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Yhteenvetosivu
Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja
opiskelijavuositiedot varainhoitovuoden 2019 suoritepäätöksen
valmistelua varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä palauttamaan
oheisen lomakkeen, jolla kerätään tarvittavat tiedot varainhoitovuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelua
varten.
Lomake tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.10.2018 mennessä.
Myös niiden koulutuksen järjestäjien tulee palauttaa lomake, joiden kumotun lain (631/1998) perusteella
myönnetyn ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan voimassaolo jatkuu ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain (531/2017) 134 §:n mukaisesti siirtymäkauden ajan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen varainhoitovuoden 2019 rahoituksen valmistelusta
4.10.2018 (OKM/31/221/2018), josta löytyy tarkempaa tietoa vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelusta.
Tietojen toimittaminen ministeriöön
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa mahdolliset muutosesityksensä koskien tavoitteellisia
opiskelijavuosia, mahdolliset hakemuksensa koskien perusrahoituksen harkinnanvaraista
korostusta sekä ministeriön pyytämät opiskelijavuosien toteutumia koskevat tiedot
täyttämällä tämä lomake.
Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä
asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Kirjaamoon toimitettavan asiakirjan sisällön
tulee vastata sähköisen lomakkeen sisältöä. Kirjaamoon toimitettavaksi asiakirjaksi riittää tulostettu
yhteenveto, jonka mukana on saatekirje päiväyksellä ja allekirjoituksella. Ministeriön nettisivuilla on kerrottu
tarkemmat ohjeet tietojen toimittamisesta kirjaamoon: w w w.minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu
Lomakkeen täyttöohjeet
Kyselylomake on jaettu neljälle sivulle. Lomakkeella on kaksi kysymystä, joihin kaikkien koulutuksen järjestäjien
tulee vastata (kysymykset 3 ja 12). Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä (*).
Kaikkia koulutuksen järjestäjiä edellytetään ilmoittamaan, esittävätkö ne muutoksia tavoitteellisen
opiskelijavuosien määrään tai hakevatko perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta (kysymys 3).
Lisäksi kaikkia koulutuksen järjestäjiä edellytetään tarkistamaan Koski –järjestelmään tallentamansa
opiskelijavuosia koskevat toteumatietonsa ja ilmoittamaan ministeriölle toteutuneiden opiskelijavuosien määrä
muussa ammatillisessa koulutuksessa sekä arvionsa loppuvuoden 2018 opiskelijavuosien toteumasta sekä
Koski –järjestelmään tallennettavan koulutuksen, että muun ammatillisen koulutuksen osalta (kysymys 12).
Koulutuksen järjestäjän vastauksen perusteella kysymykseen 3 järjestelmä siirtää automaattisesti
vastaamaan vain tarvittaviin kysymyksiin. Lomakkeen jokaisella sivulla on mahdollisuus tallentaa vastaukset
ja jatkaa työskentelyä myöhemmin henkilökohtaisen linkin kautta. Sivulta löytyy tarkemmat ohjeet vastausten
tallentamisesta.
Vastausten lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu vastauksista. Yhteenvetosivun yläkulmasta voi
tulostaa yhteenvetosivun, viedä sen PDF-tiedostoon tai lähettää sen sähköpostitse haluamaansa
osoitteeseen. Yhteenvetosivulta voi vielä tarvittaessa palata muokkaamaan vastauksia. Aiemmat
vastaukset ovat kuitenkin lähteneet ministeriöön, vaikka vastaaja siirtyisi takaisin
muokkaamaan vastauksia. Uusi muokattu vastaus on kuitenkin mahdollista lähettää uudelleen ministeriöön

ja se korvaa aiemmin lähetetyn version. Suosittelemme siirtymään yhteenvetosivulle vasta, kun vastaukset
ovat valmiina ja palaamaan muokkaamaan vastuksia ainoastaan, jos vastauksissa on virheitä.
Yhteenvetosivulla voi tulostaa vastausyhteenvedon ministeriöön lähetettävää asiakirjaa varten.
Ongelmatilanteissa voitte olla yhteydessä:
Saara Ikkelä
puh. 02953 30109
saara.ikkela@minedu.fi
1. Koulutuksen järjestäjä:

