KOSKI: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612839

• Basfunktioner i KOSKI-tjänstens användargränssnitt: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394

• Anvisningar för hur uppgifterna om förskoleundervisning ska föras in i KOSKI: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Esiopetuksen+opiskeluoikeudet

- Tilläggsuppgifter i studierätterna i KOSKI som gäller tvåårig förskoleundervisning: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/2-vuotinen+esiopetuskokeilu
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Stöd och material som berör KOSKI-tjänsten
• Rapporter och jämförelser över uppgifterna i KOSKI: 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613335

• Årsklocka över hur uppgifterna i KOSKI används för beräkningen av statsandelsfinansieringen och för 
statistikföring: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612753

• KOSKI-tjänstens uppgiftsöverföringslogg och dokumentation: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio

• Datamodellens JSON-schema: https://virkailija.opintopolku.fi/koski/json-schema-viewer#koski-oppija-
schema.json

• Datamodellen i tabellform: https://virkailija.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-
schema.html

• Uppdaterad källkod: https://github.com/opetushallitus/koski

• KOSKI-puls: https://koski.opintopolku.fi/koski/pulssi
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Tack!


