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1 Inledning 

 

I enlighet med Planen för utbildningsutvärderingar under åren 2016–2019 genomför Nationella centret för 

utbildningsutvärdering (NCU) ”i slutet av planperioden, 2018–2019, en utvärdering som gäller universitetens 

och yrkeshögskolornas profilering. När det gäller utvecklingen av utbildningsutbudet är examinas 

kompetensinriktning och arbetslivsrelevans centrala synvinklar. Utvärderingen tar fasta på utvecklingen av 

utbildningsutbudet och resultatet av profileringen i synnerhet inom de samhällsvetenskapliga, humanistiska, 

tekniska och företagsekonomiska områdena. ” 

Utvärderingen anknyter till en av tyngdpunkterna i utvärderingsplanen ”Utbildningssystemets funktionalitet 

och utveckling.” 

Sektionen för utvärdering av högskolorna förde en remissdiskussion om utvärderingen på sitt möte i juni 

2018. Sektionen tillsatte en grupp för utvärderingens planering i augusti 2018. Gruppens uppgift var att under 

hösten 2018 ta fram ett förslag till projektplan som omfattar utvärderingens mål, områden, frågor, metoder 

samt projektets preliminära tidtabell. Planeringsgruppens medlemmar var: 

- Vicerektor Riitta Pyykkö, Åbo universitet (ordförande) 

- Vicerektor Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, medlem i sektionen för utvärdering av 
högskolorna 

- Utvecklingsdirektör Charlotta Collén, Uleåborgs universitet 

- Ledande expert Katri Vataja, Sitra 

- Studerande Markus Vierumäki, Lahden ammattikorkeakoulu. 

Planeringsgruppens arbete stöddes av följande NCU:s utvärderingsexperter som fungerar som 

utvärderingens projektledare: Touko Apajalahti, Mira Huusko, Kirsi Mustonen och Mirella Nordblad. 

Planeringsgruppen höll i september-november 2018 tre möten och tog fram denna projektplan för sektionen 

för utvärdering av högskolorna. Följande instanser hördes under projektplanens beredning: Rådet för 

yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Finlands studerandekårers 

förbund (SAMOK) rf samt Finlands studentkårers förbund (FSF) rf. 

I början av utvärderingens planeringsskede i september 2018 informerades universiteten och 

yrkeshögskolorna om att utvärderingen startar. Samtidigt ombads varje universitet och yrkeshögskola som 

ingår i utvärderingen att utse en kontaktperson för utvärderingen med uppdraget att under utvärderingens 

planering och genomförande handha informationsgången och datainsamlingen för projektet samt övriga 

praktiska arrangemang kring utvärderingen vid högskolan. Därtill ombads högskolorna utnämna 

representanter för utbildningsområdena (1–5 personer/område), av vilka över 200 deltog i utvärderingens 

planering via en webbworkshop i oktober 2018. Syftet med att involvera representanter för de fyra 

utbildningsområdena som ska utvärderas var att främja utvärderingens genomslagskraft. 

Webbworkshoppen beskrivs närmare i kapitel 7 om utvärderingens kommunikation och genomslagskraft. 

Projektets planering och genomförande organiseras i två separata steg. För genomförandet av utvärderingen 

tillsätter sektionen för utvärdering av högskolorna i slutet av hösten 2018 fyra nationella 

utvärderingsgrupper, en för varje utbildningsområde. 

Kapitel 2 i projektplanen beskriver utvärderingens kontext, kapitel 3–5 utvärderingens mål, målgrupper, 

områden och frågor samt utvärderingsmaterialet. Kapitel 6–7 beskriver utvärderingsprojektets organisation, 

tidtabell och projektets kommunikation samt kapitel 8–9 riskhantering, kvalitetssäkring och dataskydd. 
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2 Bakgrund till utvärderingen 

 

2.1 Översikt över nuläget ifråga om utveckling av utbildningsutbudet 

 

Lagen fastställer högskolornas utbildningsuppgift 
 

Universitetslagen (558/2009, 2 §) och yrkeshögskolelagen (932/2015) innehåller uppgifterna för 

högskolornas verksamhet och fastställer därigenom också utvecklingen av utbildningsutbudet. 

Universitetens uppgift för utbildningens del är att främja vetenskaplig och konstnärlig bildning, meddela på 

forskning grundad högsta undervisning samt fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och 

mänskligheten. Yrkeshögskolornas lagstadgade uppgift är att meddela sådan högskoleundervisning för 

yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på 

forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att stöda studerandenas yrkesutveckling. Såväl 

universiteten som yrkeshögskolorna ska i fullgörandet av dessa uppgifter främja livslångt lärande. 

Universiteten förutsätts också samverka med det övriga samhället. Yrkeshögskolorna ska samarbeta med 

näringslivet och det övriga arbetslivet särskilt inom den egna regionen samt med inhemska och utländska 

högskolor och andra utbildningsanordnare. 

Samtidigt som denna projektplan förbereds behandlar riksdagen regeringens proposition med förslag till 

lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen (RP 152/2018). Enligt propositionen ska 

uppgiften att främja livslångt lärande ersättas med en ny uppgift som sammanhänger med kontinuerligt 

lärande. Enligt den föreslagna formuleringen bör universiteten när de fullgör sina uppgifter erbjuda 

möjligheter till kontinuerligt lärande. 

Självstyrelse och undervisningens frihet inom ramen för reglering av utbildningsansvaren 

Vid universiteten råder undervisnings- och forskningsfrihet samt konstnärlig frihet. Självstyrelsen innefattar 

rätten att fatta beslut i ärenden som gäller den interna förvaltningen. Beslut om utbildningsansvar, det vill 

säga om vilka examina kan avläggas vid vilka högskolor och vilka examina högskolorna bör erbjuda, ingår 

dock i statsrådets befogenheter. Det här motiveras i lagstiftningen bland annat med att det säkerställer ett 

tillräckligt utbildningsutbud inom alla områden, ändamålsenlig dimensionering av högre utbildning samt 

undvikande av överlappande utbildningsutbud och därigenom optimal inriktning av resurserna. 

Universitetens utbildningsansvar regleras i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004 med 

uppdateringar) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens 

utbildningsansvar (1451/2014 med uppdateringar). Regleringen av universitetens utbildningsansvar 

reformerades 2014 då regleringen som med tiden blivit splittrad förenhetligades och preciseringen av 

utbildningsansvaren samlades i en och samma förordning. Förordningen preciserar utbildningsansvaren med 

en förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre 

högskoleexamen inom det humanistiska, det pedagogiska, det naturvetenskapliga, det 

samhällsvetenskapliga och det tekniska utbildningsområdet samt bestämmelser om fördelningen av 

utbildningsansvaret för lärarutbildningen mellan universiteten. Fastän reformen innebar att preciseringen av 

utbildningsansvar samlades i en enda förordning, bevarades den områdesspecifika variationen i hur 

detaljerad regleringen är: på det humanistiska området uppges utbildningsansvaren i regel på ämnesnivå, 

det tekniska områdets förteckning motsvarar utbildningsprogrammen som tidigare reglerades med en egen 

förordning och på det samhällsvetenskapliga området har en närmare specificering gjorts bara för två ämnen. 

Enligt lagändringens motiveringar var syftet med reformen att säkerställa utbildningsutbudet på alla 

områden enligt samhällets behov, garantera universitetsutbildningens ändamålsenliga dimensionering och 

inrikta resurserna optimalt samt skapa en enkelt överskådlig helhet av utbildningsansvaren. Ytterligare ett 
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syfte med reformen var att definiera utbildningsansvaren så flexibelt som möjligt för att universiteten inom 

ramen för sin autonomi ska ha bättre möjligheter än tidigare att genomföra helheter som kombinerar olika 

vetenskaps- och utbildningsområden och samtidigt svara på samhällets kunskapsbehov, vetenskapens 

förändringar samt profilera sig inom sina styrkeområden. Före reformen kunde preciseringar av 

utbildningsansvaren regleras bara på förslag av universitet. Efter ändringen kräver precisering av 

utbildningsansvar inte förslag från universitet, men förändringar ska beredas i samarbete med universiteten. 

Antagandet i lagändringens motiveringar är dock att ändringarna i utbildningsansvaren huvudsak ska grunda 

sig på universitets eget initiativ. 

För yrkeshögskolornas del preciseras utbildningsansvaren i koncessioner som statsrådet beviljar. I 

koncessionerna anges vilka yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar 

yrkeshögskolan ska utfärda. I koncessionen kan vid behov även utbildningsansvaret för varje examen 

preciseras, vilket har gjorts i synnerhet för examina inom teknik och företagsekonomi. I koncessionen anges 

dessutom vilka högre yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar yrkeshögskolan kan 

utfärda. Yrkeshögskolornas koncessioner förnyades i december 2014. Samtidigt ändrades 

yrkeshögskolelagen och den tidigare regleringen. Den tidigare regleringen som baserade sig på 

utbildningsprogrambeslut fattade av ministeriet ersattes med flexiblare utbildningsansvar som fastställs 

genom koncessionerna. Motiveringarna till yrkeshögskolelagen innehåller avsevärt mindre information om 

syftena med reformen av utbildningsansvarsregleringen än universitetslagens motiveringar. Eftersom 

regleringen är likartad kan man anta att även syftena är i stort de samma: att förbättra ministeriets 

koordineringsmöjligheter och öka högskolornas frihet inom utbildningsansvaren. 

Även universitets- och yrkeshögskoleexaminas mål, studiernas struktur och övriga grunder för studierna 

regleras med statsrådets förordningar. Vid universiteten kan avläggas lägre och högre högskoleexamina samt 

vetenskapliga, konstnärliga och yrkesinriktade påbyggnadsexamina. Vid yrkeshögskolorna avläggs 

yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina. Högskolorna kan också erbjuda 

specialiseringsutbildning, utbildning som innehåller examensdelar i form av öppen högskoleundervisning 

eller i övrigt som fristående studier samt fortbildning. Målet med specialiseringsutbildningen är att skapa 

kompetens inom expertisområden som saknar utbildningsutbud på marknadsmässiga villkor. Fortbildning 

genomförs på affärsekonomiska grunder eller som arbetskraftsutbildning utanför den statliga finansieringen. 

Koordineringen av utbildningsutbudet som helhet som sker genom utbildningsansvaren hör till 

undervisnings- och kulturministeriets och i sista hand statsrådets uppdrag. Däremot är den innehållsmässiga 

utvecklingen av undervisningsutbudet tydligare en del av högskolornas självstyrelse. På den överordnade 

nivån styrs examinas mål med statsrådets förordningar om yrkeshögskolorna (1129/2014) och om 

universitetsexamina (794/2004). Därtill trädde lagen om en referensram för examina och övriga samlade 

kompetenser (93/2017) i kraft 2017, som innebär att examina indelas i kvalifikationsnivåer enligt det 

kunnande de förutsätter. Det finns åtta kvalifikationsnivåer och kunnandet som respektive nivå förutsätter 

beskrivs i statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser 

(120/2017). I referensramen placeras de lägre högskoleexamina på nivå 6 och högre examina på nivå 7. 

Nivåerna i Finlands referensram motsvarar den europeiska referensramen för kvalifikationer (EU 2017). 

Referensramen eller förordningen definierar inte beskrivningarna och målen enligt utbildningsområde, utan 

det är högskolorna som ansvarar för deras områdesspecifika tolkning. 

Det finns ingen exakt bild av mekanismerna för koordineringen av utbildningsområdenas innehåll på nationell 

nivå. Förmodligen behövs det dock innehållsmässig koordinering, trots högskolornas självstyrelse, för att 

exempelvis säkerställa nationellt väsentliga kompetenser. De mest systematiska insatserna på detta område 

gjordes i samband med examensreformen och övergången till ECTS-systemet i mitten av förra decenniet. 

Inom Arenes projekt ”Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen” 

definierades gemensamma grunder för kompetenserna inom yrkeshögskolornas olika utbildningsprogram 

och för de allmänna kompetenserna för dem som avlägger en yrkeshögskoleexamen (Arene 2006). Utgående 
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från de auditeringar av högskolor som NCU har genomfört kan det bedömas att dessa också har tagits i bruk 

på ett relativt brett plan vid yrkeshögskolorna. Därmed har de i viss mån en liknande roll inom 

yrkeshögskolesektorn som de branschspecifika referensramarna för examina som används i många 

europeiska länder. Koordineringen har fortsatt inom olika branschvisa nätverk, men de gemensamt 

definierade kompetenserna har inte uppdaterats som en helhet. 

För universitetsutbildningens del har det inte tagits fram några gemensamma kompetensbeskrivningar i 

motsvarande utsträckning, även om det finns olika ämnesvisa samarbetsnätverk. Å andra sidan har inte något 

behov av en exakt innehållsmässig koordinering framkommit, och en sådan kan inte heller anses vara möjlig 

på samma detaljerade nivå för all universitetsutbildning, med hänsyn till utbildningsområdenas olika karaktär 

och även uppmuntran till profilering. Dock var en av rekommendationerna från utvärderingen av 

grundutbildning i medicin, som blev klar sommaren 2018, att de medicinska fakulteterna skulle kunna ta en 

ledande position i definitionen av ”den finländska läkaren” och inbjuda berörda intressentgrupper med för 

att skapa en gemensam syn och avtala om centrala lärresultat (Mäkelä et al. 2018). 

Undervisnings- och kulturministeriet styr utveckling av utbildningsutbudet 

Undervisnings- och kulturministeriet är högskolornas största enskilda finansiär och ansvarar för högskolornas 

styrning. Enligt ministeriets arbetsordning (359/2014) har högskole- och forskningspolitiska avdelningen 

samt avdelningen för gymnasieutbildning till uppgift att se till högskoleutbildningens allmänna 

förutsättningar, strategiska utveckling, utbildningsplanering och prognostisering av utbildningsbehovet med 

hänsyn till arbetslivets behov.  

Utöver utbildningsansvarsregleringen är de viktigaste styrmetoderna fyraåriga resultatavtal mellan 

högskolorna och ministeriet samt finansieringsmodellerna för högskolor. I avtalen kommer man överens om 

bland annat högskolans uppgift, styrkeområden, profilering och examensmål. Examensmålen för 

yrkeshögskoleexamina och universitetens högre högskoleexamina fastställs så att vissa ämnesområden 

kombineras och målen sätts upp för varje kombination av område. För övriga examina fastställs målen i 

avtalet på högskolenivå. Med tanke på utvecklingen av utbildningsutbudet har särskilt de områdesvisa 

examensmålen en stor betydelse, eftersom högskolan inte får finansiering för examina som överskrider 

examensmålet. Därför kallas också examensmålen ofta examenstak när finansieringsmodellen diskuteras. 

Övriga styrmetoder är bland annat ministeriets besök på högskolorna under avtalsperioden, 

översynsförhandlingar i mitten av avtalsperioden, informationsstyrning utifrån statistik samt skriftlig respons 

på högskolans verksamhet och utvecklingsbehov som ges med vissa års mellanrum. Därtill har ministeriet 

under detta decennium stött strukturell utveckling med separat projektfinansiering, genom 

finansieringsmodellens andel för strategisk finansiering samt med finansiering för forskningsprofilering. 

Under de senaste tio åren har högskolornas strategiska ledning betonats i och med att betydelsen av att sätta 

och följa upp strategiska mål har förstärkts och påverkat såväl högskolornas interna verksamhetsstyrning 

som dialogen mellan högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet. Detta har observerats bland 

annat i auditeringar av högskolor som NCU har genomfört. 

I oktober 2018 publicerades ett förslag till finansieringsmodeller för yrkeshögskolorna och universiteten från 

och med 2021. Förslaget betonar betydelsen av strategisk planering ytterligare i och med att den 

strategibaserade finansieringen föreslås öka. Enligt förslaget skulle samtidigt den strategibaserade 

finansieringens indelning i dels åtgärder som stöder högskolornas egna strategier och dels högskole- och 

vetenskapspolitiska mål utifrån regeringsprogrammet och statsrådets mål, bli mer transparent än hittills. 

Forskarförbundet och Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har dock lämnat in avvikande åsikt i 

anslutning till förslaget, där de bedömer att den strategiska finansieringen även framöver kommer att förbli 

i hög grad behovsprövad och svår att förutse, eftersom förslaget enligt dem inte innehåller metoder för att i 

praktiken öka öppenheten och transparensen. (UKM 2018) 

Förslaget är vidare att göra de ovan nämnda grupperingarna av examensmålen mer flexibla för universitetens 
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del, med syftet att ge universiteten bättre möjligheter att fritt inrikta sina utbildningar. Men examensmålens 

karaktär som en övre gräns för det finansierade antalet examina skulle bli oförändrad. Det här motiveras med 

helhetsstyrning av systemet och säkerställande av att utbildningen inriktas till branscher som är viktiga med 

tanke på arbetskraftsbehovet. (UKM 2018) 

Vision 2030 ger riktlinjer för utveckling av utbildningsutbudet 

I oktober 2017 publicerades visionen ”Ett förslag för Finland: Finland 100+” för högskoleutbildningen och 

forskningen fram till år 2030 som undervisnings- och kulturministeriet tagit fram i samarbete med 

högskolesamfundet och intressentgrupper. Enligt visionens bakgrundspromemoria skapar ”förändringarna 

och utvecklingsriktningarna som ingår i visionen förutsättningar att öka högskolornas genomslagskraft till 

fördel för Finland och hela mänskligheten”. (UKM 2017a & UKM 2017b.) 