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

Koulutuksen järjestäjät (tilanne
1.1.2019 alkaen).
*
2. Koulutuksen järjestäjän
yhteyshenkilö:
Ministeriö toimii rekisterinpitäjänä,
kun se kerää henkilötietoja
Webropolin avulla. Webropol Oy
toimii tässä henkilötietojen
käsittelijänä. Ministeriö käsittelee
henkilötietoja tietosuoja-asetuksen
vaatimusten mukaisesti.
Henkilötietoja kerätään vain
hakemukseen liittyvää yhteydenottoa
varten. Henkilötietoja säilytetään
käsittelyn ajan.
*
3. Ilmoittakaa tässä, esitättekö
muutoksia vuoden 2019
suoritepäätöksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrään tai haetteko
perusrahoituksen harkinnanvaraista
korotusta vuodelle 2019:

Nimi:

Olli-Pekka Juhantila

Tehtävänimike: Kuntayhtymän johtaja
Puhelin:

0447704200

Sähköposti:

olli-pekka.juhantila@sskky.fi

Kyllä, esitämme vain muutoksia tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrään

Lomake ohjaa vastauksenne
perusteella vastaamaan ainoastaan
valinnan mukaisiin kysymyksiin.
*
Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemminpainiketta. Järjestelmä antaa teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte
myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön.

Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuoden 2019 ensikertaisessa suoritepäätöksessä
Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on lähtökohtaisesti säilyttää vuonna 2019 koulutuksen järjestäjien
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuoden 2018 ensikertaisen suoritepäätöksen mukaisella tasolla, mikäli
ei ilmene perusteltua tarvetta opiskelijavuositason tarkistamiseen.
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään esittämään perusteltu ehdotus vuodelle 2019 kohdennettavasta
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja siitä työvoimakoulutukseen kohdennettavasta opiskelijavuosien
määrästä sekä ehdotus opiskelijavuosien erittelystä suoritepäätökseen sisältyvien lisäkohdennuskriteerien
mukaisesti (kysymys 4).
Työvoimakoulutuksen tehtävän omaavien koulutuksen järjestäjien tulee valmistella yhteistyössä alueellisten
työvoimaviranomaisten kanssa ehdotuksensa mahdollisesta muutoksesta työvoimakoulutukseen
kohdennettavien opiskelijavuosien määrään. Koulutuksen järjestäjien tulee esittää ehdotus mahdollisesta
muutoksesta ELY-keskuksittain (kysymys 5).
Tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismäärään esitetty mahdollinen lisäys tulee perustella esittämällä
arvio lisäyksen jakautumisesta koulutusaloille (kysymys 6). Lisäksi kokonaismäärään esitetty muutos tulee
perustella alueen työ- ja elinkeinoelämän työvoimatarpeella, alueen väestön koulutustarpeella, koulutuksen
järjestäjän oman koulutustarjonnalla tai muilla syillä (kysymys 7).

4. Koulutuksen järjestäjän ehdotus
vuodelle 2019 kohdennettavasta
tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrästä
Merkitkää ensimmäiselle riville teille
vuoden 2018 ensikertaisessa
suoritepäätöksessä (Suoritepäätös
12.12.2017, OKM/30/221/2017)
myönnetyt tavoitteelliset
opiskelijavuodet kyseisen päätöksen
toisen liitteen (Suoritepäätöksellä
jaettavien tavoitteellisten
opiskelijavuosien kohdentuminen)
mukaista jaottelua käyttäen.

