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Statligt specialunderstöd för införande av Valssi 2023–2024 

 

• Genom understödet stöds införandet av Valssi och etableringen av nationellt enhetliga 

kvalitetskriterier som en del av kvalitetsarbetet hos aktörer inom småbarnspedagogiken. 

• För att ta systemet i bruk krävs bland annat  

• att aktören sätter sig in i utvärderingssystemet och de kvalitetskriterier som det bygger på,  

• att man avtalar om ansvaret för införandet och användarrollerna i systemet samt utbildar 

personalen i enlighet med deras roller 

• att personalens kompetens inom självvärdering stärks och att det nya systemet för 

kvalitetsutvärdering blir en del av utvecklingen av verksamheten.  

• Understödet kan bland annat användas för att anställa personal som samordnar införandet av 

Valssi. 

• Användningsändamål för understödet 

• Införandet av Valssi och de tekniska förberedelser som behövs för det  

• Förnyande av utvärderingsprocessen genom att Valssi integreras i den kontinuerliga 

utvecklingen av verksamheten 

Obs! UKM ger mer information om understödet på sin webbplats. 

 

 

 

  

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/10/Valssi_info_kotisivuille_10_2022.pdf
https://okm.fi/-/valtion-erityisavustus-digitaalisen-laadunarviointijarjestelman-valssin-kayttoonoton-tukemiseen-vuodelle-2023-2024?languageId=sv_SE


NCU ger stöd för införandet av Valssi 

 

• Informationen om Valssi uppdateras på webbplatsen karvi.fi/sv/smabarnspedagogik 

• Material och utbildning om Valssi  

• Från början av 2023 erbjuder vi utbildning och anvisningar för olika användargrupper 

‒ Upprätthållare = NCU 

‒ Administratör = anordnarens/serviceproducentens representant  

‒ Genomförare = daghemsföreståndarna  

‒ Respondent = personalen 

• Utvärderingsnätverket är aktivt 

• Ett utvärderingsnätverk som upprätthålls av NCU erbjuder utbildning om innehållet i olika 

utvärderingsteman. 

• Nätverket arbetar via den interaktiva plattformen Howspace, där allt utbildningsmaterial 

finns sparat. 

• Mer information om nätverket sivi.harkoma@karvi.fi 

 

Information om Valssi 

 

• Kring månadsskiftet november–december ger vi samma information om Valssi vid tre olika 

tillfällen.   

• onsdag 30.11 kl. 12–14 

• torsdag 1.12 kl. 12–14 

• torsdag 8.12 kl. 12–14 

• Vi berättar om de centrala principerna för hur Valssi fungerar, hur systemet tas i bruk, vilka  

utvärderingsverktygen är och hur man genomför en utvärderingsprocess med hjälp av systemet. 

• Informationen ges via Teams. Den som vill delta bör anmäla sig i början av november.  

• I samband med anmälan kan ni skicka frågor om Valssi som ni särskilt vill ha svar på. 

 

 

 

  

mailto:sivi.harkoma@karvi.fi


Utbildningar och anvisningar för Valssi  

(på finska och svenska) 

 

Utbildningar och anvisningar om innehållet 

• Verktyg för utvärdering av struktur- och processfaktorer i kvaliteten 

• Separata utvärderingsprocesser för verktyg för strukturella respektive processrelaterade 

kvalitetsfaktorer  

• De olika användarnas roller i genomförandet av processer 

• Användning av utvärderingsinformation, det vill säga rapporter och sammanfattningar, i 

utvärderingen 

• Utvärderingens långsiktiga effekter  

 

Teknisk utbildning och anvisningar  

• Förberedelser inför införandet av Valssi och själva införandet → bl.a. uppdatering av Varda-

uppgifter 

• Inloggningsuppgifter 

• Bruksanvisning för Valssi 

• Administratörer, det vill säga anordnarna och de privata serviceproducenternas högsta 

ledning 

• Genomförare, det vill säga verksamhetsställenas föreståndare och de ansvariga för 

familjedagvården  

 

Utbildningarna ordnas bland annat som webbinarier, som spelas in och senare kan ses i delar. 

Anvisningarna är skriftliga och innehåller diagram och visualiseringar av bland annat gränssnittets vyer. 

 

 

Aktuellt om Valssi 

 

• Valssi pilottestas under perioden mars–maj 2023. 

• Inkluderar ett utvärderingsverktyg för processrelaterade faktorer och ett 

utvärderingsverktyg för fortbildning.  

• Anmälan pågår och vi meddelar i november vilka som antagits till pilotprojektet. 