Visionen presenteras i figuren nedan med tre övergripande mål för hela högskolesystemet och specificerande 

mål av vilka merparten kan anses vara betydande också med tanke på utvärdering och utveckling av 

utbildningsutbudet. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Figur 1. Högskoleutbildningens vision 2030. Förslag för Finland: Finland 100+. (UKM 2017a). 

En vägkarta till stöd för visionens genomförande tas fram i samarbete mellan ministeriet, högskolorna och 

intressentgrupperna (UKM 2017b). Arbetet med vägkartan inleddes på våren 2018 och pågår fortfarande när 

denna projektplan bereds. Det ovan nämnda förslaget till högskolornas finansieringsmodell (UKM 2018) togs 

fram som en del av vägkartans beredning. 

Förutom visionen publicerade undervisnings- och kulturministeriet 2017 Riktlinjer för att främja 

internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017–2025. Riktlinjerna behandlar 

internationaliseringen på ett brett plan, men de innehåller även åtgärdsförslag som påverkar utvecklingen av 

utbildningsutbudet. Enligt riktlinjerna förutsätter Finlands storlek som ett litet land samt resurseffektiviteten 

att högskolesystemet som helhet är konkurrenskraftigt, högklassigt och internationellt. Riktlinjerna 

framhåller att hög kvalitet kräver verksamhet i internationella nätverk samt växelverkan på regionala 

innovationsplattformer som består av högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer. En central 
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åtgärd är att förstärka ändamålsenliga roller och profiler. Enligt riktlinjerna bör utbudet av 

högskoleutbildning i Finland vara internationellt intressant och särpräglat. 

En särskild styrka som framhålls är att högskolesystemet redan nu har en stark koppling till arbetslivet. I 

riktlinjerna ses internationellt samarbete som något som ytterligare förbättrar den finländska 

högskoleutbildningens kvalitet. (UKM 2017c) 

 

2.2 Utbildningsutbudets nuläge inom utbildningsområdena som utvärderas 
 

Tabellen nedan visar utbildningsansvaren som definieras i yrkeshögskolornas koncessioner och statsrådets 

förordning om universitetsexamina inom områdena som ingår i denna utvärdering: 

- humanistiska området 

- ekonomiska / företagsekonomiska området 

- tekniska området 

- samhällsvetenskapliga området 
 

 

1 I RP 152/2018 som behandlas i riksdagen medan projektplanen bereds ingår ett förslag att ändra universitets namn till 

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT efter att lagen träder i kraft.  

Yrkeshögskoleexamina inom det humanistiska 
området erbjuds av: 

- Centria-ammattikorkeakoulu 
- Diakonia-ammattikorkeakoulu 
- Humanistinen ammattikorkeakoulu 
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
- Yrkeshögskolan Novia 

Universitetsexamina inom det humanistiska 
området erbjuds av: 

- Helsingfors universitet 
- Östra Finlands universitet 
- Jyväskylä universitet 
- Uleåborgs universitet 
- Tammerfors universitet 
- Åbo universitet 
- Vasa universitet 
- Åbo Akademi 

Yrkeshögskoleexamina inom det 
företagsekonomiska området erbjuds av: 

- Centria-ammattikorkeakoulu 
- Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
- Hämeen ammattikorkeakoulu 
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
- Kajaanin ammattikorkeakoulu 
- Karelia-ammattikorkeakoulu 
- Lahden ammattikorkeakoulu 
- Lapin ammattikorkeakoulu 
- Laurea-ammattikorkeakoulu 
- Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Universitetsexamina inom det ekonomiska 
området erbjuds av: 

- Aalto-universitetet 
- Östra Finlands universitet 
- Jyväskylä universitet 
- Villmanstrands tekniska universitet1 
- Uleåborgs universitet 
- Svenska handelshögskolan, Hanken 
- Tammerfors universitet 
- Åbo universitet 
- Vasa universitet 
- Åbo Akademi 
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- Oulun ammattikorkeakoulu 
- Saimaan ammattikorkeakoulu 
- Satakunnan ammattikorkeakoulu 
- Savonia-ammattikorkeakoulu 
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
- Tampereen ammattikorkeakoulu 
- Turun ammattikorkeakoulu 
- Vaasan ammattikorkeakoulu 
- Yrkeshögskolan Arcada 
- Yrkeshögskolan Novia 

 

Yrkeshögskoleexamina inom det tekniska 
området erbjuds av: 

- Centria-ammattikorkeakoulu 
- Hämeen ammattikorkeakoulu 
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
- Kajaanin ammattikorkeakoulu 
- Karelia-ammattikorkeakoulu 
- Lahden ammattikorkeakoulu 
- Lapin ammattikorkeakoulu 
- Metropolia Ammattikorkeakoulu 

- Oulun ammattikorkeakoulu 
- Saimaan ammattikorkeakoulu 
- Satakunnan ammattikorkeakoulu 
- Savonia-ammattikorkeakoulu 
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
- Tampereen ammattikorkeakoulu 
- Turun ammattikorkeakoulu 
- Vaasan ammattikorkeakoulu 
- Yrkeshögskolan Arcada 
- Yrkeshögskolan Novia 

Universitetsexamina inom det tekniska 
området erbjuds av: 

- Aalto-universitetet 
- Villmanstrands tekniska universitet 
- Uleåborgs universitet 
- Tammerfors tekniska universitet2 
- Åbo universitet 
- Vasa universitet 
- Åbo Akademi 

Beviljande av examina inom det 
samhällsvetenskapliga området har 
inte definierats i yrkeshögskolornas 
koncessioner. 

Universitetsexamina inom det 
samhällsvetenskapliga området erbjuds av: 

- Helsingfors universitet 
- Östra Finlands universitet 
- Jyväskylä universitet 
- Lapplands universitet 
- Tammerfors universitet 
- Åbo universitet 
- Vasa universitet 
- Åbo Akademi 

Examina som ingår i utvärderingen definieras i kapitel 4.1 Utvärderingens målgrupp. 

 

 

 

 

2 I RP 152/2018 som behandlas i riksdagen medan projektplanen bereds ingår ett förslag att universitetet 
efter att lagen träder i kraft ingår i Tammerfors högskolestiftelse som verkar under namnet Tammerfors 
universitet. 
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2.3 Utvärderingar, forskning och utredningar centrala för utvärderingens tema 

 

Debatten om den finländska högskoleutbildningens profilering och utveckling enligt utbildningsområde 

sammanhängde i sitt första skede med högskolornas strukturella utveckling och tog sin egentliga början i och 

med publicering av Brunilas (2004) rapport. Enligt rapporten hade det i Finland uppstått för många små och 

regionalt utspridda högskoleenheter. Brunilas slutsats var att Finland saknar universitet av världsklass och 

därför borde resurserna koncentreras till nationellt viktiga kärnkompetensområden med målet att förstärka 

kompetenskluster av toppklass. (Brunila 2004, 28–30.) 

År 2010 publicerades rapporten (Aittola & Marttila 2010) över det av undervisningsministeriet finansierade 

samprojektet RAKE – Den strukturella utvecklingen av universiteten, de akademiska samfunden och 

förändringen (2008–2009). Rapporten presenterade projekt med vilka universiteten strävade efter att 

förutsäga kommande förändringar genom större enheter och sammanslagningar med andra universitet. 

Syftet med sammanslagningarna var att uppnå bättre kvalitet på forskning och utbildning, större synlighet 

samt effektivare resursanvändning än tidigare. 

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och de finländska universiteten genomförde 2014–2016 projekt 

för strukturell utveckling och profilering av olika utbildnings- och forskningsområden (s.k. RAKE-projekt). 

Målet var att utreda hur utbildningen och forskningen inom olika områden kan profileras och utvecklas 

strukturellt. Någon typ av utredning publicerades över alla utbildningsområden som ingår i denna 

utvärdering. RAKE-projektet inom det tekniska området genomfördes 2012–2015 med utgångspunkt i 

universiteten. Rapporter över strukturell utveckling och profilering av utbildningen och forskningen inom det 

ekonomiska området, det samhällsvetenskapliga området, främmande språk och kulturer samt det 

humanistiska området publicerades 2015. Alla dessa innehöll åtskilliga utvecklingsrekommendationer. (UNIFI 

2015.) 