A) Järjestämisluvan
mukaiset
opiskelijavuodet
1. Suoritepäätös v. 2018

1889

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 1889

B)
Kohdentamattomat
opiskelijaEsittäkää toisella rivillä ehdotuksenne vuodet
(omaeht.)
vuodelle 2019 ensikertaisessa
suoritepäätöksessä myönnettävien
tavoitteellisten opiskelijavuosien
1. Suoritepäätös v. 2018
45
määrästä (varainhoitovuoden
tavoitteelliset opiskelijavuodet
2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 50
yhteensä, sarake H). Lisäksi
esittäkää ehdotuksenne
opiskelijavuosien
kohdentumisesta em. liitteen jaottelun C)
Työvoimamukaisesti.
koulutukseen
Vuoden 2018 ensikertainen
kohdensuoritepäätös liitteineen löytyy
nettavat
ministeriön nettisivuilta:
opiskelijawww.minedu.fi/suoritepaatokset
vuodet,
pl. lisäHuom! Järjestämisluvan
opiskelijavuosien vähimmäismäärään kohdennus
(F)
(sarake A) ei voi tässä yhteydessä
esittää muutosta.
1. Suoritepäätös v. 2018
80
2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 149

D)
Maahanmuuttajien
koulutukseen
kohdennettavat
opiskelijavuodet
(lisäkohdennus)
1. Suoritepäätös v. 2018

5

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 0

E)
Nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen ja
osaamistarpeisiin
vastaamiseen
kohdennettavat
opiskelijavuodet,
omaeht.
(lisäkohdennus)
1. Suoritepäätös v. 2018

9

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 0

F)
Nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen ja
osaamistarpeisiin
vastaamiseen
kohdennettavat
opiskelijavuodet,
työvoimakoulutus
(lisäkohdennus)
1. Suoritepäätös v. 2018

0

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 0

G)
Suoritepäätöksellä
jaettavat
opiskelijavuodet
yhteensä
(B+C+D+
E+F)
1. Suoritepäätös v. 2018

139

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 199

H)
Varainhoitovuoden
tavoitteelliset
opiskelijavuodet
yhteensä
(A+G)
1. Suoritepäätös v. 2018

2028

2. Ehdotus suoritepäätös v. 2019 2088

5. Alueellisten työvoimaviranomaisten
kanssa valmisteltu esitys
työvoimakoulutukseen
kohdennettavista opiskelijavuosista
Täyttäkää tämä kohta vain, jos teille
on järjestämisluvassa myönnetty
oikeus järjestää työvoimakoulutusta
ja esitätte muutosta (lisäys tai
vähennys) työvoimakoulutukseen
kohdennettaviin opiskelijavuosiin
(kysymys 4, sarakkeissa C ja F, rivien
1 ja 2 välinen erotus).
Merkitkää esittämänne muutos (lisäys
tai vähennys) työvoimakoulutukseen
kohdennettavien opiskelijavuosien
määrään sen alueellisen
työvoimaviranomaisen (ELY-keskus)
kohdalle, jonka kanssa olette
neuvotelleet esityksestä. Voitte jakaa
opiskelijavuodet useamman
ELY-keskuksen välille, mikäli olette
neuvotelleet esityksestä useamman
ELY-keskuksen kanssa.
Esittäkää ainoastaan muutoksen, ei
kokonaismäärän, jakautuminen
ELY-keskuksittain. Opiskelijavuosien
uudelleen kohdennuksia
ELY-keskuksien välillä ei tarvitse
merkitä. Muutos vuoden 2018
suoritepäätöksen ja vuoden 2019
ehdotuksen välillä tulee esittää
opiskelijavuosien kokonaislukuna
(esim. 10 tai -10).
Huom! Tarkistakaa, että alla olevien
kenttien automaattisesti
yhteenlaskettu summa vastaa em.
kysymyksen sarakkeiden rivien 1 ja 2
välistä erotusta.
ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaa

