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Koski
Yhteishaussa hakevien siirtämisen aikataulu
Kaikkien yhteishakuun osallistuvien oppijoiden arvosanojen ja muiden tietojen tulee olla oikein
KOSKI-palvelussa 29.5.2018 mennessä. Tiedot siirtyvät KOSKI-palvelusta Opintopolun
suoritusrekisteriin ja sieltä opiskelijavalintojen käyttöön. Yhteys KOSKI-palvelun ja
suoritusrekisterin välillä suljetaan 4.6.2018, joka on viimeinen päivä mahdollisten virheiden
korjaamiselle niin, että korjaus siirtyy KOSKI-palvelusta suoritusrekisteriin yhteishaun valintoja
ajatellen.
Oppilaitosten on tarkistettava, että oppilaiden tiedot ovat siirtyneet oikein. Korjaukset ja
puutteet on korjattava ennen tiedonsiirron takarajaa.
PERUSOPETUKSEN OPPIMÄÄRÄ (9 lk)
Päättötodistuksen saava oppilas
Perusopetuksen oppimäärän hyväksytysti suorittaneiden päättötodistukset siirretään
KOSKI-palveluun vahvistettuina. Vahvistuspäivämäärän voi sijoittaa tulevaisuuteen (esim.
2.6.2018), eli sen ei tarvitse olla sama kuin tiedonsiirtopäivämäärä.
Primuksessa:
- Kirjataan oppilaille opiskelijarekisteriin Valmistumispäivä-kenttään 2.6.2018 (tai se päivä,
jolloin perusopetus päättyy).
- Koulun tiedot -rekisterissä pitää olla sama päivämäärä Lukuvuosi päättyy -kentässä.
(Tämä muutetaan niin, että päivämäärien ei tarvitse olla samoja. Muutos tulee
seuraavassa päivitysversiossa.)
- Kaikkien suoritusten tulee olla kirjattuna valmiiksi oppilaan opsiin.
- Siirretään Koskeen jo ennen 2.6.2018, viimeistään 29.5.2018.
- Tällä hetkellä siirtyy oppimäärän suoritus (päättötodistus), kun Valmistumispäivä-kenttä
opiskelijarekisterissä on täytetty.
- 9. vuosiluokan suoritukset eivät siirry erikseen, jos saa päättötodistuksen.
Oppilas saa ehdot, mutta suorittaa ne
Jos oppilas saa ehdot tietystä oppiaineesta, kyseisen oppiaineen arvosanaksi merkitään 4, ja
arvosanat siirretään normaalisti, mutta päättötodistus jätetään vahvistamatta. Oppilasta ei
merkitä luokalle jääneeksi. Jos ehdot suoritetaan hyväksytysti, suoritus vahvistetaan ja
vahvistuspäivämääräksi laitetaan se päivämäärä, jolloin ehdot on suoritettu (esim. myöhemmin
kesällä). Ehdot hyväksytysti suorittaneiden viimeiseksi opiskeluoikeuden tilaksi tulee siirtää
”Valmistunut”.
Primuksessa:
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Aineelle, josta oppilas saa ehdot, annetaan arvosana 4.
Kenttään Luokaltasiirto ei täytetä “Jätetään”.
Ei täytetä Valmistumispäivä-kenttää vielä.
Kun oppilas saa ehdot suoritettua, merkitään suorituspvm Valmistumispäivä-kenttään ja
valitaan Luokaltasiirto-kenttään “Siirretään”.

Oppilas saa ehdot, mutta ei saa suoritettua niitä ja jää luokalle
Jos ehtoja ei ole suoritettu hyväksytysti, oppilas merkitään luokalle jääneeksi tai siirretyksi
vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen riippuen siitä, kuinka hänen kanssaan ollaan
menetelty. HUOM. Ehdot saaneen oppijan arvosanat eivät näy KOSKI-palvelun käyttöliittymässä
”Päättötodistus”- eikä ”9. vuosiluokka”-välilehdellä, koska kumpaakaan suoritusta ei ole
vahvistettu, joten ehdot saaneen oppijan arvosanat tulee tarkistaa Opintopolun
suoritusrekisteristä.
Primuksessa:
- Aineelle, josta oppilas saa ehdot, annetaan arvosana 4.
- Luokaltasiirto-kenttään täytetään “Jätetään”.
- Jos oppilas siirretään vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, täytetään
opiskelijarekisterin kenttä Vuosiluokkiin sitomaton opetus.
- Oppilas aloittaa syksyllä puhtaalta pöydältä ja suoritukset siirretään uudestaan Koskeen
normaalisti.
Suoraan luokalle jäävä
Jos oppilas jätetään 9. luokalle, hänen oppiaineensa lähetetään 9. vuosiluokkasuorituksen sisällä
merkinnällä siitä, että hänet jätetään luokalle. Yhdeksännen vuosiluokan suoritus siirretään
vahvistettuna mutta päättötodistusta ei vahvisteta.
- Luokaltasiirto-kenttään täytetään “Jätetään”.
- Ei täytetä Valmistumispäivää-kenttää.
Jos oppilas siirtyy uuteen kouluun uudelle paikkakunnalle (eli koulutustoimija vaihtuu),
opiskeluoikeuden tilaksi siirretään ”Eronnut”. Jos taas koulun vaihto tapahtuu saman
koulutustoimijan sisällä, voidaan jatkaa saman opiskeluoikeuden päivittämistä.
