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Svar på Ålands landskapsregerings fråga 
angående KOSKI-tjänsten 

Utbildnings- och kulturavdelningen har i na mnda beslut bega rt in Å lands gymnasi-

ums behov att o verfo ra information till tja nsten KOSKI. Beskrivningen bo r enligt 

bega ran inneha lla en redogo relse fo r myndighetens behov av tja nsten, vilka upp-

gifter myndigheten avser att anva nda i KOSKI samt i vilken omfattning. Vidare ska 

beskrivningen klargo ra kopplingen till no dva ndiga rikssystem fo r myndigheterna 

och fo r enskilda studerandes kommande yrkesbeho righeter och examen. 

Frågeställningen 

Å lands gymnasium utga r fra n  att utbildnings- och kulturavdelningen a r va l fo r-

trogna med vad KOSKI a r och vilket syftet med KOSKI a r. Da rfo r utreder vi inte 

sja lva KOSKI-registret i detalj i detta svar. 

I fo rsta hand a r det den enskilde medborgaren och olika myndigheter som har 

nytta av den information som o verfo rs till KOSKI. Genom att samtliga myndigheter 

kommer att ha mta uppgifter om studieprestationer fra n KOSKI fo r sitt myndig-

hetsuto vande beho ver utbildningsanordnare inte la ngre skicka uppgifterna pa  na -

got annat sa tt a n den sa kra datao verfo ringen direkt fra n det studieadministrativa 

systemet till KOSKI. Pa  detta sa tt underla ttas och fo renklas utbildningsanordnar-

nas rapportering. 

Å lands gymnasiums behov av uppgifterna i KOSKI-registret handlar bland an-

nat om att verifiera kunnande och prestationer hos so kande samt att varje stu-

derande vars prestationer o verfo rs till KOSKI fra n Å lands gymnasium fa r ett indi-

viduellt sa  kallat utbildnings-ID. Detta utbildnings-ID fungerar da refter som perso-

nens unika identifierare i registret fo r kunnande och prestationer under hela livet. 

Ållt flera e-tja nster fo r sa va l utbildningsanordnare som enskilda medborgare 

kommer efterhand att kopplas till KOSKI-registret och da rmed ter det sig som en 

sja lvklarhet att a ven Å lands gymnasium ska rapportera in uppgifterna. 

KOSKI ska enligt utbildningsstyrelsen anva ndas fullt ut fra n och med 2019. Dock 

ska uppgifter om studerande fo ras in redan under 2018. Det betyder att myndig-

heter som Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheter (a ven pa  Å land) 

da rmed kommer att fo rva nta sig att de fa r alla utbildningsrelaterade uppgifter via 

KOSKI. 
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Överföring av uppgifter till KOSKI 

Visma som a r leveranto r av va rt studieadministrativa system har i samarbete med 

utbildningsstyrelsen tagit fram en funktion fo r direkt datao verfo ring av studiepre-

stationer och avlagda examina till KOSKI. Funktionen finns pa  plats sedan februari 

2017 i en betaversion och har testats under hela a ret. Fo r att kunna anva nda funkt-

ionen ma ste Å lands gymnasium anpassa det studieadministrativa systemet genom 

att ta fram och bo rja fylla i ett antal nya fa lt – fa lt som ska fyllas med data som 

o verfo rs till KOSKI. 

De gemensamma fa lten (ga ller fo r alla) som ska o verfo ras a r inte sa  ma nga – ca 

15 till antalet varav Å lands gymnasium redan anva nder minst ha lften. Da remot a r 

ma ngden fa lt som ga ller sa rskilt fo r yrkesla roanstalter respektive gymnasier ra tt 

ma nga – ca 80 fo r yrkesla roanstalter och ca 40 fo r gymnasier. Dessa fa ltlistor 

ma ste granskas fa lt fo r fa lt och 

• tas fram ifall vi inte har dem synliga. 

• klargo ra hur de ska fyllas och utbilda va ra studiesekreterare. 

Förutsättningar för att kunna använda KOSKI-tjänsten 

Fo r att kunna anva nda KOSKI-tja nsten beho ver Å lands gymnasium bega ra autenti-

sering till KOSKI-tja nsten eftersom dessa uppgifter ska anges vid datao verfo -

ringen. Fo r detta beho ver Å lands gymnasium utse en registeransvarig och huvud-

anva ndare fo r KOSKI-tja nsten. 

