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Utbildnings- och kulturavdelningen
Avdelningschef Rainer Juslin

Svar på Ålands landskapsregerings fråga
angående KOSKI-tjänsten
Utbildnings- och kulturavdelningen har i namnda beslut begart in Ålands gymnasiums behov att overfora information till tjansten KOSKI. Beskrivningen bor enligt
begaran innehalla en redogorelse for myndighetens behov av tjansten, vilka uppgifter myndigheten avser att anvanda i KOSKI samt i vilken omfattning. Vidare ska
beskrivningen klargora kopplingen till nodvandiga rikssystem for myndigheterna
och for enskilda studerandes kommande yrkesbehorigheter och examen.

Frågeställningen
Ålands gymnasium utgar fran att utbildnings- och kulturavdelningen ar val fortrogna med vad KOSKI ar och vilket syftet med KOSKI ar. Darfor utreder vi inte
sjalva KOSKI-registret i detalj i detta svar.
I forsta hand ar det den enskilde medborgaren och olika myndigheter som har
nytta av den information som overfors till KOSKI. Genom att samtliga myndigheter
kommer att hamta uppgifter om studieprestationer fran KOSKI for sitt myndighetsutovande behover utbildningsanordnare inte langre skicka uppgifterna pa nagot annat satt an den sakra dataoverforingen direkt fran det studieadministrativa
systemet till KOSKI. Pa detta satt underlattas och forenklas utbildningsanordnarnas rapportering.
Ålands gymnasiums behov av uppgifterna i KOSKI-registret handlar bland annat om att verifiera kunnande och prestationer hos sokande samt att varje studerande vars prestationer overfors till KOSKI fran Ålands gymnasium far ett individuellt sa kallat utbildnings-ID. Detta utbildnings-ID fungerar darefter som personens unika identifierare i registret for kunnande och prestationer under hela livet.
Ållt flera e-tjanster for saval utbildningsanordnare som enskilda medborgare
kommer efterhand att kopplas till KOSKI-registret och darmed ter det sig som en
sjalvklarhet att aven Ålands gymnasium ska rapportera in uppgifterna.
KOSKI ska enligt utbildningsstyrelsen anvandas fullt ut fran och med 2019. Dock
ska uppgifter om studerande foras in redan under 2018. Det betyder att myndigheter som Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheter (aven pa Åland)
darmed kommer att forvanta sig att de far alla utbildningsrelaterade uppgifter via
KOSKI.
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Överföring av uppgifter till KOSKI
Visma som ar leverantor av vart studieadministrativa system har i samarbete med
utbildningsstyrelsen tagit fram en funktion for direkt dataoverforing av studieprestationer och avlagda examina till KOSKI. Funktionen finns pa plats sedan februari
2017 i en betaversion och har testats under hela aret. For att kunna anvanda funktionen maste Ålands gymnasium anpassa det studieadministrativa systemet genom
att ta fram och borja fylla i ett antal nya falt – falt som ska fyllas med data som
overfors till KOSKI.
De gemensamma falten (galler for alla) som ska overforas ar inte sa manga – ca
15 till antalet varav Ålands gymnasium redan anvander minst halften. Daremot ar
mangden falt som galler sarskilt for yrkeslaroanstalter respektive gymnasier ratt
manga – ca 80 for yrkeslaroanstalter och ca 40 for gymnasier. Dessa faltlistor
maste granskas falt for falt och
• tas fram ifall vi inte har dem synliga.
• klargora hur de ska fyllas och utbilda vara studiesekreterare.

