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Vuoden 2018 aikana kohdennettavat opiskelijavuodet ja harkinnanvaraiset korotukset 

• Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen määrärahasta jätettiin oikaisuilla ja lisäpäätöksillä 

jaettavaksi 15 milj. € 

• 12.12 suoritepäätökseen oikaisua voi hakea 22.3 saakka 

• Oikaisujen jälkeen jaettavaksi näyttäisi jäävän yli 14 milj. € 

• Lisäpäätöksiä varten tavoitteellisia opiskelijavuosia on jakamatta 1850, joista vähintään 

200 työvoimakoulutukseen kohdennettavia  

 

• Alustavat kriteerit opiskelijavuosien hakuun: 

- Järjestäjä osoittaa, että opiskelijavuosia on toteutunut ja/tai toteutumassa vähintäänkin 

suoritepäätöksessä saatu määrä; haun yhteydessä kysytään 1.1 - 30.6.2018 välisenä 

aikana toteutuneiden opiskelijavuosien määrä ja arvio loppuvuoden toteutuvien määrästä 

- Lisäopiskelijavuosilla helpotetaan järjestäjän toiminta-alueen osaavan työvoiman 

alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia 

 

 

 

          

          

   

 

 

 



Vuoden 2018 aikana kohdennettavat opiskelijavuodet ja harkinnanvaraiset korotukset 

• Rahoituslakiin ollaan esittämässä muutosta, jonka perusteella harkinnanvaraista korotusta 

voitaisiin jakaa myös varainhoitovuoden aikana lisäpäätöksillä 

• Jos lakimuutokset hyväksytään kesäkuussa, niin lakimuutokset voisivat tulla voimaan 

1.8.2018 alkaen 

 

• Alustavat kriteerit harkinnanvaraisen korotuksen hakuun: 

- Tehdyn suoritepäätöksen jälkeen ilmenneet ennakoimattomat harkinnanvaraisen 

korotuksen tarpeet esim. järjestäjän toiminnassa tapahtuneiden muutosten takia 

- Varainhoitovuoden aikaisen tavoitteellisen opiskelijavuosilisäyksen aiheuttama tarve 

harkinnanvaraisen korotuksen; kalliit koulutukset  

 

• Tavoitteellisia opiskelijavuosien ja harkinnanvaraisen korotuksen haun alustava aikataulu: 

- haku avattaisiin kesäkuussa 

- hakuaikaa elokuu 

- päätökset syyskuussa 

 

 

 

          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus 
• Rahoitusuudistus etenee laskennallisen rahoituksen osalta vaiheittain  

• VARAINHOITOVUOSI 2018 JA 2019 

Perusrahoitus 95%, Suoritusrahoitus 5% (vain tutkinnot, ei tutkinnon osia), 

Vaikuttavuusrahoitus 0% 

• VARAINHOITOVUOSI 2020 JA 2021 

Perusrahoitus 70% / 60%, Suoritusrahoitus 20% / 30% (mukana sekä tutkinnot että 

tutkinnon osat), Vaikuttavuusrahoitus 10% (koko tutkinnon suorittaneiden työllistyminen 

ja jatko-opiskelu 7,5% ja opiskelijapalaute 2,5%) 

• VARAINHOITOVUOSI 2022  

Perusrahoitus 50%, Suoritusrahoitus 35% (mukana sekä tutkinnot että tutkinnon osat), 

Vaikuttavuusrahoitus 15% (koko tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen 

ja jatko-opiskelu 10%, opiskelijapalaute 2,5% ja työelämäpalaute 2,5%) 

 

• Työllistyminen ja jatko-opiskelu pykälät ovat jo asetuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriön 

asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (682/2017)) 

• Opiskelijapalautteen säädökset valmistelussa; suunnitelman mukaan asetusluonnos 

lausuntokierroksella huhtikuussa 2018, asetus annetaan toukokuussa 2018 

• Työelämäpalautteen valmistelu seuraavassa vaiheessa 

 

 

          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtyminen 

• ”Työllistyneellä tai jatko-opintoihin siirtyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut 

tutkinnon tai tutkinnon osan sen kalenterivuoden aikana, joka päättyy kolme vuotta ennen 

varainhoitovuoden alkamista, ja on työllinen tai suorittaa opintoja korkeakoulussa sen 

kalenterivuoden lopussa, joka päättyy kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista.” 