Också Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf utförde RAKE-analys av yrkeshögskolor som blev klar 

2016. Syftet med RAKE-utredningen var att identifiera styrkor hos yrkeshögskolorna och därmed analysera 

och lyfta fram befintlig god praxis. Rapporten diskuterar hur en internationellt lockande och erkänd 

högskolehelhet i Finland skulle se ut samt hur det går att prognostisera och skapa nytt samtidigt som man 

tar hänsyn till arbetslivets föränderliga kompetensbehov. (Arene 2016a.) 

RAKE-utredningen av högre yrkeshögskoleexamina som genomfördes av Arene blev klar våren 2016. Målet 

med utredningen var att synliggöra och utveckla högre yrkeshögskoleexaminas (högre YH) profil som 

arbetslivsinriktade högre högskoleexamina. Rapporten sammanställde befintliga högre YH-examinas styrkor 

och särdrag samt beskrev högre YH-utbildningars koppling till yrkeshögskolornas strategiska fokusområden 

samt samhälleliga behov. Rapporten lyfter även fram strategiska rekommendationer för utvecklingen av 

yrkeshögskolornas högre YH-utbildningar. (Arene 2016b.) 

Utvecklingen och profileringen av utbildningsområdena sammanhänger även med forskningens profilering. 

Finlands Akademi har beviljat universiteten bidrag för forskningsprofilering (s.k. Profi-finansiering) sedan 

2015. Profilbidragens inverkan på universitetens strategiska planering och ledning utvärderades 2018. Enligt 

utvärderingen har Profi-finansieringens betydelse vid de flesta universitet upplevts vara stor i förhållande till 

bidragsbeloppet. Ansökningsprocessen har dock upplevts vara administrativt tung. Finansieringen har 

förstärkt ledningens beslutsfattande och möjliggjort snabbare förändringar vid universiteten än hade varit 

möjligt utan finansieringen. (Hjelt et al. 2018.) Hittills har forskningens profileringsbidrag inverkat i liten grad 

på utbildningens genomförande och utbildningsutbudet. 

Owal Group Oy genomförde på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en utvärdering av 

universitetsreformen (2010) och yrkeshögskolereformen (2014–2015). Centrala resultat från utvärderingen 

var bland annat att reformerna har förbättrat förutsättningarna för högskolornas samarbete och profilering. 

Utvärderingen konstaterade också att det fortfarande finns väldigt detaljerad reglering när det gäller 
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högskolorna. Exempelvis ansågs det att förordningarna om examina på ett avsevärt sätt begränsar 

autonomin som sammanhänger med högskolornas kärnuppgifter. (Wennberg, Korhonen & Koramo 2018.) 

I och med universitetsreformen har universiteten fått möjligheten att friare än tidigare fördela resurser enligt 

sina egna mål. Den förstärkta autonomin ansågs även ha förbättrat universitetens förutsättningar till 

profilering såväl internt som mellan universiteten. Å andra sidan konstaterades det i utvärderingen att det 

inte har skett några stora omfördelningar av utbildnings- och forskningsområden mellan universiteten. 

(Wennberg et al. 2018.) 

När den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft ändrades också praxis angående koncessioner. 

Utbildningsprogrambesluten upphörde och utbildningsansvaren definieras nu i koncessioner. I och med den 

här reformen anses yrkeshögskolorna ha bättre möjligheter än tidigare att starta utbildningar utgående från 

regionala behov och egna strategiska val. Därtill har yrkeshögskolornas utökade ekonomiska och 

administrativa autonomi enligt utvärderingsresultaten förbättrat yrkeshögskolornas förmåga att reagera på 

förändringar i verksamhetsmiljön. Detta har för sin del ökat yrkeshögskolornas arbetslivsinriktning och 

förmåga att tillgodose regionens utbildningsbehov. (Wennberg et al. 2018.) 

Universitetens senaste strukturutveckling och incitamenten bakom den utvärderades i bakgrundsrapporten 

”Yliopistojen rahoitus, kannustimet ja rakennekehitys” som Rådet för utvärdering av den ekonomiska 

politiken publicerade i januari 2018. Rapporten baserade sig på statistisk analys och intervjuer med 

universitetens rektorer. Enligt rapporten har universitetens finansieringsmodell effektiviserat resultaten 

enligt de indikatorer som den mäter, men modellen främjar inte den strukturella utvecklingen eller 

utvecklingen av arbetsfördelningen mellan universiteten. Orsaken till detta är enligt rapporten att 

finansieringsmodellen ställer utbildningsområdena i en osymmetrisk position i förhållande till varandra och 

modellen innehåller ingen intern jämförelse av vetenskapsområdets effektivitet. (Seuri & Vartiainen 2018.) 

Rapporten undersökte även profilering i bemärkelsen utökning av storleken på enheterna inom 

vetenskapsområdet mätt i antalet professorer. Resultatet var att det inte hade skett någon nämnvärd 

profilering under perioden 2012–2016. Enligt rapporten identifierade dock rektorerna mycket enhälligt 

profilering som sitt mål och de betraktade inte finansieringsmodellen som utgångspunkt för den strategiska 

planeringen. Samtidigt kom det emellertid fram att de flesta universitet hade införlivat 

finansieringsmodellens logik i sitt interna styrsystem. Enligt rapportens författare skapar detta risk för 

långsiktig obalans i universitetsstrukturen på grund av skillnaderna mellan olika områdens lönsamhet i 

finansieringsmodellen. (Seuri & Vartiainen 2018.) 

Rektorerna ansåg att strukturutvecklingen på systemnivå ingår i UKM:s ansvar och de områdesspecifika 

examenstaken upplevdes som en stark styrmetod för universitetens profiler. I sin sammanfattning skissar 

rapportens författare upp tre alternativa sätt att lösa konflikten som finansieringsmodellen har skapat mellan 

incitamenten och systemets utvecklingsmål. Det första är att finansieringsmodellen utvidgas så att den bättre 

tar hänsyn till skillnaderna mellan vetenskapsområdena och sporrar till profilering enligt egna styrkeområden 

istället för likriktad profilering, vilket den nuvarande modellen uppmuntrar. Det andra alternativet är att 

ytterligare förstärka ministeriets aktiva strukturella styrning. Det tredje förslaget är att öka universitetens 

ekonomiska oberoende och därigenom förmåga att ta självständigt ansvar för sin strukturella utveckling. 

(Seuri & Vartiainen 2018.) 

Statens revisionsverk genomförde 2016 en revision av undervisnings- och kulturministeriets styrsystem. I den 

ingick en undersökning av ministeriets strategiska ledning och universitetens resultatledning. Enligt 

revisionsberättelsen har struktur- och finansieringsstyrningen av utbildning och forskning en betydande 

ställning i ministeriets strategiska ledning. Med hjälp av finansieringen har universiteten styrts mot mål som 

härletts ut regeringsprogrammet och planer fastställda av statsrådet. 
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Revisionsberättelsen lyfter fram att UKM strävar efter att främja genomförandet av universitetens 

strategiska mål, förutsatt att de inte äventyrar utvecklingsmöjligheterna för den helhet som universiteten 

bildar eller för ett enskilt område. Revisionen visade dock att styrningen som helhet är splittrad i enskilda 

styrinstrument och i revisionsberättelsen betonas därför behovet av en helhetssyn som inbegriper val och 

prioriteringar samt av finansierings- och utvärderingsinstrument som stöder en sådan syn. (VTV 2016) 

Enligt revisionsberättelsen har ministeriets växelverkan samt informations- och rådgivningsstyrning 

förstärkts och blivit mångsidigare under de senaste åren. Växelverkan betraktas som en viktig del av 

resultatstyrningen eftersom det med hjälp av den går att sammanjämka olika aktörers synvinklar. Dialogen 

anses också ha främjat det strukturella genomförandet och förbättrat universitetens lägesbild, och 

därigenom har det blivit lättare att få politiskt godkännande för förändringar. I revisionsberättelsen 

konstateras att observationerna gjorda under revisionen stöder synen att målinriktad strukturell utveckling 

resulterar i funktionellt och ekonomiskt starkare universitet: arbetsfördelningen mellan universiteten har 

utvecklats, antalet universitet har minskat och en tydlig profil hjälper universitetet vid ansökan om extern 

finansiering. (VTV 2016) 

 

2.4 Centrala begrepp 

 

Centrala begrepp i denna utvärdering är utbildningsområde, utbildningsutbud och utveckling av 

utbildningsutbudet, profil och profilering, kontinuerligt lärande, kompetensinriktning, arbetslivsrelevans, 

strategisk utbildningsledning samt utbildningssystemets strukturer och styrning. 

