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BILAGA 1. BESKRIVNINGAR AV NATIONELLA UTVÄRDERINGAR SOM GÄLLER YRKESUTBILDNING OCH  
UTVECKLINGSARBETET 2018–2019 
 
 
 

De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden 
 
Utvärderingen gäller funktionen av utbildningssystemets övergångsskeden samt systemets förmåga 
att trygga ungdomarna utbildning och smidig övergång från en utbildningsnivå till en annan och fö-
rebygga marginaliseringsrisker. Utvärderingen ger information om handledningen i fråga om över-
gångsskeden, olika utbildningsanordnares roll och ömsesidiga samarbete, studerandeströmmar samt 
utbildningssystemets förmåga att stödja studerandenas livshantering och val. Handledningen i fråga 
om övergångsskeden och systemets funktion granskas förutom ur utbildningsväsendets även ur ar-
bets- och näringsförvaltningens och ungdomssektorns perspektiv. Projektet omfattar övergångsske-
den från den grundläggande utbildningen till högskoleutbildning. 
 
Information av studerande som inlett yrkesutbildning 2018 samlas in från slutet av hösten 2018 till 
början av året 2019. Till målgruppen hör även studerande som är i handledande och förberedande 
utbildningar. Information av utbildningsanordnarna samlas in i två skeden: från slutet av 2018 till 
början av 2019 (övergång efter den grundläggande utbildningen och övergång från arbetslivet till ut-
bildning) samt från slutet av 2019 till början av 2020 (övergång efter andra stadiet). NCU skickar yt-
terligare information om utvärderingen till kontaktpersonen på hösten 2018. 
 
Kontaktperson | Vi ber att yrkesutbildningsanordnarna utser en kontaktperson för utvärderingen  
och meddelar hans eller hennes uppgifter senast 22.6.2018 på adressen:  
www.karvi.fi/sv/anmalan. 
 
Närmare information: utvärderingsråd Jani Goman, tfn 029 533 5504, jani.goman@karvi.fi 

 

Utveckling av en utvärderingsmodell och kriterier för yrkesutbildningens  

kvalitetsledningssystem  

Den externa utvärderingen av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning genomförs 

enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut under följande utvärderingsplansperiod (2020–

2023). Sättet att genomföra utvärderingen preciseras under 2018–2019.  

Som grund för utvärderingen av kvalitetsledningssystem utvecklas en utvärderingsmodell och -krite-

rier. Utvecklingen genomförs i brett samarbete med utbildningsanordnare och sakkunniga och erfa-

renheter och feedback från den tidigare utvärderingen utnyttjas. Utvärderingsmodellen och -kriteri-

erna för kvalitetsledningssystemen testas innan de tas i bruk.  

Projektet för att utveckla utvärderingsmodellen och -kriterierna inleds under 2018, då NCU ber att 

utbildningsanordnare och andra instanser utser sina representanter till utvecklingsgruppen. 

Ytterligare information: utvärderingsråd Aila Korpi, tfn 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi 
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Företagande och innovationskapacitet i högskolorna och yrkesutbildningen 
 
Utvärderingens uppgift är att ge mångsidig information om företagarverksamhet i yrkesutbildnings-
systemet. Syftet med utvärderingen är att producera information om de faktorer inom yrkesutbild-
ningen som främjar och utgör hinder för företagande samt att lyfta fram dem i projektets olika ske-
den, så att företagande kan utvecklas vidare i yrkesutbildningen.  
 
Material har samlats in under hösten 2017 (studerandeenkäter) och våren 2018 (utvärderingsbesök). 
Resultaten ges ut i oktober 2018. Mer information om utvärderingen och material finns på NCU:s 
webbplats. 
 
Ytterligare information: utvärderingssakkunnig Juha Vettenniemi, tfn 029 533 5547, 
juha.vettenniemi@karvi.fi  
 
 
Utvärderingar av inlärningsresultat i yrkesinriktade grundexamina 
 
Från och med 2007 har utvärderingen av inlärningsresultat inom yrkesutbildningen utgått från yr-
kesprov. Hittills har 28 yrkesinriktade grundexamina varit föremål för bedömning. Under våren 2018 
avslutas de utvärderingar av inlärningsresultat som genomförts enligt det nuvarande utvärderings-
systemet. Vi får inlärningsresultaten för det sista läsåret för examina som håller på att avslutas och 
som är föremål för utvärdering från Koski-systemet. Arbetet för att utveckla utvärderingssystemet 
för inlärningsresultat fortsätter ännu i år och utbildningsanordnarna meddelas separat om eventu-
ella nya utvärderingar.  
 
Under 2018 färdigställs utvärderingsrapporterna om följande yrkesinriktade grundexamina.  
 
● Grundexamen i audiovisuell kommunikation  
   (3/2018)  
● Grundexamen inom processindustrin  
   (6/2018) 
● Grundexamen inom husteknik (8/2018) 
● Grundexamen i turism (9/2018) 
● Grundexamen i idrott (9/2018) 

● Grundexamen i trädgårdsskötsel (10/2018) 
● Grundexamen inom hästhushållning  
   (12/2018) 
● Grundexamen inom skönhetsbranschen  
   (12/2018) 
● Grundexamen inom datateknik och  
   datakommunikationsteknik (12/2018) 
 

Mer information: utvärderingssakkunnig Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557, 
paula.kilpelainen@karvi.fi 

 
 
Utvärdering av genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 
 
Utvärderingen ger information om i hur Lärarutbildningsforumet, utvecklingsprogrammet för lärar-
utbildningen och utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen har främjat förändring i grundutbild-
ningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare. Målen för det utvecklingsprogram 
som utvärderas har ställts upp i spetsprojektet Kompetens och utbildning. Datainsamling för och 
rapportering av utvärderingen genomförs 2018. Mer information om utvärderingen finns på NCU:s 
webbplats. 
 
Närmare information: utvärderingsråd Sirpa Moitus, tfn 029 533 5518, sirpa.moitus@karvi.fi och  
utvärderingssakkunnig Tarja Frisk, tfn 029 533 5504, tarja.frisk@karvi.fi  
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