Ei vastauksia

Etelä-Savo

Ei vastauksia

Häme

Ei vastauksia

Kaakkois-Suomi

Ei vastauksia

Kainuu

Ei vastauksia

Keski-Suomi

Ei vastauksia

Lappi

Ei vastauksia

Pirkanmaa

Ei vastauksia

Pohjanmaa

Ei vastauksia

Pohjois-Karjala

Ei vastauksia

Pohjois-Pohjanmaa Ei vastauksia
Pohjois-Savo

Ei vastauksia

Satakunta

Ei vastauksia

Uusimaa

Ei vastauksia

Varsinais-Suomi

149

6.
Arvio tavoitteellisten
opiskelijavuosien
kokonaismäärään esitetyn
lisäyksen jakautumisesta
koulutusaloittain

01 Kasvatusalat:

Ei vastauksia

02 Humanistiset ja taidealat:

Ei vastauksia

03 Yhteiskunnalliset alat:

Ei vastauksia

Täyttäkää tämä kohta vain, jos
esitätte lisäystä varainhoitovuoden
tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrään (kysymys 4, sarake H, rivien
1 ja 2 välinen erotus > 0).

04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet:

Ei vastauksia

05 Luonnontieteet:

Ei vastauksia

Arvioikaa, mille koulutusaloille
kohdentaisitte esittämänne lisäyksen
varainhoitovuoden tavoitteellisten
opiskelijavuosien kokonaismäärään.
Esittäkää ainoastaan
kokonaismäärään esitetyn lisäyksen,
ei kokonaismäärän, jakautuminen
koulutusaloittain. Opiskelijavuosien
uudelleenkohdennuksia
koulutusalojen välillä ei tarvitse
merkitä.

07 Tekniikan alat:

79

08 Maa- ja metsätalousalat:

Ei vastauksia

09 Terveys- ja hyvinvointialat:

26

10 Palvelualat:

44

Valmentavat koulutukset:

Ei vastauksia

Muu ammatillinen koulutus:

Ei vastauksia

Huom! Tarkistakaa, että alla olevien
kenttien automaattisesti
yhteenlaskettu summa vastaa em.
kysymyksen sarakkeen rivien välistä
erotusta.
Koulutusala

06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT): Ei vastauksia

7. Koulutuksen järjestäjän esityksen
perustelut
Tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrään esitetyn muutoksen (lisäys
tai vähennys) (kysymys 4, sarake H,
rivien 1 ja 2 välinen erotus) perustelut
tulee esittää seuraavan jaottelun
mukaisesti:
1. Alueen työ- ja elinkeinoelämän
työvoimatarve
alueen työ- ja elinkeinoelämän
uuden työvoiman
rekrytointitarve (esim.
merkittävä uusien työpaikkojen
lisäys alueella tai ikärakenteen
aiheuttaman työvoiman
poistuman korvaaminen)
alueen työ- ja elinkeinoelämän
työvoiman osaamisen
päivittämistarve (esim.
yrityksissä tai tehtävissä
tapahtuvat muutokset, joiden
takia tarvitaan uudelleen
kouluttautumista, jolla
ehkäistään lomautuksia ja
työttömäksi joutumista)
2. Alueen väestön koulutustarve
alueen koulutustarjonnan
riittävyys eri väestöryhmille
(esim. perusopetuksen
päättävät, vailla tutkintoa olevat,
maahanmuuttajat, työttömät,
heikon perustaidon varassa tai
muutoin heikossa työmarkkinaasemassa olevat taikka
osaamistaan päivittävät,
syventävät tai uudelleen
suuntaavat)
koulutuksen alueellinen
saavutettavuus
3. Koulutuksen järjestäjän oman
koulutustarjonnan kysyntä, tarve ja
vaikuttavuus
koulutuksen järjestäjän
koulutusalojen/koulutusten
vetovoiman vetovoima (sekä
yhteishaun että jatkuvan haun
kautta hakeutuneet opiskelijat)
erilaisten kohderyhmien pääsy
koulutuksen järjestäjän
koulutuksiin, mm.
perusopetuksen päättävät ja
erityisryhmät
koulutuksen järjestäjän
koulutuksista työllistyminen
4. Muut syyt
esim. muutokset koulutuksen
järjestäjien tehtävissä tai
keskinäisessä työnjaossa
taikka suunnitellut alueelliset