(682/2017, 12 §) 

 

• Työllistymistä ja jatko-opiskelijaksi siirtymistä painotetaan sen mukaan oliko työllinen 

ennen opiskelun aloittamista vai ei, ja onko koko tutkinnon vai tutkinnon osan tai osia 

suorittanut. Painotus on seuraava: 

- tutkinnon osan tai osia suorittanut; työllinen ennen opiskelun aloittamista; kerroin=1 

- tutkinnon osan tai osia suorittanut; ei työllinen ennen opiskelun aloittamista; kerroin=2 

- koko tutkinnon suorittanut; työllinen ennen opiskelun aloittamista; kerroin=2 

- koko tutkinnon suorittanut; ei työllinen ennen opiskelun aloittamista; kerroin=4  

 

• ”Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneen henkilön toiminnan määrittelyssä käytetään 

viimeisimpiä käytettävissä olevia Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia tilastoaineistoja ja 

niissä käytettäviä luokitteluja.” (682/2017, 12 §) 

          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtyminen 

• Edellä mainittujen painotusten lisäksi painotetaan työllistyneitä ja jatko-opiskelijaksi 

siirtyneitä järjestäjäkohtaisella korjauskertoimella ja tämän lisäksi työllistyneitä alueellisella 

korjauskertoimella 

• Edellä mainituille neljälle oman painotuksen saavalle ryhmälle (eli oliko työllinen ennen 

opiskelun aloittamista vai ei, ja onko koko tutkinnon vai tutkinnon osan tai osia suorittanut) 

lasketaan kullekin erikseen järjestäjäkohtainen korjaus samoin kuin alueellinen korjaus 

 

• ”Järjestäjäkohtainen korjauskerroin lasketaan siten, että kolme vuotta ennen 

varainhoitovuoden alkamista päättyvän kalenterivuoden aikana tutkinnon taikka tutkinnon 

osan tai osia suorittaneiden lukumäärä jaetaan kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden 

alkamista päättyvän kalenterivuoden lopussa työllistyneiden tai jatko-opintoihin siirtyneiden 

sekä työttömien yhteismäärällä.” (682/2017, 13 §) 

• Tällä eliminoidaan järjestäjäkohtaiset erot, joita on tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia 

suorittaneista muussa toiminnassa (esim. asevelvollisuutta suorittavat, äitiyslomalla olevat) 

olevien määrissä     

• Korjauskerroin olisi sitä suurempi, mitä suurempi osuus tutkinnon tai tutkinnon osan 

suorittajista olisi ns. muussa toiminnassa.  

• Huom! Tutkinnon osat mukaan vasta 2022 rahoitukseen 

 

 

          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtyminen 

• ”Alueellinen korjauskerroin lasketaan siten, että koko maan väestön ammatillisen tutkinnon 

suorittaneiden työllisten osuus koko maan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 

työllisten ja työttömien yhteismäärästä jaetaan koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa 

määrätyn toiminta-alueen pääasiallisen maakunnan väestön ammatillisen tutkinnon 

suorittaneiden työllisten osuudella edellä mainitun alueen ammatillisen tutkinnon 

suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä.” (682/2017, 13 §) 

 

• Alueellisella korjauskertoimella otettaan huomioon ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 

henkilöiden työllistymisen alueelliset erot. Alueellinen korjauskerroin perustuu koulutuksen 

järjestäjän järjestämisluvassa määritellyn toiminta-alueen ja koko maan työllisten ja 

työttömien väliseen suhteelliseen osuuteen. Jos toiminta-alueen työllisten osuus on koko 

maan keskimääräistä työllisten osuutta matalampi, alueellisella korjauskertoimella 

korotetaan vaikuttavuusrahoituksen perusteena huomioitavaa suoritemäärää. Vastaavasti 

jos toiminta-alueen työllisten osuus on koko maan keskimääräistä työllisten osuutta 

korkeampi, korjauskertoimella alennetaan huomioitavaa suoritemäärää.  



Vaikuttavuusrahoitus / Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtyminen 

 

• Rahoituksen perusteena olevan järjestäjäkohtaisen suoritteen muodostuminen 

Järjestäjän tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun mukaisen rahoituksen 

perusteena on edellä mainittujen neljän ryhmän (eli oliko työllinen ennen opiskelun 

aloittamista vai ei, ja onko koko tutkinnon vai tutkinnon osan tai osia suorittanut) kertoimilla 

painotettujen työllistyneiden ja jatko-opiskelijoiden määrien yhteenlaskettu määrä 

 

• Järjestäjän saama rahoitus 

Järjestäjä saa työllistymisen ja jatko-opiskelun perusteella jaettavasta rahoituksesta sen 

osuuden kuin on sen osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien kertoimilla painotettujen 

tutkinnon suorittaneiden työllistyneiden ja jatko-opiskelijoiden määrästä 

 

 

 

          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi /  

• Opiskelijapalaute ja sen kerääminen 

• Varainhoitovuoden rahoitukseen vaikuttavat varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän 

vuoden heinäkuun ensimmäisen päivän ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden kesäkuun 

viimeisen päivän välisenä aikana ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden sekä 

ammatillisen tutkinnon ja ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneiden antama 

palaute. 

