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Mikä on ePerusteet?

▪ ePerusteet –palvelukokonaisuus on osa Oppijan palveluja, joissa kehitetään 

monipuolisesti digitaalisia palveluita oppijoiden ja koulutuksen järjestäjien käyttöön

▪ ePerusteet – palvelu otetiin käyttöön vuonna 2014. Osana jatkuvan oppimisen 

mahdollistavia palveluja ePerusteet luo perustetietovarantoineen pohjan, joka 

mahdollistaa monipuolisen palvelujen kehittämisen.

• ePerusteet.opintopolku.fi palvelusta löytyy opetussuunnitelmien, tutkintojen ja 

koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen 

sivistystyöhön.

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa paikallisia 

opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia

• Palvelun sisältöjä on mahdollista hyödyntää tiedonsiirtoina avoimen rajapinnan kautta 

https://opetushallitus.github.io/eperusteet/
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https://eperusteet.testiopintopolku.fi/beta/#/fi/
https://opetushallitus.github.io/eperusteet/


ePerusteet –palvelun kävijämäärät 2018-2022
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ePerusteet ja paikallisen 

opetussuunnitelmatyön tuki vapaassa 

sivistystyössä
• Osaamisen mitoittaminen

• ePerusteet toimii Koski -palveluun viedyn suoritustiedon osalta osaamisen kuvaamisen 

tietovarantona

• Vst-työkalu

• Osaamisen mitoittamiseen ja oppivelvollisuusiän laajenemiseen liittyen otettu käyttöön 
KOPS -perusteisiin tukeutuvana

• Työkalun toiminnot hyödynnettävissä myös muussa vapaan sivistystyön koulutuksessa

• Tänä syksynä työkalu laajennettu myös JOTPA –koulutusten käyttöön

• Ohjeet palvelun käyttöön

• https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/kooste/vapaasivistystyo

- Työkalun käyttöohjeet
- Opas arvioinnin toteuttamiseen
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/kooste/vapaasivistystyo


Osaamisen kuvaukset ePerusteista KOSKI -

palveluun

• KOSKI-palvelun suoritustiedot edellyttävät että koulutus on osaamisperusteisesti kuvattu ja 

osaaminen arvioitu

• ePerusteet-palveluun kuvataan ennen koulutuksen alkua osaamisperusteisesti 

kuvatut koulutuksen sisällöt ja arviointikäytännöt, ja

• KOSKI-palveluun tallennetaan vapaatavoitteisen koulutuksen päätyttyä opiskelijan 

opintosuoritukset, niiden laajuudet ja arvosanat. 

• KOSKI ja ePerusteet ovat kaksi toisistaan erillistä Opintopolun palvelua, ja molempiin palveluihin 

tarvitaan omat käyttöoikeutensa. 

• Oppivelvollisten kansanopistojen opiskelijoiden vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksilta on 

linkitys valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin ja muiden vapaan sivistystyön 

koulutusten osalta opinto-oikeus voidaan linkittää ePerusteisiin paikallisiin opetus- ja 

kurssisuunnitelmiin

• Se, että ePerusteisiin on tallennettu opetus-, toteutus- tai kurssisuunnitelma, ei koskaan velvoita 

viemään kyseisen koulutuksen suoritustietoja KOSKI-palveluun. Suoritustietojen tallentaminen KOSKI-

palveluun on sallittua opiskelijan vapaaehtoisella suostumuksella. 22/11/2022 Opetushallitus 6



Osaamisperusteisen kurssin laatiminen & 

opintosuorituksen kirjaaminen
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ePerusteet-Koski yhteys:

Opintopolku

ePerusteet

Koulutuksen järjestäjän kurssikuvaukset

KOSKI-tietovaranto

Oppijan opintosuoritustiedot
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Paikallinen suunnitelmatyö (VST ja JOTPA-

työkalu)

VST ja JOTPA -työkalu

• Opetus-/kurssisuunnitelman laatiminen ja 
opintokokonaisuuksien lisääminen

• Oph:n luomat suunnitelmapohjat valittavissa 
(2 versiota)

• Yleisten tekstikappaleiden paikalliset 
tarkennukset; editointityökalut

• Kurssikuvauksen kirjoittaminen + Uusi 
opintokokonaisuus –toiminnon kautta

• Helppo julkaisu ja päivittäminen

• Käyttö edellyttää käyttöoikeuksia Opintopolun 
virkailija -käyttöliittymään
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Työkalun käyttöönotto

Käyttöoikeudet

• Oman kunnan Opintopolun vastuukäyttäjä tai Opetushallitus myöntää 

organisaatiolle ePerusteet VST-pääkäyttäjäoikeuden

• Oikeuksia voi anoa ePerusteet asiakaspalvelusta eperusteet@opintopolku.fi

• Mikäli on jo olemassa jotkut oikeudet virkailija Opintopolkuun, voi ePerusteet 

oikeutta anoa omien tietojen kautta

• ePerusteet pääkäyttäjä voi myöntää muille oman organisaationsa käyttäjille 

ePerusteet VST-muokkaus oikeutta

• Uusien virkailijoiden lisäämisestä ohjeet: 

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Virkailijan+kutsuminen
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mailto:eperusteet@opintopolku.fi
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Virkailijan+kutsuminen


Työkalun esittely
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virkailija.opintopolku.fi



Asiakaspalvelu ja käyttäjäpalaute
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Ohjeet:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/7806470/tiedot

Asiakaspalvelu: eperusteet@opintopolku.fi

Koski: koski@opintopolku.fi

UKK-osio VST-työkalussa

Nopea tähtipalaute

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/7806470/tiedot
mailto:eperusteet@opintopolku.fi
mailto:koski@opintopolku.fi


Case: Posio
Posion kansalaisopisto opetussuunnitelma 2022-2023 -

ePerusteet (opintopolku.fi)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/3919650/vapaasivistystyo/tiedot


Suoritus Koski-palveluun
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