1. Alueen työ- ja
elinkeinoelämän
työvoimatarve

Varsinais-Suomen positiivinen
rakennemuutos on lisännyt ja lisää
työvoiman kysyntää alueella. Esittämämme
lisäys perustuu Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kanssa käytyjen
neuvotteluiden yhteydessä tehtyyn
suunnitelmaan työvoimakoulutuksen
tarpeesta. Suunnitelman mukaisesti
palvelualojen koulutukset puhdsituspalveluja logistiikka-alalle; tekniikan alojen
koulutukset maarakennus-, metalli-,
rakennus- ja sähköalalle; terveys- ja
hyvinvointialojen koulutukset sosiaali- ja
terveysalalle.

2. Alueen väestön
Ei vastauksia
koulutustarve
3. Koulutuksen
järjestäjän
koulutustarjonnan
kysyntä, tarve ja
vaikuttavuus

Ei vastauksia

4. Muut syyt

Vuoden 2018 suoritepäätöksessä on
kohdennettu 5 opiskelijavuotta
maahanmuuttajien koulutukseen ja 9
opiskelijavuotta nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen. Koska sekä nuoria työttömiä
että maahanmuuttajia on runsaasti myös
muussa omaehtoisessa koulutuksessa
esitämme, että näihin osoitetut
opiskelijavuodet sulautetaan omaehtoisen
koulutuksen opiskelijavuosiin. Kysymyksen 4
-sarakkeeseen olemme esittäneet tästä
syystä 5 opiskelijavuoden lisäystä, joka
korvaa mainitut 5 ja 9 opiskleijavuotta. Tällöin
omaehtooisen koulutuksen
kokonaisopiskelijavuosimäärä on 1939.
Tämä lisättynä työvoimakoulutuksen 149
opiskelijavuodella riittää kattamaan alueen
ammatillisen koulutuksen tarpeen.

yhteistyöjärjestelyt koulutuksen
järjestäjien kesken
Perustelkaa alla yhdessä tai
useammassa kohdassa
tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrään esittämäänne muutosta.
Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemminpainiketta. Järjestelmä antaa teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte
myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön.
Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemminpainiketta. Järjestelmä antaa teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte
myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön.
Opiskelijavuosien toteumatiedot vuodelta 2018