Studerande individualiseras i o verfo ringen med hja lp utbildnings-ID:t som tidi-

gare na mndes. Fo rutom utbildnings-ID ska a ven la roanstaltens kod i Studieinfo 

finnas med. Detta har inte Å lands gymnasiums skolor a nnu da  vi fortfarande va n-

tar pa  beslut om att bo rja anva nda oss av Studieinfo-tja nsten. Med andra ord – fo r 

att Å lands gymnasium ska kunna o verfo ra uppgifter till KOSKI-registret ma ste vi 

fo rst inga  i Studieinfo som la roanstalter. Na r Studieinfo tas i bruk fo r anso kan och 

antagning kommer det individuella utbildnings-ID:t att skapas redan i anso knings-

skedet och pa  sikt kommer so kande att ha sitt utbildnings-ID redan fra n grundsko-

lan eller barnomsorgen. 

Observera att vi kan liksom Ho gskolan pa  Å land skapa va ra la roanstalter i Stu-

dieinfo och la gga in grunduppgifter om va ra utbildningar utan att fo r den delen 

a nnu ta i bruk studieinfos anso knings- och antagningssystem. 

Ånso knings- och antagningsdelen av Studieinfo kan ses som ett helt skilt pro-

jekt och en fas tva  i utvecklingen, som dock fo rr eller senare ma ste fo rverkligas pa  

grund av det utdaterade och icke-ra ttssa kra antagningssystem som idag anva nds 

fo r den sama la ndska elevantagningen. 

KOSKI är en del av en större systemhelhet 

Å la ndska myndigheter och kommuner a r redan idag en del av Suomi.fi-tja nsten – 

via den nationella servicedatalagret som pa  Å land kallas Å -KaPÅ 

(http://www.ada.ax/sites/default/files/attachments/page/projekt_a-kapa_0.pdf) 

och pa  Å land finns idag en stark drivande kraft fo r o kad digitalisering. 

Suomi.fi a r paraplyet fo r medborgarnas och na ringslivets e-tja nster och samt-

liga offentliga e-tja nster kopplas till denna, sa  a ven Studieinfo-tja nsten samt KO-

SKI-tja nsten. Da rmed a r det inte en fra ga om vi ska o verfo ra uppgifter till KOSKI 

utan när vi kan bo rja go ra det. Med tanke pa  arbetets omfattning a r det realistiskt 

att ta nka sig att vi a r med fra n och med 2019 da  KOSKI ska anva ndas fullt ut. 

Det individuella utbildnings-ID:t och da rmed kopplingen till KOSKI kommer att 

utgo ra en viktig del av medborgarens e-tja nster via suomi.fi-tja nsten. 

http://www.ada.ax/sites/default/files/attachments/page/projekt_a-kapa_0.pdf


 

 

 3 av 3 

En demokratifråga 

Den sto rsta nyttan av KOSKI-tja nsten fa r fo rutom offentliga myndigheter den en-

skilda medborgaren som kan anva nda de uppgifter som lagras i KOSKI t.ex. i fo l-

jande fall 

• vid planering av studierna och vid personlig tilla mpning (utbildningsanord-

nare, medborgaren) 

• vid erka nnande av tidigare fo rva rvat kunnande (utbildningsanordnare, med-

borgaren) 

• vid jobbso kning (medborgaren) 

• vid uppfo ljning av studier och na rvaro under utbildning (t.ex bidragsgivande 

myndigheter) 

• vid bera kningar som beho vs fo r finansiering av utbildning (myndigheter) 

• vid sammansta llning av statistik (statistikcentralen, Å SUB, andra myndigheter) 

• vid utva rdering av utbildning (myndigheter) 

Om Å lands gymnasium inte skulle o verfo ra studerandes prestationer och examina 

till KOSKI skulle det helt enkelt leda till att den enskilda medborgaren hamnar i ett 

sa mre la gre sett ur ett medborgardemokratiskt perspektiv da  de egna studiepre-

stationerna inte finns dokumenterade i den databas som samtliga landets myndig-

heter kommer att anva nda i sitt beslutsfattande. 

Samtidigt skulle fra nvaron av uppgifter i KOSKI leda till att examina och utbild-

ningsprestationer fra n Å lands gymnasiums skolor skulle bli utanfo r en hel del av 

statistik och utva rdering pa  nationell niva . Å ven va r egen statistikbyra   Å SUB 

skulle ga  miste om va rdefullt material. 

Slutsats 

Eftersom tiden a r knapp motser vi att det snarast mo jligt fattas beslut om att 

• Å lands gymnasium inga r avtal med Studieinfo om att information om skolorna 

Å lands lyceum och Å lands yrkesgymnasium samt utbildningsutbudet i skolorna 

fo rs in under 2018. Material som o verfo rs a r prestationer a tminstone fra n 2017 

och frama t. Å ven a ldre uppgifter kan o verfo ras. 

• Å lands gymnasium fo rbereder sitt studieadministrativa system sa  att o verfo -

ring av uppgifter till KOSKI kan ske senast fra n och med 2019. 

 

 

I tja nsten 

 

 

Katarina Sundberg 

t.f. fo rvaltningschef 