Primuksessa:
- Jos oppilas vaihtaa eri koulutustoimijan piiriin, kirjataan opiskelijarekisterin
Eropäivä-kenttään se päivä, jolloin oppilas lopettaa nykyisessä koulussa.
Jos taas oppilas siirretään vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, lähetetään tieto siitä, että
oppija on vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen
siirretyn oppijan kohdalla lähetetään sekä 9. vuosiluokan että päättötodistuksen suoritus
vahvistamattomana.
Primuksessa:
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Täytetään opiskelijarekisterin kenttä Vuosiluokkiin sitomaton opetus.
Ei täytetä Valmistumispäivää-kenttää.
Tämä vaatii ohjelmamuutoksen, pyritään korjaamaan tämän viikon päivitysversiossa
siten, että jos Vuosiluokkiin sitomaton opetus -kenttä on rastittu, niin siirtyy sekä 9.
vuosiluokan että päättötodistuksen suoritus.

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEEN SUORITUKSET AINEOPISKELUNA
Yksittäiset perusopetuksen oppiaineiden suoritukset siirretään normaalisti aineopiskelijoina niin,
että oppiaineiden suoritukset ovat opiskeluoikeuden alla omina päätason suorituksinaan.
Primuksessa:
- Tämä vaatii ohjelmamuutoksen: Opiskelijan tavoite koulutuksessa -kenttään valitaan “2
tutkinnon osan tai osien suorittaminen”, jolloin opiskelija tulkitaan aineopiskelijaksi.
Tämä tulee mukaan ohjelmaan niin nopeasti kuin mahdollista, mutta ei kuitenkaan vielä
tämän viikon versiopäivityksessä.
PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS
Oppiaineiden ja arvosanojen mukana tulisi olla tieto siitä, onko kyseessä arvosanan korotus.
KOSKI-käyttöliittymässä arvosanan korotuksiksi merkittyjen arvosanojen vieressä on obeliski (†).
Primuksessa:
- Tätä tietoa ei saa siirrettyä Primuksesta.
Jos saa todistuksen lisäopetuksesta
Jos oppilas saa todistuksen perusopetuksen lisäopetuksen suorittamisesta, oppiaineiden lisäksi
myös päätason suoritus siirretään vahvistettuna.
Primuksessa:
- Valmistumispäivä-kenttään kirjataan ko.päivä.
- Kaikkien suoritusten tulee olla arvioituna ja kirjattuna oppilaan opsiin.
Jos ei saa todistusta lisäopetuksesta
Jos oppilas ei saa todistusta perusopetuksen lisäopetuksen suorittamisesta, päätason suoritusta
ei
vahvisteta. Suoritetut oppiaineet ja arvosanat siirretään normaalisti.
Primuksessa:
- Ei täytetä Valmistumispäivä-kenttää.
- Kaikkien suoritusten tulee olla arvioituna ja kirjattuna oppilaan opsiin.
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Jos oppilas on omasta aloitteestaan eronnut koulutuksesta, hänen viimeiseksi opiskeluoikeuden
tilakseen merkitään ”Eronnut” (tilan päivämääräksi eropäivä).
Primuksessa:
- Täytetään opiskelijarekisteriin Eropäivä-kenttä.
Jos oppilas ei ole saanut suoritusta valmiiksi lukuvuoden aikana mutta ei ole ilmoittanut
eroavansa, viimeiseksi opiskeluoikeuden tilaksi merkitään ”Katsotaan eronneeksi” (tilan
päivämääräksi lukuvuoden viimeinen koulupäivä).
Primuksessa:
- Täytetään Eropäivä (lukuvuoden viimeinen päivä)
- Täytetään oppilaalle Eron syy -kenttä.
- Täytetään Eron syyt -rekisterissä kyseiselle eron syylle O
 piskeluoikeuden tila -kenttään
vaihtoehto “Katsotaan eronneeksi”.
- HUOM. Eron syyt -rekisterin huomioiminen ei vielä toimi peruskoulujen Koski-siirrossa.
Tämä tulee mukaan ohjelmaan niin nopeasti kuin mahdollista, mutta ei kuitenkaan vielä
tämän viikon versiopäivityksessä.
LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSET
Lukion päättötodistukset oppiaine- ja kurssiarvosanoineen tulee siirtää määräaikaan mennessä.
Koko lukion oppimäärän suorituksen tulee olla vahvistettu. Vahvistuspäivämäärän voi sijoittaa
tulevaisuuteen (2.6.2018), eli vahvistuspäivämäärän ei tarvitse olla sama kuin
tiedonsiirtopäivämäärä.
Primuksessa:
- Täytetään Valmistumispäivä-kenttä.
- Kaikkien suoritusten tulee olla kirjattuna oppilaan opsiin.
- HUOM. Lukiodiplomeissa ja teemaopinnoissa on vielä puutteita Koski-siirrossa, jotka
korjataan. Tavoite, että ovat mukana tämän viikon päivityksessä.
VALMA- ja LUVA-koulutukset
VALMA- ja LUVA-koulutusten tietojen tulee olla siirrettynä määräaikaan mennessä. VALMA- ja
LUVA-koulutusten yhteydessä on erityisen tärkeää, että kaikissa suoritetuissa koulutuksen osissa
on mukana tieto koulutuksen osan laajuudesta.
Primuksessa:
- Laajuudet pitää täyttää Kurssit-rekisteriin koulutuksen osien rekisterikorteille: VALMA
Osaamispisteet ja LUVA Opintoviikkoja
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