• Aloittaneilta palaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun ammatillisesta 

koulutuksesta annetun lain (531/2017) 44 §:n mukainen opiskelijan henkilökohtainen 

osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Tutkinnon suorittaneilta palaute kerätään 

30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tutkinto on kyseisen lain 50 §:n mukaisesti suoritettu. 

Tutkinnon osan tai osia suorittaneilta palaute kerätään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittu viimeinen tutkinnon osa on 

hyväksyttävästi suoritettu.  

• Opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai tutkinnon osan menemällä suoraan näyttöön eli 

tutkintokoulutukseen osallistumatta, ei kerätä rahoitukseen oikeuttavaa palautetta  

• Sama henkilö voi olla palautteen antajana vain yhteen kertaan yhtä kyselyä kohden yhdellä 

järjestäjällä          

           

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi 

• Koulutuksen järjestäjä vastaa palautteen keräämisestä. Koulutuksen järjestäjän edustaja 

vahvistaa ilmoituksellaan Opetushallitukselle palautekyselyjen kohteena olleiden ja 

kyselyihin vastanneiden määrän erillisellä ilmoituksella palautteen antamisjaksoa 

seuraavan elokuun loppuun mennessä. Kyselyjen kohteena olleiden määrän on vastattava 

vastaavalle ajanjaksolle KOSKI –järjestelmään ilmoitettuja tietoja.  

 

• Opetushallitus antaa tarkempia ohjeita palautteen keräämisestä. Opetushallitus voi 

perustellusta syystä jatkaa koulutuksen järjestäjän anomuksesta palautteen keräämisaikaa 
          

          

   

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi 

• Aloittaneilta kysytään palautetta neljällä väittämällä ja tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia 

suorittaneilta kahdellatoista väittämällä 

 

• Aloittaneiden palautekyselyn väittämät ovat: 

• 1. Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa. 

• 2. Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti.   

• 3. Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan. 

• 4. Kanssani selvitettiin mitä tukea tarvitsen opinnoissani, jotta saavutan tavoitteeksi asetetun 
osaamisen.  

 

• Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden palautekyselyn väittämät ovat: 

• 1. Minulle laadittu HOKS mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen.  

• 2. Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani. 

• 3. Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla. 

• 4. Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti. 

• 5. Sain tarvitsemaani tukea opintojeni etenemiseen. 

• 6. Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, olivat aitoja. 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi 

•  7. Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti. 

•  8. Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 

•  9. Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin.  

•  10. Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen. 

•  11. Uskon, että pystyn hyödyntämään koulutuksen aikana saamaani osaamista ja ammattitaitoa. 

•  12. Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen. 

 

• Opiskelijapalautekyselyjen väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko on seuraava: 
5 pistettä täysin samaa mieltä  
4 pistettä jokseenkin samaa mieltä  
3 pistettä osin samaa osin eri mieltä  
2 jokseenkin eri mieltä  
1 täysin eri mieltä 

          

       

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi 

• Opiskelijapalautteen painotukset ja laskenta 

 

• Vastausosuuden laskenta 

Aloittaneiden, tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden palautekyselyille 

lasketaan järjestäjän ilmoittamien kyselyjen kohteena olleiden ja kyselyihin vastanneiden 

määrän perusteella järjestäjäkohtainen vastausosuus, joka on kyseiseen kyselyyn 

vastanneiden määrä jaettuna kyselyn kohteena olleiden määrällä. Vastausosuuden 

perusteella lasketaan kullekin kyselylle järjestäjäkohtainen osittainen katokorjauskerroin, 

joka on 1 + vastausosuus – (vastausosuus x vastausosuus). 

 

• Painotettujen pistemäärien laskenta  

- Järjestäjän aloittaneiden palautekyselyn painotettu pistemäärä on annettujen vastausten 

pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyselyn osittaisella katokorjauskertoimella. 

- Järjestäjän tutkinnon suorittaneiden palautekyselyn painotettu pistemäärä on annettujen 

vastausten pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyselyn osittaisella katokorjauskertoimella 

kerrottuna luvulla 3 (tai luvulla 2?). 