Utbildningsområde syftar i denna utvärdering för universitetens del på utbildningsområdena som nämns i 

statsrådets förordning om universitetsexamina och för yrkeshögskolornas del på utbildningsområdena som 

nämns i deras koncession. 

I utvärderingen analyseras utbildningsutbud och profil på flera olika nivåer: 
- Högskolesystemet –med utbildningsutbud avses på denna nivå utbildning inom området 

respektive högskola erbjuder. Utbildningsutbudet som helhet utgör det utvärderade 
utbildningsområdets profil i Finland. 

- Högskolorna - med utbildningsutbud avses på denna nivå de examina och former för 
kontinuerligt lärande högskolan erbjuder inom utbildningsområdet. Utbildningsutbudet som 
helhet utgör högskolans profil inom utbildningsområdet. 

- Examen – på denna nivå är det frågan om den kompetens och arbetslivsrelevans som examen 
erbjuder. Dessa tillsammans utgör examensprofilen. 

- Kontinuerligt lärande – på denna nivå är det frågan om den kompetens och arbetslivsrelevans 
som formerna för kontinuerligt lärande erbjuder. Dessa gemensamt utgör profilen för utbudet 
inom kontinuerligt lärande. 

Utveckling av utbildningsutbudet innebär på ett brett plan de metoder med vilka utbildningsutbudet på varje 

ovan nämnda nivå utvecklas och de aktörer som deltar i utvecklingen. Profilering innebär utbildningsutbudets 

målinriktade utveckling i riktning mot den önskade profilen. 

Kontinuerligt lärande avser de utbildningsformer som i huvudsak erbjuds andra än examensstuderande. 

Sådana utbildningsformer är exempelvis öppen yrkeshögskoleundervisning, öppen universitetsundervisning, 

fortbildning och specialiseringsutbildningar. Ett annat vanligt namn på kontinuerligt lärande är livslångt 

lärande. 

Kompetensinriktning används i denna utvärdering på motsvarande sätt som begreppet kompetensbaserad 

som i allmänhet motsvarar de engelska termerna outcome-based och competence-based. Det finns en 

uppsättning olika tolkningar av begreppet kompetens. Det används för att hänvisa till kunskap (knowledge), 
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färdigheter (skill), behörighet (competence), attityder (attitude) och lärande-/kompetensmål (intended 

learning outcomes) eller lärresultat (achieved learning outcomes). Lärande-/kompetensmål (learning 

outcomes) avser enligt det europeiska systemet för överföring av studieprestationer och vitsord uttryck som 

beskriver vad de studerande vet, förstår och kan efter en viss lärandeprocess. (EC 2015). 

Kompetensinriktningen sammanhänger också med den nationella referensramen för examina och övriga 

samlade kompetenser som indelar examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som 

ingår i utbildningssystemet i åtta nivåer utifrån det kunnande de förutsätter (kvalifikationsnivåernas 

beskrivningar – descriptors). Utgångspunkten för referensramen är att utbildningen är kompetensbaserad 

och att lärande-/kompetensmål har definierats för examina och övriga helheter. 

Arbetslivsrelevans avser examinas förmåga att erbjuda de studerande sådan kompetens som de behöver i 

arbetslivet efter avlagd examen. Eftersom begreppet är diffust kan det dock förstås på många olika sätt. Detta 

är också ett av utvärderingens mål: att producera information om hur arbetslivsrelevansen förstås inom olika 

områden och vid högskolorna och hur den förståelsen påverkar utvecklingen av utbildningsutbudet. 

Strategisk utbildningsledning avser metoder med vilka högskolans ledning främjar högskolans långsiktiga 

utveckling och genomförandet av strategiska mål som gäller identifierade utvecklingsbehov i utbildningen. 

Utbildningssystemets strukturer och styrning omfattar de lagstadgade och övriga metoder för högskolornas 

styrning som undervisnings- och kulturministeriet använder. Strukturer och styrmetoder som är viktiga med 

tanke på utvärderingen är bland annat regleringen av utbildningsansvar, finansieringsmodeller för högskolor 

samt avtalen mellan högskolorna och UKM. 
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3 Utvärderingens uppgift och mål 

 

NCU genomför utvärderingar i enlighet med principen om utvecklande utvärdering (Statsrådets förordning 

om Nationella centret för utbildningsutvärdering 1317/2013). Utvecklande utvärdering betonar 

involveringen och förtroendet mellan dem som genomför utvärderingen och dem som deltar i utvärderingen 

samt högskolornas ansvar för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten. Utbildningsutvärderingarna 

organiseras så att de stöder det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet och beslutsfattandet, 

både i fråga om utvärderingsprocesserna och utvärderingsresultaten (Plan för utbildningsutvärderingarna 

under åren 2016—2019). Utvärderingens uppgift är även att producera information för utbildningspolitiskt 

beslutsfattande och styrning. 

I denna utvärdering tillämpas principen om utvecklande utvärdering. Det centrala målet med denna 

utvärdering är att producera en helhetsbild av och information om läget ifråga om utbildningsutbudet inom 

de utvärderade utbildningsområdena i relation till profilering, examinas kompetensinriktning och 

arbetslivsrelevans. Utvärderingen producerar också information om styrkor och utvecklingsbehov vad gäller 

högskolornas och högskolesystemets förmåga att utveckla utbildningsutbudet att motsvara föränderliga 

kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer. Informationen som utvärderingen producerar kan 

utnyttjas för att utveckla utbildningen, utbildningsutbudet och styrsystemet.  

De centrala perspektiven i utvärderingen är kompetensinriktning, arbetslivsrelevans, strategisk 

utbildningsledning samt utbildningssystemets strukturer och styrning som påverkar utvecklingen av 

utbildningsutbudet. Dessa perspektiv bidrar till att skapa en helhetsbild av utvecklingen av 

utbildningsutbudet inom utbildningsområdena. Därtill är målet i utvärderingen att samla och sprida god 

praxis angående utvärderingsområden till stöd för utvecklingsarbetet inom utbildningsområdena och 

enheterna som erbjuder utbildning. 

De mottagare som får mest nytta av utvärderingen är högskolorna som erbjuder utbildning inom respektive 

område, de som arbetar med utveckling av utbildningsutbudet vid högskolorna samt aktörer på 

utbildningssystemnivå. Centrala intressentgrupper utöver dessa är studerande inom utbildningsområdena 

och arbetslivsaktörer utanför högskolorna. 

Utvärderingens genomslagskraft främjas genom växelverkan med utvärderingens mottagare och övriga 

intressenter, genom självvärderingen som genomförs av högskolorna samt genom informationen och 

utvecklingsrekommendationerna som utvärderingen producerar. Syftet är att dessa stöder det pågående 

utvecklingsarbetet på olika nivåer av högskolesystemet och vid behov startar nya åtgärder för att lösa 

utmaningar som lyfts fram i utvärderingen. Utnyttjandet av utvärderingsinformationen främjas genom att 

utvärderingsgrupperna i sin slutrapport utgående från utvärderingens resultat ger konkreta åtgärdsförslag.  

Åtgärdsförslagen är ämnade som stöd för utveckling av utbildningen och utbildningsutbudet samt 

genomförande av utvecklingsrekommendationerna. 

Kommunikationen i utvärderingsprojektet (se kap. 7) spelar en viktig roll för att de mål som ställts upp för 

utvärderingens genomslagskraft ska uppnås. Det går att följa upp hur målen uppnås exempelvis med hjälp 

av NCU:s responssystem. Responsenkäterna till högskolor producerar bland annat information om hur 

adekvata och användbara utvärderingsresultaten och utvecklingsrekommendationerna är. 
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4 Utvärderingens målgrupp och utformning 
 

4.1 Utvärderingens målgrupp 

 

Utvärderingens målgrupp omfattar de yrkeshögskolor vars utbildningsansvar enligt koncessionen som trädde 

i kraft från och med 1.1.2015 omfattar erbjudande av yrkeshögskoleexamina och högre 

yrkeshögskoleexamina inom det humanistiska, det företagsekonomiska eller det tekniska området. 

Universiteten i målgruppen är de universitet som i statsrådets förordning om universitetsexamina har getts 

utbildningsansvar inom det humanistiska, det ekonomiska, det samhällsvetenskapliga eller det tekniska 

området. Utbildningsansvaren beskrivs ovan vid punkt 2.2. 

Utvärderingen inriktar sig på examina inom den första och andra cykeln samt på utbudet av kontinuerligt 

lärande.  