12. Koulutuksen järjestäjän vuoden
2018 opiskelijavuositoteuma
Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee
hyödyntämään Koski –järjestelmän
ajanjakson 1.1 – 31.10.2018
opiskelijavuositietoja
valmistellessaan vuoden 2019
suoritepäätöstä tavoitteellisten
opiskelijavuosien kohdentamisesta.
Koulutuksen järjestäjien tulee
huolehtia siitä, että kyseisen
ajanjakson opiskelijavuositiedot ovat
kattavasti ja virheettömästi saatavissa
Koski –järjestelmästä marraskuun
alusta lukien.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
julkaisee nettisivuillaan
suoritepäätöksen valmistelua koskien
liitteen, jossa on koulutuksen
järjestäjittäin Koski-järjestelmän
opiskelijavuosien toteumatiedot
ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018.
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään
tarkistamaan omat
opiskelijavuositietonsa ja tarvittaessa
korjaamaan ja täydentämään niitä
Koski -järjestelmään. Ministeriö pyrkii
saamaan liitteen lisäksi järjestäjien
käyttöön lokakuun aikana dynaamisen
raportin opiskelijavuosien poimintaa
varten. Sitä käyttäen järjestäjät voivat
ajaa Koski –järjestelmästä omia
opiskelijavuosiraportteja.
Koski –järjestelmästä ei saada muun
ammatillisen koulutuksen (531/2017,
8§) opiskelijavuositietoja. Näiltä osin
vuoden 2018 tiedot kerätään
Opetushallituksen erillisellä
tiedonkeruulla alkuvuodesta 2019.
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään
ilmoittamaan alla olevassa
taulukossa opiskelijavuositiedot
ajanjaksolta 1.1 – 31.10.2018 sekä
Koski –järjestelmään tallennetuista
tutkintokoulutuksen ja valmentavan
koulutuksen tiedoista, että erillisellä
tiedonkeruulla kerättävän muun
koulutuksen tiedoista. Mikäli
koulutuksen järjestäjä lähettää tiedot
ennen 31.10.2018, opiskelijavuosien
toteumatietoihin tulee arvioida
lähettämispäivän jälkeisten päivien
opiskelijavuosikertymät. Lisäksi
pyydetään ilmoittamaan arviot
opiskelijavuosikertymistä
loppuvuoden osalta vastaavalla
tavalla erikseen Koski-järjestelmään
tallennettavan tiedon että
Opetushallituksen keräämän tiedon
osalta.

1. Toteutuneet opiskelijavuodet ajanjaksolla 1.1 31.10.2018, tutkintokoulutus ja valmentava koulutus
(Koski-järjestelmään tallennettava tieto):

1630

2. Toteutuneet opiskelijavuodet ajanjaksolla 1.1 31.10.2018, muu ammatillinen koulutus (Opetushallituksen
vuotta 2018 koskeva tiedonkeruu):

39

3. Arvio toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolla 1.11 31.12.2018, tutkintokoulutus ja valmentava koulutus
(Koski-järjestelmään tallennettava tieto):

390

4. Arvio toteutuvista opiskelijavuosista ajanjaksolla 1.11 31.12.2018, muu ammatillinen koulutus (Opetushallituksen
vuotta 2018 koskeva tiedonkeruu):

2

*
13. Perustelut opiskelijavuosien
toteumalle
Esittäkää perustelut, jos esittämänne
opiskelijavuosien toteumien ja
arvioiden yhteenlaskettu määrä alittaa
ensikertaisen suoritepäätöksen
tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrän. Voitte myös tarvittaessa
kuvailla, miksi opiskelijavuosien
toteumien ja arvioiden yhteenlaskettu
määrä ylittää ensikertaisen
suoritepäätöksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrän (johtuuko
ylitys lisäsuoritepäätöksellä
varainhoitovuoden aikana
myönnetystä lisäyksestä
tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrään vai muusta syystä, mistä?).

Perustelut
alitukselle

Työvoimakoulutuksen osalta alitus johtuu
OKM-rahoitteisen työvoimakoulutuksen
käynnistymisen viiveistä. Vuoden 2018 alussa
työvoimakoulutusta on vielä toteutettu pääosin
edellisenä vuonna alkaneiden koulutusten
"häntinä" TEM-rahoitteisesti. Ensimmäiset
OKM-rahoituksella opisntojaan suorittavat
työvoimakoulutusken opiskelijat ovat aloittaneet
opintonsa vasta huhtikuussa 2018.

Perustelut
ylitykselle

Ei vastauksia

Voitte jatkaa työskentelyä myöhemmin painamalla Tallenna ja jatka myöhemminpainiketta. Järjestelmä antaa teille henkilökohtaisen linkin, josta voitte palata täyttämään lomaketta. Voitte
myös lähettää linkin sähköpostiinne. Vastaukset eivät tässä tilanteessa lähde ministeriöön.
Vastaukset lähtevät ministeriöön painettaessa Lähetä-painiketta.
Tämän jälkeen ilmestyy yhteenvetosivu näkyviin.

