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Yrkesutbildningsanordnarna

NATIONELLA UTVÄRDERINGAR INOM YRKESUTBILDNINGEN 2016—2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) gör 2016—2017 följande utvärderingar som gäl
ler yrkesutbildningen:

O Inlärningsresultaten i yrkesinriktade grundexamina

O Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten i yrkesutbildningen

O Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

O Verkställandet av lagen om elev- och studerandevård i yrkesutbildningen

O Sjöfartsutbildningen

Utvärderingarna grundar sig på den av undervisnings- och kulturministeriet godkända planen för
utbildningsutvärderingarna under åren 2016—2019, med undantag av det utvärderingsprojekt om
kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning som statsrådets kansii finansierar.

Bilaga 1 innehåller beskrivningar av utvärderingarna och kontaktuppgifter till ansvarspersonerna vid
NCU. NCU tar vid behov närmare kontakt med utbildningsanordnarna angående de olika utvärde
ringarna. För en del av utvärderingarna ber vi utbildningsanordnaren utse en kontaktperson. Kon
taktpersonerna ska meddelas på adressen www.karvi.fi/sv/anmalan inom den tid som anges i bilaga
1.

Rapporter som biir klara 1 År 2016 publiceras utvärderingsrapporter om inlärningsresultaten i
grundexamina inom följande branscher: bilbranschen, informations- och kommunikationsteknik,
musik samt textil- och beklädnadsbranschen. Vidare färdigställs utvärderingsrapporter om inlär
ningsresultaten i hållbar utveckling samt om inlärningsresultaten i matematik i en uppföljningsut
värdering. Dessutom får utbildningsanordnarna information om resuftaten av responsenkäten gäl
lande utvärderingen av kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen.

Utbildningsanordnarnas insats i utvärderingarna är värdefull. Tack på förhand för samarbetet!

Enhetschef Anu Räisänen

Bilagor
Bilaga 1. Beskrivningar av de nationella utvärderingar som gäller yrkesutbildningen
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BILAGA 1. BESKRIVNINGAR AV DE NATIONELLA UTVÄRDERINGAR SOM GÄLLER YRKESUTBILDNINGEN 
 
 
Utvärderingar av inlärningsresultaten i yrkesinriktade grundexamina 
 
Utvärderingarna av inlärningsresultaten grundar sig på uppgifter som samlas in om yrkesprov och 
på kompletterande utvärderingar. År 2016 pågår tio utvärderingar som gäller yrkesinriktade grund-
examina, och av dessa färdigställs utvärderingarna om GE i ungdoms- och fritidsinstruktion, GE inom 
processindustrin och GE i audiovisuell kommunikation. I anslutning till dem görs våren 2016 utvär-
deringsbesök som man avtalat med de berörda utbildningsanordnarna.  
 
För närvarande pågår utvärdering i följande yrkesinriktade grundexamina. För utvärderingarna har 
kontaktpersoner för utbildningsanordnarna redan utsetts.

● GE i ungdoms- och fritidsinstruktion 2013−16  ● GE i turism 2014−17  
● GE inom processindustrin 2013−16 ● GE inom trädgårdsskötsel 2014−17  
● GE i audiovisuell kommunikation 2013−16 
● GE inom husteknik 2014−17 

● GE i informations- och kommunikationsteknik 2015−18 
● GE inom skönhetsbranschen 2015−18 

● GE i idrott 2014−17 ● GE inom hästhushållning 2015−18 

 
Ytterligare information: utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5543,  
paula.kilpelainen@karvi.fi  
 
 
Utvärdering av systemet för utvärdering av inlärningsresultaten i yrkesutbildningen 
 
Utvärderingen gäller funktionen, nyttan, tillförlitligheten och utvecklingsbehoven hos systemet för 
utvärdering av inlärningsresultat i yrkesinriktade grundexamina. Målet är att utveckla den nationella 
utvärderingen av inlärningsresultat så att den svarar mot de ändringar som sker i yrkesutbildningens 
omvärld och bättre gagnar utbildningsanordnarna, undervisningsförvaltningen och intressentgrup-
perna. Utvärderingen omfattar bland annat en enkät till utbildningsanordnarna, workshops och ex-
pertpaneler. Dessutom utvärderas utvärderingssystemet externt. I utvärderingen produceras också 
information om resultaten av utvärderingarna av inlärningsresultat.  
 
Utvärderingen görs under 2016. Följande år, dvs. 2017, publiceras utvärderingsrapporten och revi-
deringen av systemet för utvärdering av inlärningsresultat inleds.  
 
En enkät sänds till utbildningsanordnarna i maj 2016. Hösten 2016 ordnas workshops. 
 
