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KOSKI studieprestationer och studierätt i samlad form i en tjänst
Ärende
Inbegäran av behovsbeskrivning
Beslut
I syfte att utreda ifall skolorna på Åland behöver ingå i tjänsten KOSKI,
inbegär utbildnings- och kulturavdelningen en beskrivning av Ålands
gymnasiums och Högskolans på Åland behov att överföra information till
tjänsten KOSKI.
Beskrivningen bör innehålla en redogörelse för skolornas behov av
tjänsten, vilka uppgifter skolorna avser att använda i KOSKI samt i vilken
omfattning. Beskrivningen behöver även klargöra kopplingen till
nödvändiga rikssystem för myndigheterna och för enskilda studerandes
kommande yrkesbehörigheter och examen.
Motivering
KOSKI är en tjänst som är uppbyggd av utbildningsstyrelsen tillsammans
med undervisnings- och kulturministeriet i Finland. I tjänsten
sammanställs respektive elevs och studerandes utbildning från en enskild
studieprestation till genomförd examen. I tjänsten ingår även uppgifter om
studierätt samt om kunskapskraven och centralt innehåll i genomförda
examina. Tack vare KOSKI ges medborgare, utbildningsaktörer och
myndigheter möjlighet att på ett tryggt sätt få behövlig samlad
information. Enskilda medborgare kan få tillgång till sina egna uppgifter
men de kan också lämnas till myndigheter som behöver uppgifter i sin
verksamhet, t.ex. utbildningsanordnare, kommuner och FPA.
Syftet är att uppgifterna överförs automatiskt till KOSKI från system som
handhas av utbildningsanordnarna via gränsytor så att det inte åtgår
arbetstid för att samla in eller leverera dessa. Uppgifterna ska kunna
användas t.ex. vid
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planering av studier och vid personlig tillämpning
erkännande av tidigare införskaffat kunnande
uppföljning av finansiering av utbildning
sammanställning av statistik om utbildning
bedömning av utbildning
Lagen i anknytning till KOSKI träder i kraft 1.1.2018.
Tillämpade lagrum
LL (2011:13) om gymnasieutbildning, LL (2002:81) om Högskolan på
Åland
Övrigt
Kostnaden för uppdateringen av flödesstatistiken uppgår till 2.000 euro
och påförs budgetmoment 50010.
Sändlista:
Ålands gymnasium/ info@gymnasium.ax
Högskolan på Åland/ info@hogskolan.ax
För kännedom
MinisterTony Asumaa, tony.asumaa@regeringen.ax
Avdelningschef Rainer Juslin, rainer.juslin@regeringen.ax
Vd för ÅSUB/ katarina.fellman@asub.ax