Utvärderingen av utbildningsutbudets utveckling inom det humanistiska området gäller: 

- vid universiteten utbildning som leder till kandidatexamen i humanistiska vetenskaper eller 
utbildning inom ramen för utbildningsansvar inom det humanistiska utbildningsområdet som 
leder till filosofie magisterexamen 

- vid yrkeshögskolorna utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre 
yrkeshögskoleexamen för samhällspedagog och tolk  

- utbudet av kontinuerligt lärande inom området vid yrkeshögskolor och universitet.  

 

Utvärderingen av utbildningsutbudets utveckling inom det ekonomiska och företagsekonomiska området 

gäller: 

- vid universiteten utbildning som leder till kandidat- eller magisterexamen i ekonomi 

- vid yrkeshögskolorna utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre 

yrkeshögskoleexamen för tradenomer med företagsekonomi specificerad som ämne i 

koncessionen 

- utbudet av kontinuerligt lärande inom området vid yrkeshögskolor och universitet.  

Utvärderingen av utbildningsutbudets utveckling inom det tekniska området gäller: 

- vid universiteten utbildning som leder till teknologie kandidatexamen, teknologie 
kandidatexamen (arkitektur), arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen 

- vid yrkeshögskolorna utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre 
yrkeshögskoleexamen för ingenjör, byggmästare, byggnadsarkitekt eller laboratorieanalytiker 

- utbudet av kontinuerligt lärande inom området vid yrkeshögskolor och universitet.  

Utvärderingen av utbildningsutbudets utveckling inom det samhällsvetenskapliga området gäller: 

- vid universiteten utbildning inom ramen för det samhällsvetenskapliga utbildningsområdets 
utbildningsansvar som leder till kandidat- eller magisterexamen i förvaltningsvetenskap, 
statsvetenskap eller samhällsvetenskap 

- utbudet av kontinuerligt lärande inom området. 

I början av utvärderingen skickas en enkät till högskolorna för att kartlägga hur utbildningen som leder till de 

ovan nämnda examina samt kontinuerligt lärande har organiserats vid respektive högskola. 

Utvärderingsgrupperna preciserar vid behov utvärderingens avgränsning utgående från enkätsvaren. 
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4.2 Utvärderingens utformning: utvärderingsområden, utvärderingsfrågor och 
utvärderingens värderingsgrund 

 

Utvärderingen av utvecklingen av utbildningsutbudet omfattar tre utvärderingsområden: 

1. Utbildningsutbudets nuläge 

2. Informationsunderlaget för utveckling av utbildningsutbudet  

3. Processer och nätverk för utveckling av utbildningsutbudet 

 

Utvärderingen sträcker sig från examensnivå till systemnivå. Utvärderingens utgångspunkter sammanfattas 

i figur 2. 

 

 
 

Figur 2. Utvärderingens utformning: utvärderingsområden och utbildningsutbud på systemets olika nivåer. 

I tabellerna nedan beskrivs mer i detalj informationen som produceras i utvärderingen, utvärderingsfrågorna 

och värderingsgrunderna för respektive utvärderingsområde. 



17 
 

Tabellerna 1–3. Utvärderingsområden. 

 

1. Utbildningsutbudets nuläge 
Värderingsgrunderna för utvärderingsområdet: 
Förenligheten mellan mål, förväntningar och resultat. 

Utvärderingen producerar information 
om 

Utvärderingsfrågor 

• Examinas och det övriga 
utbildningsutbudets 
profiler inom fyra 
utbildningsområden. 

• Mål och förväntningar gällande 
utbildningsområdets 
arbetslivsrelevans och den 
kompetens som produceras. 

• Kompetensen som 
utbildningsområdet producerar 
och uppnåendet av målen 
gällande arbetslivsrelevans. 

• Hurudant är utbildningsutbudet (examina och 
kontinuerligt lärande) som helhet inom området? 

• Hurudan kompetens försöker man uppnå i examina? 
Hur står målen i relation till de studerandes och 
arbetslivets förväntningar? 

• Hur tydlig är de olika högskolornas profil inom 
utbildningsområdet? 

• Vilka är utbildningens strategiska tyngdpunkter och vilken 
inverkan har de haft på utbildningsutbudet och lärande-
/kompetensmålen? 

• Hur har internationaliseringen påverkat 
utbildningsutbudet och lärande-/kompetensmålen? 

• Vilken syn har utbildningsområdet på 
arbetslivsrelevans och dess betydelse? 

• Vilka arbetsuppgifter och vilken ställning i 
arbetslivet får de som avlagt olika examina? Vilka 
skillnader finns det i mervärdet som examina ger 
de utexaminerade? 

 

2. Informationsunderlaget för utveckling av utbildningsutbudet 
Värderingsgrunderna för utvärderingsområdet: 
Metodernas, processernas eller verksamhetssättens ändamålsenlighet och 
funktionalitet. Identifiering av god praxis och utvecklingsbehov. 
Utvärderingen producerar information 
om 

Utvärderingsfrågor 

• Högskolesystemets förmåga att 
förutse utbildningsutbudets 
utvecklingsbehov. 

• Forsknings-, uppföljnings- och 
utvärderingsinformation som 
används för utveckling av 
utbildningsutbudet. 

• Hur fungerande och ändamålsenliga metoder för 
prognostisering av framtida utmaningar och arbetslivets 
kompetensbehov finns det? 

o Hur prognostiseras de framtida 
utmaningarna som utbildningen ska svara 
på? 

o Hur prognostiseras de framtida 
arbetslivets kompetensbehov? 

o Hur prognostiseras förändringar i 
verksamhetsmiljön? 

o Hur följs internationella forsknings- och 
utbildningstrender inom området? 

o Hur identifieras behov av kontinuerligt lärande? 
• Hur utvärderas utbildningens arbetslivsrelevans? 

• Hur utvärderas hur lyckat utbildningsutbudet och -profilerna 

är? 
• Vilken förmåga har högskolan att bedöma 

utvecklingsbehoven inom sin organisation i relation 
till identifierade utmaningar? 
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3. Processer och nätverk för utveckling av utbildningsutbudet 
Värderingsgrunderna för utvärderingsområdet: 
Metodernas, processernas eller verksamhetssättens ändamålsenlighet och funktionalitet. 
Identifiering av god praxis och utvecklingsbehov. 
Utvärderingen producerar information om Utvärderingsfrågor 

• hur fungerande och ändamålsenliga 
metoderna för att utveckla 
utbildningsutbudet är på nationell 
och högskolenivå. 

• hur det 
kompetensinriktade 
perspektivet har 
genomförts. 

• Hur fungerande är koordinering av utvecklingen 
av utbildningsutbudet på nationell nivå? 

• Vilken typ av nationellt och internationellt 
samarbete bedrivs för att utveckla 
utbildningsutbudet? 

• På vad grundar högskolorna sina beslut 
angående utbildningsutbudet? Hur påverkar de 
olika faktorerna besluten?   

o Hur utnyttjas informationsunderlaget 
om arbetslivets och verksamhetsmiljöns 
prognostiserade förändringar? 

o Vilken betydelse har de strategiska 
tyngdpunkterna och forsknings-/FoU-
verksamhetens profil? 

o Vilken inverkan har ministeriets 
styrmetoder, som finansieringsmodellen, 
målavtalet eller projektfinansieringen? 

o Vilken inverkan har systemets 
strukturer, som dualmodellen eller 
utbildningsansvarsregleringen? 

o Vilken betydelse har internationaliseringen? 
o Vilken inverkan har digitaliseringen? 

 

• Hurdan förmåga har utbildningsområdet att 

svara på behoven av kontinuerligt lärande? 

• Hur stöder personalutvecklingen målen ifråga 

om utvecklingen av utbildningsutbudet? 

• Hur genomförs det kompetensinriktade 

perspektivet i utbildningen? 

o Hur utnyttjas prognostiserande 
information och det övriga 
informationsunderlaget för att definiera 
lärande-/ kompetensmål? 

o Hur stöder forsknings- och FoU-

verksamheten utbildningens 

utveckling? 

o Hur tar sig det kompetensinriktade 

perspektivet uttryck i genomförande 

och utvärdering? 
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5 Utvärderingsmaterial, datainsamling och analys 
 

5.1 Metoder för datainsamling 
 

Flera metoder används för att samla in utvärderingsmaterial. I utvärderingen tillämpas metoder som 

engagerar målgruppen i kunskapsproduktionen och information skapas i växelverkan mellan 

intressentgrupperna. Data insamlas i tre faser så att den påföljande fasen i informationsinsamlingen utnyttjar 

utvärderingsdata från de föregående faserna. 