- Järjestäjän tutkinnon osan tai osia suorittaneiden palautekyselyn painotettu pistemäärä 

on annettujen vastausten pisteiden yhteismäärä kerrottuna kyselyn osittaisella 

katokorjauskertoimella.  

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / alustava luonnos asetukseksi 

• Rahoituksen perusteena olevan järjestäjäkohtaisen suoritteen muodostuminen 

Järjestäjän opiskelijapalautteen mukaisen rahoituksen perusteena on aloittaneiden, 

tutkinnon suorittaneiden sekä tutkinnon osan tai osia suorittaneiden palautekyselyjen 

edellä mainitun mukaisesti painotettujen pisteiden yhteenlaskettu määrä.  

 

• Järjestäjän saama rahoitus 

Järjestäjä saa opiskelijapalautteen perusteella jaettavasta rahoituksesta sen osuuden kuin 

on sen osuus kaikkien koulutuksen järjestäjien opiskelijapalautteen painotettujen pisteiden 

määrästä  



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / osittainen katokorjaus 

          

   

 

 

 

Esimerkki, jossa potentiaalisia vastaajia 100 ja jossa vastaajien määrä vaihtelee sadasta yhteen 

kysymyksiä 16, joihin kaikkiin kysymyksiin kaikki vastaajat ovat antaneet pistemäärän 3 (esim. 1- 5 asteikolla) 

A B C D E F G H I J K 

Potentiaali
sia 
vastaajia 

Vastanneit
a 

Kysymysten 
lkm x 
vastauksen 
pistemäärä = 
16 x 3 

Vastusprosen
tti (B/A) 

Rahoitukseen 
laskettavat 
pisteet, jos 
katokorjausta ei 
tehdä (B x C) 

Täysimääräine
n 
katokorjausker
roin (A/B) 

Rahoitukseen 
laskettavat pisteet, 
jos tehdään 
täysimääräinen 
katokorjaus (G x B x 
C) 

Osittainen 
katokorjauske
rroin 1 + D - 
(D x D) 

Rahoitukseen 
laskettavat 
pisteet, jos 
tehdään 
osittainen 
katokorjaus (H x 
B x C) 

Osittaisen 
katokorjauksen 
antamien 
lisäpisteiden %-
osuus vs. ettei 
tehtäisi (I-E)/E 

Osittaisen 
katokorjauksen 
aiheuttaman 
pistevähennyksen 
%-osuus vs. täysi 
katokorjaus (G-I)/G 

100 100 48 100 % 4800 1,00 4800 1,0000 4800 0 % 0 % 

100 99 48 99 % 4752 1,01 4800 1,0099 4799 1 % 0 % 

100 98 48 98 % 4704 1,02 4800 1,0196 4796 2 % 0 % 

100 97 48 97 % 4656 1,03 4800 1,0291 4791 3 % 0 % 

100 96 48 96 % 4608 1,04 4800 1,0384 4785 4 % 0 % 

100 95 48 95 % 4560 1,05 4800 1,0475 4777 5 % 0 % 

100 94 48 94 % 4512 1,06 4800 1,0564 4766 6 % 1 % 

100 93 48 93 % 4464 1,08 4800 1,0651 4755 7 % 1 % 

100 92 48 92 % 4416 1,09 4800 1,0736 4741 7 % 1 % 

100 91 48 91 % 4368 1,10 4800 1,0819 4726 8 % 2 % 

100 90 48 90 % 4320 1,11 4800 1,0900 4709 9 % 2 % 

100 80 48 80 % 3840 1,25 4800 1,1600 4454 16 % 7 % 

100 62 48 62 % 2976 1,61 4800 1,2356 3677 24 % 23 % 

100 61 48 61 % 2928 1,64 4800 1,2379 3625 24 % 24 % 

100 60 48 60 % 2880 1,67 4800 1,2400 3571 24 % 26 % 

100 51 48 51 % 2448 1,96 4800 1,2499 3060 25 % 36 % 

100 50 48 50 % 2400 2,00 4800 1,2500 3000 25 % 38 % 

100 49 48 49 % 2352 2,04 4800 1,2499 2940 25 % 39 % 

100 3 48 3 % 144 33,33 4800 1,0291 148 3 % 97 % 

100 2 48 2 % 96 50,00 4800 1,0196 98 2 % 98 % 

100 1 48 1 % 48 100,00 4800 1,0099 48 1 % 99 % 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / osittainen katokorjaus 

• Vaihtoehtoja katokorjauksen tekemiseen: 

 

