
KOSKI-tietosisältö ja -
tiedonsiirrot kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeiluun 
osallistuville



Periaatteet

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvien oppilaiden esiopetukseen liittyvät 
opiskeluoikeus- ja suoritustiedot siirretään/tallennetaan KOSKI-tietovarantoon 
teknisesti tismalleen samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin esiopetusoppilaiden 
opiskeluoikeus- ja suoritustiedot

➢ KOSKI-tietomallissa ei ole kokeiluun osallistuville mitään sellaisia tietojoukkoja, 
joita ei olisi ns. normaaliin esiopetukseen osallistuvilla 

• Ainoa sisällöllinen ero, joka erottaa KOSKI-tietosisältöjen näkökulmasta kokeiluun 
osallistuvien esiopetuksen opiskeluoikeukset ns. tavallisista esiopetuksen 
opiskeluoikeuksista on käytettävä opetussuunnitelman peruste

• Kokeiluun osallistuvien esiopetussuorituksissa tulee KOSKI-siirroissa käyttää 
diaarinumeroa OPH-486-2021 (kun taas muilla se on 102/011/2014)

➢ Muuten käytetään tietojen siirron/tallennuksen suhteen esiopetusta koskevia 
yleisohjeita 
(https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Esiopetuksen+opiskeluoikeudet) 
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Muuta huomioitavaa

• Jos oppilas on samassa oppilaitoksessa/varhaiskasvatuksen koko kaksi vuotta 
kestävän kokeilun ajan, hänellä tulee olla KOSKI-tietovarannossa opiskeluoikeus, 
jonka kesto on kaksi vuotta (opiskeluoikeutta ei siis päätetä ”Eronnut”-tilaan ja 
aloiteta oppilaalle uutta opiskeluoikeutta lukuvuoden vaihtuessa, ellei oppilas 
vaihda oppilaitosta/varhaiskasvatustoimipaikkaa)

• Verrokkiryhmässä esiopetusta suorittavan oppilaan opiskeluoikeudessa ei 
käytetä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman 
diaarinumeroa, vaan samaa diaarinumeroa kuin ns. normaalissa esiopetuksen 
suorituksessa
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Esimerkki kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvan 
oppilaan opiskeluoikeudesta KOSKI-tietovarannossa

Ks. myös ohjeet KOSKI-wikissä: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/2-
vuotinen+esiopetuskokeilu
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KOSKI-palveluun liittyvä tuki ja materiaalit
• Palveluosoite: koski@opintopolku.fi

• Järjestelmätoimittajan asiakaspalvelu

• Yleissivistävän koulutuksen KOSKI-klinikat joka toinen perjantai klo 9.30-10.30: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat

• Menneet ja tulevat webinaarit (aikataulut, ohjeet, tallenteet ja materiaalit): 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet

• Käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613208

• Yleinen KOSKI-tiedonsiirto-ohje: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612839

• Perustoiminnot KOSKI-käyttöliittymässä: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612394

• Esiopetuksen KOSKI-tallennusohje: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Esiopetuksen+opiskeluoikeudet

- Kaksivuotisen esiopetukseen liittyvät merkinnät KOSKI-opiskeluoikeudessa: 
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/2-vuotinen+esiopetuskokeilu
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KOSKI-palveluun liittyvä tuki ja materiaalit
• KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja: 

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

• Vuosikello KOSKI-datan hyödyntämisestä valtionosuusrahoituksen laskennassa ja tilastoinnissa: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612753

• KOSKI-palvelun tiedonsiirtoprotokolla ja dokumentaatio: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio

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

• Tietomalli taulukkomuodossa: https://virkailija.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!