Den första fasen går ut på att skapa en helhetsbild av utbildningsutbudet och utvecklingen av 

utbildningsutbudet. De centrala metoderna i den första fasen är: 

- Utbildningsområdesvisa självvärderingsenkäter till högskolorna. Enkätens första del om 
examensprogram samlar information speciellt om examinas lärande-/kompetensmål och 
profiler i relation till teman inom utvärderingsområde 1. Enkätens andra del om högskolan 
samlar information om teman inom alla utvärderingsområden av högskolans aktörer och 
studerande inom området. 

- Resultaten från en analys av mervärdet som examina ger baserad på statistikcentralens 
inkomstdata och övrigt material. Analysen utförs i form av en pro gradu-avhandling och 
kontrollvariablerna är studentexamensvitsord, socioekonomisk bakgrund och bostadsområde. 
Resultaten svarar speciellt på frågorna om examinas sysselsättande effekt inom 
utvärderingsområde 1. 

- Analys av existerande responsmaterial, som responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i 
slutskedet av studierna (AVOP), universitetens gemensamma studeranderesponsenkät 
(Kandidatrespons) och karriäruppföljningen av magistrar (Aarresaari), särskilt med avseende 
på teman inom utvärderingsområde 1. 

I den andra fasen sker en fördjupning av bilden och förståelsen som skapats i den första fasen. De centrala 
metoderna i den andra fasen är: 

- Arbete i fokusgrupper omfattande UKM, studerande och vicerektorer som ansvarar för 
utbildning samt respektive utbildningsområdes intressentgrupper i arbetslivet. 

- Case-analyser som fördjupar förståelsen av hur väl olika angreppssätt fungerar. De olika 
angreppssätten har identifierats i analysen av data som samlats in i första fasen. I den andra 
fasen identifieras också god praxis. 

Metoderna i den andra fasen producerar information främst om teman inom utvärderingsområdena 2 och 

3, men kompletterar också frågor inom utvärderingsområde 1 om förväntningar på utbildningen bland olika 

intressentgrupper. 

Den tredje fasen har fokus på utveckling. Målet är att sammanfatta respektive utbildningsområdes styrkor 

och utvecklingsbehov i relation till utvärderingens teman samt att formulera utvecklingsrekommendationer 

utifrån de iakttagna resultaten. De viktigaste metoderna i den tredje fasen är utvecklingsseminarier/-

workshoppar som arrangeras separat för varje utbildningsområde med deltagare som representerar såväl 

högskolor, studerande som arbetslivet. 

Projektplanen kräver vissa specifikationer och kompletteringar under utvärderingens genomförande, 

exempelvis beträffande datainsamlingen och tidtabellen. Vissa aspekter kan därmed beslutas under själva 

utvärderingsfasen. Om utvärderingens metoder specificeras eller kompletteras bör utvärderingsgrupperna 

ta hänsyn till belastningen som informationsinsamlingen orsakar högskolorna. Detta gäller i synnerhet 

enkäternas omfattning. Projektplanen specificeras och uppdateras vid behov under projektets gång. 
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Utvärderingen genomförs i huvudsak på nationalspråken, men i datainsamlingen tas hänsyn också till 

möjligheten för högskolornas internationella personal och studerande att delta. 

 

5.2 Analys av data och rapportering av resultaten 

 

Utvärderingsgrupperna ansvarar för analys av data och skriver utgående från analyserna sina slutrapporter 

som publiceras på projektets avslutande seminarium. För analysen används såväl kvantitativa som kvalitativa 

metoder. Varje utvärderingsgrupp ansvarar gemensamt för sin rapport. Rapportens och utvärderingens 

slutsatser ska baseras på informationen som producerats, insamlats och dokumenterats under 

utvärderingen. 

Samtliga medlemmar i utvärderingsgruppen ska delta i analysen av materialet och författandet av rapporten. 

Ansvaret för rapportens redigering och finslipning ligger hos utvärderingsgruppens ordförande och NCU:s 

representanter som stöder utvärderingsgruppens arbete. 

Utvärderingsgruppernas ordförande och utvärderingarnas projektledare skriver utgående från respektive 

områdes utvärderingar en sammanfattande publikation som presenterar resultaten på systemnivå samt 

resultat som är gemensamma för utbildningsområdena. 
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6 Utvärderingsprojektets organisation och tidtabell 

 

6.1 Faserna för utvärderingens genomförande och preliminär helhetstidtabell 

 

Faserna för utvärderingens genomförande, deltagare och den preliminära helhetstidtabellen beskrivs i tabell 

4. Utvärderingsgrupperna beslutar om utvärderingens praktiska genomförande och därigenom om den 

slutliga tidtabellen. 

Tabell 4. Faserna för utvärderingens genomförande och preliminär tidtabell. 

 

Utvärderingsfas Preliminär 
tidpunkt 

Deltagare i fasen 

Tillsättandet av 
utvärderingsgrupperna 

11/2018 Sektionen för utvärdering av högskolorna  

Introduktion för 
utvärderingsgrupperna 

1/2019 Utvärderingsgrupperna 

Datainsamlingens fas 1: 
självvärderingar och 
bakgrundsanalyser 

2/2019–4/2019 Högskolor, studerande och 
utvärderingsgrupperna 

Datainsamlingens fas 2: Arbete i 
fokusgrupper och case- 
analyser 

4–6/2019 Vicerektorer, UKM, högskolorna valda till 
case-analysen, arbetslivets intressentgrupper, 
studerande och utvärderingsgrupperna 

Datainsamlingens fas 3: 
utvecklingsseminarier/ -
workshoppar 

8–9/2019 Alla intressentgrupper 

Analys av utvärderingsmaterialet 
och sammanställning av 
utvärderingsrapporterna 

2–10/2019 Alla intressentgrupper (via datainsamlingens 
steg 3) 

Redigering, layout, 
tryckning av rapporterna 

11/2019 Utvärderingsgrupperna och NCU 

Utvärderingens slutseminarium 
 

12/2019 Alla intressentgrupper 

Sammanställning av utvärderingens 
sammanfattande publikation 

11/2019–1/2020 Utvärderingsgruppernas ordförande och NCU 

Respons på utvärderingen 1/2020 Högskolorna, utvärderingsgruppernas 
medlemmar och eventuella övriga instanser som 
definieras i NCU:s responssystem. 

 

6.2 Utvärderingsgruppen 

 

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsätter i slutet av 2018 fyra områdesvisa utvärderingsgrupper för 

att genomföra utvärderingen. Utvärderingsgrupperna består av 6–7 experter som representerar universitets- 

och yrkeshögskolesektorn, arbetslivet utanför högskolorna och de studerande. Målet är att varje 

utvärderingsgrupp ska ha minst en medlem som arbetar eller har arbetat vid en högskola utomlands. Vid 

sammansättningen av utvärderingsgrupperna ska fokus ligga på sakkunskap som är central med tanke på 

utvärderingens mål: 
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- sakkunskap om områdets utbildning från universitets- och yrkeshögskolesektorn 

- sakkunskap om utvärderingsområdena 

- kompetens inom och erfarenhet av utvärdering samt 

- sakkunskap om verksamhetsmiljön. 

 

Övriga behörighetskrav på utvärderarna är förmåga till oberoende och objektiv utvärdering samt vilja och 

möjlighet att förbinda sig fullkomligt till utvärderingsarbetet. Utvärderingsgrupperna beslutar om 

utvärderingens praktiska genomförande, som tillämpningen av metoderna och sin interna arbetsfördelning. 

Utvärderingsgrupperna ansvarar för att tolka utvärderingsdata samt skriva slutrapporten för respektive 

område. Slutrapporten publiceras vid utvärderingens slutseminarium. Utvärderingsgruppernas samtliga 

medlemmar deltar i att genomföra de ovan nämnda uppgifterna. 

De fyra utvärderingsgruppernas ordföranden och NCU:s projektledare utgör projektets styrgrupp som samlas 

minst en gång per termin för att ta fram gemensamma riktlinjer för de fyra utvärderingsgruppernas arbete. 

 

6.3 NCU:s projektorganisation 

 

Fyra utvärderingsexperter från NCU fungerar som projektledare och ansvarar för det praktiska 

genomförandet av projektet i nära samarbete såväl sinsemellan som med utvärderingsgrupperna. Varje 

expert ansvarar för ett av utvärderingens utbildningsområden och stöder därtill en annan expert i arbetet 

med utvärderingen av ett annat utbildningsområde. NCU:s utvärderingsexperter utgör projektets 

projektgrupp. 

