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Opetushallitus tiedottaa: Esiopetustietojen tallentaminen KOSKI-palveluun
Opetushallitus kertoi määräyksessään Vardasta (OPH-2185-2018) 15.10.2018, että varhaiskasvatuksen
toimipaikassa järjestetyn esiopetuksen osalta vaaditut tiedot tallennetaan KOSKI-palveluun
Opetushallituksen määräyksen (OPH-2966-2017) mukaisesti 1.1.2019 lähtien. Tässä viestissä avataan
esiopetustietojen tallentamiskokonaisuutta tarkemmin.
Alun perin varhaiskasvatuksen toimipaikassa esiopetuksessa olevien lasten tietojen tallentamista KOSKIpalveluun suunniteltiin Vardan kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat kuitenkin
linjanneet, että kaikki esiopetustiedot tallennetaan suoraan KOSKI-palveluun, jotta kaikki esiopetusta
koskevat tiedot saadaan systemaattisesti suoraan siihen palveluun, johon ne on lain mukaan tallennettava
ja jotta eri järjestelmien väliset tiedonsiirrot voidaan optimoida mahdollisimman luotettaviksi.
Esiopetustietojen tallentaminen varhaiskasvatustoimipaikassa olevien lasten osalta
Edellä kerrottu linjausmuutos aiheuttaa muutoksia varhaiskasvatusjärjestelmiin ja näistä muutoksista
huolehtivat varhaiskasvatusjärjestelmien järjestelmätoimittajat. Vain, mikäli kunnassasi/kuntayhtymässäsi
on käytössä kuntasi/kuntayhtymäsi oma varhaiskasvatusjärjestelmä, tulee muutokset tehdä omaan
kuntasi/kuntayhtymäsi järjestelmään.
Muutokset, joita linjausmuutos aiheuttaa ja jotka on viestitetty lokakuussa varhaiskasvatusjärjestelmien
järjestelmätoimittajille ovat:
• esiopetustietoja siirrettäessä Vardan tiedonsiirtorajapinnan API-osoitteen sijaan käytetään KOSKIpalvelun rajapinnan API-osoitetta
• varhaiskasvatuksen tietojärjestelmille annetaan oikeus tallentaa tietoja KOSKI-palveluun, mikäli
esiopetustiedot varhaiskasvatuksen toimipaikassa olevien lasten osalta sijaitsevat
varhaiskasvatusjärjestelmässä
• integraatiotestaus tulee tehdä KOSKI-tiimin ohjeistuksen mukaisesti
• tietoluettelo ei esiopetustietojen osalta muutu, sillä Vardan kautta KOSKI-palveluun on ollut
tarkoitus tallentaa esiopetustiedot KOSKI-palvelun tietoluettelon mukaisesti
Opetushallituksen KOSKI-tiimi on ollut varhaiskasvatuksen järjestelmätoimittajiin yhteydessä lokakuussa ja
antanut järjestelmätoimittajille tarkempaa tietoa KOSKI-palvelun tietomallista, keskeisistä rajapinnoista
sekä kehityksestä ja testauksesta. Mikäli kunnassasi/kuntayhtymässäsi käytetään kunnan/kuntayhtymän
omaa varhaiskasvatusjärjestelmää, ota yhteyttä KOSKI-tiimiin saadaksesi lähetetyt ohjeet. KOSKI-tiimin
tavoitat sähköpostitse osoitteella: koski@opintopolku.fi.
Esiopetustietojen tallentaminen perusopetuksen yhteydessä järjestettävän esiopetuksen osalta
Mikäli kuntasi esiopetus järjestetään kokonaisuudessaan perusopetuksen yhteydessä ja esiopetustiedot
tallennetaan jo KOSKI-palveluun, linjausmuutos ei aiheuta toimenpiteitä opintohallintojärjestelmiin.
Esiopetuksen järjestäminen ostopalvelu- tai palvelusetelitoiminnalla
Kunnan tulee ilmoittaa myös ostopalveluna tai palvelusetelillä tuotettu esiopetus KOSKI-palveluun. Koska
yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden tiedontuotanto Vardaan käynnistyy vasta vuonna 2020,
Opetushallituksen organisaatiopalvelu, jonne kaikki tiedot organisaatioista ja niiden varhaiskasvatuksen
toimipaikoista tallennetaan, ei vielä sisällä tietoa yksityisistä varhaiskasvatustoimijoista. Tämä tarkoittaa
sitä, että niiden lasten tiedot, jotka käyvät esiopetuksessa ostopalveluna tai palvelusetelillä tuotetussa
esiopetuspaikassa varhaiskasvatustoimijan toimipaikassa, eivät siirry KOSKI-palveluun vuonna 2019.
Tällaisten lasten tietojen siirtäminen onnistuu KOSKI-palveluun vuonna 2020.
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Esiopetustietojen tallentamisen aloittaminen KOSKI-palveluun
Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä määrätään tallentamaan varhaiskasvatuksen
toimipaikassa olevien lasten tiedot KOSKI-palveluun 1.1.2019 lähtien. Jotta KOSKI-palveluun voi tallentaa
esiopetustietoja, on organisaatiopalvelussa oltava kaikki organisaation toimipaikat, joissa esiopetusta
järjestetään. Kunnan ja kuntayhtymän varhaiskasvatuksen toimipaikat Opetushallituksen
organisaatiopalveluun saadaan 1.1.2019 lähtien Vardan kautta. Tämä tarkoittaa, että esiopetustietojen
tallentaminen varhaiskasvatuksen toimipaikoissa järjestettävän esiopetuksen osalta onnistuu KOSKIpalveluun sen jälkeen, kun varhaiskasvatusjärjestelmästä tulevat vaaditut toimipaikkatiedot on tallennettu
Vardaan. Vardaan kunnan/kuntayhtymän on Opetushallituksen määräyksen mukaan tallennettava tiedot
ensimmäistä kertaa 30.4.2019 mennessä ja tämän jälkeen kerrotun frekvenssin mukaisesti. Aikataulullisesti
tämä kokonaisuus voi tarkoittaa sitä, että kunta/kuntayhtymä voi tallentaa tietoja KOSKI-palveluun vasta
30.4.2019 lähtien.
Suosittelemme, että kunta/kuntayhtymä käy sisäisesti keskustelua Varda-vastaavien ja -pääkäyttäjien sekä
kunnan KOSKI-pääkäyttäjien kanssa tietojen Vardaan ja KOSKI-palveluun tallentamisen aikatauluista. Vaikka
tietojen tallentamisen käytännön toteutus jäisi myöhäisempään ajankohtaan kuin 1.1.2019, on tiedot
varhaiskasvatuksen toimipaikassa järjestettävän esiopetuksen osalta tallennettava KOSKI-palveluun
1.1.2019 lähtien.
Lisätietoa KOSKI-palvelusta
• KOSKI-palvelun dokumentaatio: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio
• Tiedon tallennuksen määräys ja tietoluettelo:
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=73796488
• Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170884
• KOSKI-asiakaspalvelu: koski@opintopolku.fi
Lisätietoa Vardasta
• Opetushallituksen määräys suomeksi ja ruotsiksi
• Varhaiskasvatuksen tietovarannon materiaalit:
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto
• Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
• Vardan asiakaspalvelu: varda@opintopolku.fi
Terveisin
Opetushallituksen Varda- ja KOSKI-tiimit
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
varda@opintopolku.fi
www.oph.fi/varda
Opetushallitus | PL 380 (Hakaniemenranta 6) | 00531 Helsinki

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi

