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Utvecklingen och utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshantering baserade sig på lagen om 
yrkesutbildning (Lag 531/2017), nationella riktlinjer och de bakomliggande riktlinjerna av Europeiska unionen 
(Undervisnings- och kulturministeriet 2011 och 2012, Europaparlamentet och rådet 2009, Brüggekommunikén 
2011–2020) samt NCU:s fyraåriga utvärderingsplan (2020-2023). Utvärderingens uppgift var att producera information 
om situationen för yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshanteringssystem och om genomförandet av den nationella 
kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen.  Målet var dessutom att uppmuntra och stödja utbildningsanordnarna 
i den kontinuerliga utvecklingen av deras egen kvalitetshantering och deras kvalitetshanteringssystem, utveckla 
kvalitets- och utvärderingskompetensen samt föra fram och sprida utbildningsanordnarnas goda praxis för 
kvalitetshantering. Utvärderingen har genomförts en gång tidigare 2015.

Målgruppen för utvärderingen av kvalitetshanteringssystemen var alla de anordnare av yrkesutbildning  
(N = 142) som vid utvärderingstillfället ordnade sådan yrkesutbildning och sådana examina som avses i lagen om 
yrkesutbildning (531/2017) och undervisnings- och kulturministeriets anordnartillstånd. I utvärderingen deltog 
137 utbildningsanordnare, varvid svarsprocenten var 97 procent.

Utvärderingen baserade sig på utvärderingsmodellen och -kriterierna som utvecklats av NCU och på 
verksamhetsmodellen för kontinuerlig förbättring som ligger till grund för modellen. Utvärderingen 
gällde kvalitetshanteringen av följande ärenden: ledning, förutsättningar för anordnande av examina och 
utbildning, anordnande av examina och utbildning och verksamhetens resultat. De centrala bedömnings- och 
datainsamlingsmetoderna var den av utbildningsanordnarna utförda självutvärderingen 1.2-30.3.2021 och 
utvecklingsseminarierna i oktober 2021. 

Enligt utvärderingen är kvalitetshanteringen för anordnare av yrkesutbildning som helhet god. Av 
utbildningsanordnarna bedömde 86 procent att deras kvalitetshantering och kvalitetshanteringssystem är under 
utveckling. År 2015 var motsvarande andel 85 procent bedömt enligt de kriterier som användes i den dåvarande 
bedömningen. Majoriteten av anordnarna (87%) har systematiskt utvecklat sin kvalitetshantering i över sex år 
och största delen (79%) har deltagit i nationella eller regionala kvalitetsnätverk i över sex år.

En central faktor som förklarar en god kvalitetshanteringsnivå är hur nära kvalitetshanteringen är en del av 
ledningssystemet. En god nivå på kvalitetshanteringen har också samband med hur utvecklad utbildningsanordnarens 
kvalitetskultur är och förhållandet mellan faktorer som främjar och förhindrar genomförandet av kvalitetshanteringen 
i utbildningsanordnarens verksamhet. Enligt utbildningsanordnarna främjas genomförandet av kvalitetshanteringen 
bäst av att personalen engageras och ges ansvar samt av att procedurerna förenhetligas.  Det är också viktigt att 
utveckla kvalitets- och utvärderingskompetensen. Genomförandet av kvalitetshanteringen hindras på motsvarande 
sätt av att verksamhetskulturen och praxisen är oenhetliga och att resurser saknas. Även olika interna och externa 
förändringar stör eller fördröjer utvecklingen av kvalitetshanteringen. 
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Kvalitetshanteringen är som helhet sett bäst inom utvärderingsområdena för examina och utbildning samt för 
anordnande av examina och utbildning. När resultaten av denna utvärdering jämförs med NCU:s utvärdering av 
kvalitetshanteringssystemen 2015 (Räisänen m.fl. 2015) är kvalitetshanteringen fortfarande på en god nivå i den 
strategiska ledningen och styrningen av verksamheten. Utvecklingen av processerna och utvärderingskulturen 
har framskridit och kunskapsbaserad ledning samt förändrings- och prognostiseringsförmåga har förbättrats. 
Det finns fortfarande utrymme för utveckling bland annat när det gäller att koppla kvalitetshanteringen till 
ledningssystemet, kvalitetskulturen, kvalitetshanteringen av partnerskap och nätverk, kvalitetshanteringen av 
utbildningen som ordnas på arbetsplatsen och kommunikationen om resultaten till olika målgrupper.

Skillnaderna i kvalitetshanteringen mellan utbildningsanordnarna har inte minskat nämnvärt i jämförelse med 
bedömningen av kvalitetshanteringssystemen 2015 (Räisänen m.fl. 2015). Skillnaderna har minskat endast i 
fråga om personlig tillämpning och studerandenas välbefinnande. Däremot är skillnaderna fortfarande stora i 
kvalitetshanteringen av ledning, partnerskap och nätverk, ekonomiska resurser samt påvisande av kompetens och 
utvärdering. Skillnaderna mellan anordnarna framgår också enligt typ av läroanstalt och RFV-område. Dessutom 
finns det skillnader i hur nära kvalitetshanteringen har kopplats till ledningssystemet, hur utvecklad kvalitetskulturen 
är och förhållandet mellan de faktorer som främjat och förhindrat kvalitetshanteringen i utbildningsanordnarens 
verksamhet. 

Utbildningsanordnarna har gjort de bästa framstegen i genomförandet av de utvecklingsåtgärder som fastställts för 
dem i kvalitetsstrategin för yrkesutbildning (Undervisnings- och kulturministeriet 2019) i följande frågor: integrering 
av planen för bedömning av kunnande i kvalitetshanteringssystemet, säkerställande av informationssäkerhet och 
-skydd enligt bestämmelserna samt utbildningsutbud och -tjänster som motsvarar kundernas föränderliga behov 
och möjliggör individuella lösningar.  Däremot finns det utrymme för förbättring när det gäller att göra arbetslivet, 
intressentgrupperna och vårdnadshavarna delaktiga samt när det gäller att informera olika målgrupper om de 
resultat som beskriver verksamhetens framgång, effektivitet och kvalitet.
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