• 1) Ei tehdä katokorjausta, jolloin järjestäjän rahoituksen opiskelijapalautepisteet ovat 

vastaajan vastausten pisteiden keskiarvo kertaa vastaajien määrä 

• Hyvä puoli tässä ratkaisussa olisi, että kannustaisi järjestäjiä pyrkimään mahdollisimman 

hyvään vastausprosenttiin 

• Huono puoli se, että järjestäjäkohtaiset erot vastausprosentissa selittävät valtaosan 

rahoituksen perustaksi saaduista pisteistä, ei niinkään se, miten hyvää palautetta järjestäjä 

on saanut vastanneilta 

•   

• 2) Tehdään täysi katokorjaus, jolloin järjestäjän kaikkien vastaajien vastausten keskiarvo 

kerrotaan potentiaalisten vastaajien määrällä (palautteen antamiseen oikeutetut). 

• Täysimääräistä katokorjausta ei kuitenkaan kannata tehdä, jos vastausprosentti on kovin 

alhainen, otosta ei voi pitää edustavana,  

• Jos tehtäisiin, niin saamalla vastausprosentiksi 1, joka voisi tarkoittaa esim. yhtä vastaajaa, 

ja saamalla vastaajalta täydet 5 pistettä, niin tulisi paremmin palkituksi kuin toinen 

järjestäjä, jolla olisi vastausprosentti 100 ja esim. 1000 vastaajaa, mutta vastaajien 

vastausten keskiarvo 4 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / osittainen katokorjaus 

• 3) Täysi katokorjaus tiettyyn vastausprosenttiin asti, ja sen alapuolella ykkösvaihtoehdon 

mukaan eli vastaajan vastausten pisteiden keskiarvo kertaa vastaajien määrä 

• Hyvä puoli se, että kannustaisi järjestäjiä varmistamaan, että saavutetaan ainakin rajan 

mukainen vastausprosentti 

• Huono puoli, että rajan yläpuolella olevalla vastausprosentilla ei ole merkitystä, 

ongelmallinen varsinkin, jos raja asetetaan kohtuullisen alhaiseen vastausprosenttiin 

• Huono puoli, jos raja on asetettu korkealle ja suurella osalla järjestäjiä rahoitus määräytyy 

lähestulkoon pelkän vastausprosentin perusteella 

•   

• 4) Tehdään osittainen katokorjaus, jolloin korotusta ei tehdä täysimääräisesti vaan 

katokorjauskorotus on sitä pienempi mitä alhaisempi vastausprosentti on, ei jyrkkärajainen, 

vaan asteittain aleneva 

• Esimerkiksi siten, järjestäjän kaikkien vastaajien vastausten pistekeskiarvo kerrotaan 

vastausten määrällä, jota kerrotaan katokorotuskertoimella,  

joka kerroin = 1  +  vastausosuus  -  vastausosuus  x  vastausosuus 

 

 

 



Vaikuttavuusrahoitus / Opiskelijapalaute / osittainen katokorjaus 

• Kyseisessä osittaisessa katokorjauksessa kerroin kasvaa vastausprosentin noustessa aina 

vastausprosenttiin 50 % saakka, 1:stä 1,25:een 

• 50 % alapuolella se asteittain vähenee niin, että vastausprosentilla 1 % (eli lähellä nollaa) 

kerroin on noin 1 eli korotusta ei tehdä, vaan palautteen pisteet kerrotaan vain vastausten 

määrällä 

• Kerroin on siis 1 kun vastausprosentti on 100, jolloin korotusta ei tarvita, ja uudelleen 

kerroin lähenee ykköstä, kun vastausprosentti lähenee nollaa, jolloin korotusta ei tehdä 

koska vastauksia ei voi pitää edustavina 

• Vastausprosentilla 80, osittainen katokorjaus nostaa pistemäärää 16 % verrattuna siihen, 

ettei katokorjausta tehtäisi ollenkaan, vastaavasti osittainen katokorjaus laskee 

pistemäärää 7 % verrattuna siihen, että tehtäisiin täysi katokorjaus 

• Vastausprosentilla 60, osittainen katokorjaus nostaa pistemäärää 24 % verrattuna siihen, 

ettei katokorjausta tehtäisi ollenkaan, vastaavasti osittainen katokorjaus laskee 

pistemäärää 26 % verrattuna siihen, että tehtäisiin täysi katokorjaus 

• Vastausprosentilla 40, osittainen katokorjaus nostaa pistemäärää 24 % verrattuna siihen, 

ettei katokorjausta tehtäisi ollenkaan, vastaavasti osittainen katokorjaus laskee 

pistemäärää 50 % verrattuna siihen, että tehtäisiin täysi katokorjaus 

•           

    

 

 

 