• Vi väljer så olika organisationer som möjligt till pilotprojektet.  

• Valssi öppnas för alla organisationer den 1 augusti 2023. 



• Under den kommande utvärderingsperioden 2024–2027 siktar vi på att samla in 

utvärderingsinformation om småbarnspedagogiken på nationell nivå med hjälp av Valssi. 

 

 

Frågor och svar 

 

• På vilka språk kan Valssi användas?  

• Valssi kan användas på finska eller svenska. 

• Måste man använda Valssi? 

• Det är frivilligt att använda Valssi för självvärderingar.  

• Om några år kommer NCU att kunna genomföra nationella utvärderingar med hjälp av 

Valssi. Kommunerna och de privata serviceproducenterna måste enligt lag delta i dessa 

utvärderingar. 

• Hur mycket resurser krävs för att använda Valssi? 

• Vi har planerat utvärderingsprocesserna i Valssi så att genomförandet av dem kräver vissa 

åtgärder av olika användargrupper (bl.a. att besvara utvärderingsformulär, att föra 

reflekterande samtal som fördjupar utvärderingen, bildande och presentation av resultat 

etc.).  

• Å andra sidan kan Valssi stödja och förenhetliga utvärderingarna genom att erbjuda färdiga 

verktyg för dem. Man behöver då inte använda extra resurser till att utarbeta och 

uppdatera verktyg.   

 

Svar på vanliga frågor 

 

När börjar utbildningarna om Valssi?  

• I november och december ordnas information om Valssi, som alla intresserade är välkomna att ta 

del av.  

• Utbildningarna som gäller det egentliga innehållet och tekniken startar i början av 2023.  

Erbjuds utbildning om Valssi även för andra än de samordnare som anställts av kommunerna och som 

ansvarar för användningen av Valssi inom kommunen? 

• NCU erbjuder utbildning och Teams-inspelningar både för samordnare och för dem  

som inte ansöker om understöd.  

Är det till nackdel för deltagandet om aktören har sökt och fått annan projektfinansiering för utveckling av 

kvalitetshanteringen än den som är avsedd för införande av Valssi?  

• Om man vill använda projektfinansiering eller understöd för att genomföra pilotprojektet ska man 

kontrollera med finansiären om det är ett lämpligt ändamål. 



 

 

 

 

Användning av information som producerats i Valssi 

 

Gäller de rapporter som produceras i Valssi kommunerna eller verksamhetsställena?  

• Valssi ger endast aktörsspecifika rapporter. 

Kan en föreståndare för ett kommunalt daghem göra en egen insamling av material och få specifika resultat 

för verksamhetsställena? 

• Det går inte att samla in utvärderingsinformation för specifika daghem/enheter i kommunen via 

Valssi. 

• Utvärderingsverktygen tas i bruk på aktörsnivå. 

Måste temat för utvärderingen användas i hela kommunen eller kan enskilda verksamhetsställen utvärdera 

sina egna teman? 

• Man kan göra en bredare kvantitativ utvärdering i kommunen och en lättare tillämpning av 

formulären på verksamhetsställenas nivå.  

• Om daghemsföreståndare vill använda utvärderingsverktygen för att utveckla pedagogiken kan de 

skriva ut dem ur systemen och dela ut dem till sin personal. Barngruppernas personal kan använda 

utvärderingsformulären och påståendena (alltså kriterierna) i dem, när de reflekterar över sin 

verksamhet exempelvis vid teammöten.  

Kan man flytta material från Valssi till andra system eller samla in material separat från Valssi?  

• Valssis utvärderingsformulär får inte användas någon annanstans än i Valssi. 

 

 

Valssi och privata serviceproducenter 

 

Bör kommunerna även förplikta privata daghem att delta eller erbjuda dem möjlighet att delta i 

pilotprojektet? 

• Privata verksamhetsställen kan självständigt anmäla sig till pilotprojektet. Kommunerna behöver 

inte särskilt erbjuda dem möjlighet att delta. 

  

Ska privata daghem ta i bruk Valssi samtidigt som kommunerna? 

• Privata daghem kan själva besluta om de vill ta Valssi i bruk och när det ska ske. 



  

Ska kommunerna stödja privata serviceproducenter i att ta i bruk Valssi?  

• Privata serviceproducenter får samma stöd från NCU som kommunerna får.  

• Samarbete mellan kommunerna och privata aktörer kan i bästa fall stödja kvalitetshanteringen hos 

alla parter. 

• Samarbetet kan exempelvis anknyta till utbildningar som kommunen ordnar till stöd för 

utvärderingarna, som även privata aktörer kan delta i.  

 