Gruppens främsta uppgift är att säkerställa att projektplanen blir genomförd, handha informationen om hur 

utvärderingsprojektet framskrider samt övrig kommunikation till universitet, yrkeshögskolor och andra 

intressentgrupper, sköta den praktiska organiseringen av datainsamlingen samt delta i sammanställningen 

och redigeringen av slutrapporten och sammanfattningspublikationen. 
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7 Kommunikation och information i utvärderingsprojektets olika faser 

 

Målet med NCU:s utvärderingar är att informationen som utvärderingarna producerar ska ha ett så brett 

genomslag som möjligt. Genomslagskraften främjas med tydlig information i rätt tid och genom att engagera 

mottagarna av utvärderingen ända från planeringsfasen. Mottagarna av denna utvärdering är högskolorna 

som erbjuder utbildning inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, tekniska samt ekonomiska och 

företagsekonomiska områdena och deras enheter, lärare, studerande samt undervisnings- och 

kulturministeriet och övriga intressentgrupper. 

Enheterna som erbjuder utbildning inom de olika områdena har ombetts utse kontaktpersoner för 

utvärderingsprojektets planerings- och genomförandefaser. Kontaktpersonerna får information om hur 

projektet framskrider, datainsamlingens olika faser samt resultaten. Därtill informeras om hur projektet 

framskrider på NCU:s webbplats på finska, svenska och engelska. Nyheter, evenemang och annan aktuell 

information i anknytning till utvärderingen delas på NCU:s Facebook-sida och på Twitter. Högskolorna och 

intressentgrupperna får information om utvärderingen genom olika kanaler. 

I utvärderingens beredningsfas hölls möten med centrala intressentgrupper (FSF, SAMOK, UNIFI, Arene) för 

att kartlägga dessa gruppers åsikter och idéer om utvärderingsområden, centrala perspektiv och frågor. 

I planeringsfasen deltog intressentgrupperna i en webbworkshop för att formulera utvärderingsfrågor och 

prioritera eventuella huvudteman för utvärderingen som identifierats utifrån beredningsfasens diskussioner. 

Webbworkshoppen genomfördes med applikationen Ideatehdas3. Workshoppen hade 224 deltagare av vilka 

cirka 44 % var från universitet, 44 % från yrkeshögskolor och resten var studerande samt representanter för 

arbetslivet. Under workshoppen gavs totalt cirka 3200 åsikter om hur viktiga olika utvärderingsfrågor är. 

Deltagarna föreslog också cirka 240 nya frågor för utvärderingen att granska. 

Mottagarna av utvärderingen deltar i dess genomförandefas på de sätt som beskrivs i kapitel 5 ovan. 

Utvärderingens preliminära resultat diskuteras med de olika grupperna i fas 2 och 3 av datainsamlingen. 

Växelverkan med mål- och intressentgrupperna är av väsentlig betydelse för att skapa 

utvecklingsrekommendationer med genomslag samt sprida styrkor och god praxis som identifieras under 

utvärderingen. 

Varje utvärderingsgrupp skriver en slutrapport över sitt respektive utbildningsområde. Utvärderingens 

områdesvisa slutrapporter innehåller en sammanfattning av utvärderingens centrala resultat på finska, 

svenska och engelska. Den svenskspråkiga sammanfattningen blir mer omfattande än de övriga. Därtill 

presenteras hela utvärderingens mest centrala resultat i en sammanfattande publikation som ges ut på finska 

och svenska när utvärderingen är slutförd. I mån av möjlighet är avsikten att också publicera högskole- och 

utbildningsspecifika jämförande data om de kvantitativa utvärderingsresultaten. Vid kommunikationen om 

utvärderingens resultat strävar man också efter att hitta innovativa metoder för att presentera och förmedla 

information. 

Utvärderingsrapporterna publiceras på NCU:s webbplats och på ett interaktivt slutseminarium. Seminariet 

har som syfte att främja att utvecklingsarbetet i enlighet med utvecklingsrekommendationerna inleds. 

Utvärderingens resultat kommuniceras för kännedom och användning till enheterna som anordnar 

utbildning, undervisnings- och kulturministeriet samt intressentgrupperna. Därutöver presenteras 

utvärderingsresultaten på olika evenemang och i NCU:s kommunikation. 

Respons på utvärderingsprocessen samlas från enheterna som deltagit i utvärderingen och från 

utvärderingsgrupperna. 

 

3 https://www.ideafactory.fi/fi/ 

http://www.ideafactory.fi/fi/
http://www.ideafactory.fi/fi/
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8 Utvärderingsprojektets kvalitetssäkring och riskhantering 

 

De centrala kvalitetssäkringsmetoderna i utvärderingsprojektet är: 

- utvärderingsgruppernas, projektgruppens och styrgruppens verksamhet 

- projektledarnas samarbete som projektets projektgrupp 

- riskhantering baserad på analys av potentiella problem 

- förtestning av frågeformulären 

- insamling av respons. 

Ordförandena för de fyra områdesvisa utvärderingsgrupperna och projektledarna utgör styrgruppen för 

projektets genomförande. Styrgruppens centrala uppgift är kvalitetssäkring under projektets genomförande 

och koordinering av projektets olika delar. Projektets framsteg följs upp på styrgruppens möten där också 

chefen för NCU:s enhet för högre utbildning och fritt bildningsarbete vid behov deltar. 

Varje utvärderingsgrupp får stöd i sitt arbete av NCU:s projektledare som deltar i utvärderingsgruppens 

arbete som utvärderingsexpert. Därtill assisterar varje projektledare en annan av projektledarna. Detta 

bidrar till att förenhetliga genomförandet i de fyra områdesvisa utvärderingarna samt att säkerställa 

kvaliteten och en fungerande samordning mellan utvärderingarna.  

Enkäten som används för datainsamling testas innan de skickas till mottagarna. Också NCU:s 

metodspecialisters sakkunskap används för att säkra enkätens kvalitet. 

När projektet har avslutats insamlas respons enligt NCU:s responssystem av utvärderingens målgrupp och 

utvärderingsgruppernas medlemmar. 

För utvärderingsprojektets riskhantering används en metod för att analysera potentiella problem. Metoden 

tillämpas för att identifiera risker i anknytning till projektets olika delområden (tidtabell, ekonomi, 

utvärderingsmetoder, intern projektorganisation, utvärderingsgruppens verksamhet). Metoden identifierar 

först potentiella problem, analyserar deras inverkan på utvärderingsprocessen och möjliga orsaker till 

problemen. Därefter övervägs hur risken kan förebyggas och om problemet trots det framträder, hur det ska 

hanteras. För varje problem utvärderas dess allvars- och sannolikhetsgrad och produkten av dessa utgör 

risktalet som beskriver riskens storlek. Slutligen avtalas om åtgärder för att minska i synnerhet de allvarligaste 

riskerna. 

Utvärderingens planeringsgrupp och projektledarna utför en preliminär riskanalys i samband med att 

projektplanen tas fram. Analysen fungerar som underlag för riskhanteringen när genomförandet inleds. 

Riskanalysen uppdateras regelbundet under projektets gång som en del av dess kvalitetssäkring. Åtgärder 

som behövs för att minimera identifierade förhöjda risker avtalas alltid när riskanalysen uppdateras. 

Ansvaret för uppdateringen ligger hos projektets projektgrupp som består av projektledarna. Vid behov och 

beroende på typen av identifierade risker tar projektgruppen upp frågor beträffande riskhanteringen till 

diskussion också i projektets styrgrupp. 
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9 Hantering av personuppgifter i utvärderingsprojektet 

 

Organiseringen av utvärderingens kommunikation och datainsamling kräver hantering av personuppgifter. 

Följande uppgifter hanteras: 

- kontaktuppgifter till utvärderingarnas kontaktpersoner vid högskolorna, student- och 
studerandekårerna samt arbetslivets intressentgrupper 

- kontaktuppgifter till dem som svarar på självvärderingsenkäterna 

- anmälningsuppgifter för deltagarna i seminarierna/ workshopparna 

- uppgifter som behövs för arvodesbetalning till utvärderingsgruppernas medlemmar. 

Hanteringen av personuppgifter baserar sig på personernas samtycke som de ger när de samtycker till att 

vara kontaktperson eller anmäler sig till seminarierna. För utvärderingsgruppernas medlemmars del baserar 

sig hanteringen på avtal som ingås med dem. Hanteringen av personuppgifterna medför inga betydande 

risker för personerna vars uppgifter hanteras. Risken minskas ytterligare genom att vid behov använda 

exempelvis skyddade e-postmeddelanden för att förmedla personuppgifter och genom att minimera 

mängden personuppgifter som samlas in. 
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