KONTAKTPERSON | I utvärderingen deltar endast de anordnare av grundläggande yrkesutbildning 
som har deltagit i utvärderingarna av inlärningsresultaten i yrkesinriktade grundexamina. Ett mera 
ingående meddelande om utvärderingen och en förteckning över de utförda utvärderingarna av in-
lärningsresultat finns på nätet. Vi ber de anordnare som deltagit i utvärderingarna av inlärningsre-
sultat utse en kontaktperson för utvärderingen av systemet för utvärdering och meddela personens 
kontaktuppgifter senast den 6.5.2016 på adressen www.karvi.fi/sv/anmalan. Utbildnings- 
anordnaren ska utse endast en kontaktperson, även om anordnaren deltagit i flera utvärderingar. 
NCU sänder noggrannare anvisningar om utvärderingen till kontaktpersonerna genast efter att an-
mälningstiden gått ut. 
 
Ytterligare information: utvärderingsråd Mari Räkköläinen, tfn 029 533 5527,  
mari.rakkolainen@karvi.fi 
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Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning 
 
Utvärderingen grundar sig på en av delarna i spetsprojekt 2 "Yrkesutbildningen på andra stadiet 
reformeras" under KOMPETENS OCH UTBILDNING i det strategiska regeringsprogrammet, dvs. kom-
petensbaserad verksamhet och tanke- och tillvägagångssätt som främjar sådan verksamhet samt 
effekterna av förändringen. Utvärderingen ger utvärderingsdata som baserar sig på mångsidig in-
formation och mångfacetterade tolkningar. Utvärderingsinformationen gäller hur kompetensbase-
ringen förverkligas och vilka faktorer som främjar eller hämmar den med tanke på framtiden. Dess-
utom får man information om god praxis. Syftet med utvärderingen är att stödja beslutsfattandet 
under reformen och i synnerhet stödja utvecklandet av en kompetensbaserad och kundorienterad 
yrkesutbildning. I utvärderingen blir olika instanser, så som utbildningsanordnare, arbetslivsrepre-
sentanter, studerande och intressentgrupper delaktiga i att producera utvärderingsdata samt att 
tolka och tillgodogöra sig resultaten.  
 
Utvärderingen görs med det anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder stats- 
rådets beslutsfattande och som finansieras av statsrådets kansli. NCU informerar om projektresul-
taten i olika skeden av projektet enligt överenskommelse med statsrådets kansli. Mellanrapporten 
för utvärderingen blir klar våren 2017 och slutrapporten i slutet av samma år. 
 
En enkät/självvärdering riktas till utbildningsanordnare, studerande, arbetslivet och intressentgrup-
per hösten 2016 och regionala paneler ordnas 2017.   
 
KONTAKTPERSON | Vi ber alla yrkesutbildningsanordnare utse en kontaktperson för utvärderingen 
och meddela kontaktpersonens uppgifter senast den 6.5.2016 på adressen:  
www.karvi.fi/sv/anmalan.  
 
Ytterligare information: utvärderingsråd Aila Korpi, tfn 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi  
 
 
Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård i yrkesutbildningen  
 
Utvärderingen gäller effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen 
om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gäller utvärderingen även personalens tillräcklighet 
och tillgången på tjänsterna. Utvärderingen gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning, 
andra stadiets yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Utvärderingen ger information om stude-
randevårdens tillstånd och dess effektfullhet till grund för utvecklandet av studerandevården och 
den utredning som riksdagen förutsätter. Resultaten används för att utveckla studerandevården och 
dess kvalitet på nationell och lokal nivå.  
 
Utvärderingsmaterialet samlas in genom enkäter och intervjuer våren 2017. Det ordnas även work-
shops eller utvärderingspaneler. Utvärderingsrapporten blir klar hösten 2017. 
 
KONTAKTPERSON | Vi ber anordnarna av grundläggande yrkesutbildning utse en kontaktperson för 
utvärderingen och meddela kontaktpersonens uppgifter senast den 6.5.2016 på adressen:  
www.karvi.fi/sv/anmalan.  
 
Ytterligare information: utvärderingsexpert Tarja Frisk, tfn 029 533 5504, tarja.frisk@karvi.fi  
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Utvärdering av sjöfartsutbildningen  
 
NCU utvärderar i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sjöfartsutbildningen åren 2015−2017. 
Utvärderingen riktar sig till yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som tillhandahåller utbildning i 
sjöfart. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att de organisationer som tillhandahåller sjö-
fartsutbildning i Finland har fungerade kvalitetssystem och kvalitetsförfaranden för att genomföra 
utbildning som minst uppfyller kvalitetskraven i STCW-konventionen (Standards of Training, Certifi-
cation and Watchkeeping for Seafarers) och att utbildningsenheten uppfyller kraven i STCW-kon-
ventionen.  
 
Utvärderingen grundar sig på utbildningsorganisationens självvärdering, bakgrundsmaterial och  
utvärderingsgruppens besök. Utvärderingsbesöken hos de olika utbildningsenheterna görs under 
tiden april 2016 – januari 2017. 
 
Den nationella rapporten om utvärderingen blir klar hösten 2017. Dessutom rapporterar Trafi  
utvärderingsresultaten till den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime 
Organization).  

 
Ytterligare information: utvärderingsråd Aila Korpi, tfn 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi 
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