Förutsättningar för att kunna använda KOSKI-tjänsten
For att kunna anvanda KOSKI-tjansten behover Ålands gymnasium begara autentisering till KOSKI-tjansten eftersom dessa uppgifter ska anges vid dataoverforingen. For detta behover Ålands gymnasium utse en registeransvarig och huvudanvandare for KOSKI-tjansten.
Studerande individualiseras i overforingen med hjalp utbildnings-ID:t som tidigare namndes. Forutom utbildnings-ID ska aven laroanstaltens kod i Studieinfo
finnas med. Detta har inte Ålands gymnasiums skolor annu da vi fortfarande vantar pa beslut om att borja anvanda oss av Studieinfo-tjansten. Med andra ord – for
att Ålands gymnasium ska kunna overfora uppgifter till KOSKI-registret maste vi
forst inga i Studieinfo som laroanstalter. Nar Studieinfo tas i bruk for ansokan och
antagning kommer det individuella utbildnings-ID:t att skapas redan i ansokningsskedet och pa sikt kommer sokande att ha sitt utbildnings-ID redan fran grundskolan eller barnomsorgen.
Observera att vi kan liksom Hogskolan pa Åland skapa vara laroanstalter i Studieinfo och lagga in grunduppgifter om vara utbildningar utan att for den delen
annu ta i bruk studieinfos ansoknings- och antagningssystem.
Ånsoknings- och antagningsdelen av Studieinfo kan ses som ett helt skilt projekt och en fas tva i utvecklingen, som dock forr eller senare maste forverkligas pa
grund av det utdaterade och icke-rattssakra antagningssystem som idag anvands
for den samalandska elevantagningen.

KOSKI är en del av en större systemhelhet
Ålandska myndigheter och kommuner ar redan idag en del av Suomi.fi-tjansten –
via den nationella servicedatalagret som pa Åland kallas Å-KaPÅ
(http://www.ada.ax/sites/default/files/attachments/page/projekt_a-kapa_0.pdf)
och pa Åland finns idag en stark drivande kraft for okad digitalisering.
Suomi.fi ar paraplyet for medborgarnas och naringslivets e-tjanster och samtliga offentliga e-tjanster kopplas till denna, sa aven Studieinfo-tjansten samt KOSKI-tjansten. Darmed ar det inte en fraga om vi ska overfora uppgifter till KOSKI
utan när vi kan borja gora det. Med tanke pa arbetets omfattning ar det realistiskt
att tanka sig att vi ar med fran och med 2019 da KOSKI ska anvandas fullt ut.
Det individuella utbildnings-ID:t och darmed kopplingen till KOSKI kommer att
utgora en viktig del av medborgarens e-tjanster via suomi.fi-tjansten.

2 av 3

En demokratifråga
Den storsta nyttan av KOSKI-tjansten far forutom offentliga myndigheter den enskilda medborgaren som kan anvanda de uppgifter som lagras i KOSKI t.ex. i foljande fall
• vid planering av studierna och vid personlig tillampning (utbildningsanordnare, medborgaren)
• vid erkannande av tidigare forvarvat kunnande (utbildningsanordnare, medborgaren)
• vid jobbsokning (medborgaren)
• vid uppfoljning av studier och narvaro under utbildning (t.ex bidragsgivande
myndigheter)
• vid berakningar som behovs for finansiering av utbildning (myndigheter)
• vid sammanstallning av statistik (statistikcentralen, ÅSUB, andra myndigheter)
• vid utvardering av utbildning (myndigheter)
Om Ålands gymnasium inte skulle overfora studerandes prestationer och examina
till KOSKI skulle det helt enkelt leda till att den enskilda medborgaren hamnar i ett
samre lagre sett ur ett medborgardemokratiskt perspektiv da de egna studieprestationerna inte finns dokumenterade i den databas som samtliga landets myndigheter kommer att anvanda i sitt beslutsfattande.
Samtidigt skulle franvaron av uppgifter i KOSKI leda till att examina och utbildningsprestationer fran Ålands gymnasiums skolor skulle bli utanfor en hel del av
statistik och utvardering pa nationell niva. Åven var egen statistikbyra ÅSUB
skulle ga miste om vardefullt material.

Slutsats
Eftersom tiden ar knapp motser vi att det snarast mojligt fattas beslut om att
• Ålands gymnasium ingar avtal med Studieinfo om att information om skolorna
Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium samt utbildningsutbudet i skolorna
fors in under 2018. Material som overfors ar prestationer atminstone fran 2017
och framat. Åven aldre uppgifter kan overforas.
• Ålands gymnasium forbereder sitt studieadministrativa system sa att overforing av uppgifter till KOSKI kan ske senast fran och med 2019.

I tjansten

Katarina Sundberg
t.f. forvaltningschef
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