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UTREDNING OM GENOMFÖRANDET AV REFORMEN AV YRKESUTBILDNINGEN 
SAMTKORONAVIRUSPANDEMINS KONSEKVENSER FÖR UTBILDNINGEN 

 
Bästa mottagare, 

undervisnings - och kulturministeriet har inlett utredningar om genomförandet av reformen av 
yrkesutbildningen samt koronaviruspandemins konsekvenser för hela utbildningen på andra stadiet; 
utredningen omfattar både yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Utredningen genomförs av Owal 
Group Oy i samarbete med Globedu. Klarläggningsarbetet inleddes i oktober 2020 och resultaten 
rapporteras i februari 2021. 
 
Syftet med utredningen är att ge information om hur reformen av yrkesutbildningen framskrider och 
bedöma hur reformen verkställs i synnerhet med tanke på säkerställandet av yrkesutbildningens kvalitet, 
likställdheten mellan de studerande och jämställdheten. Resultaten utnyttjas vid inriktningen av den 
finansiering som riktas till utvecklingsprogrammet för yrkesutbildningens kvalitet och jämställdhet,  
vid bedömningen av utvecklingsprogrammets genomslagskraft och vid styrningen av anordnarna av 
yrkesutbildning. 
 
I samband med detta sammanställs information om koronaviruspandemins effekter på yrkesutbildning  
och gymnasieutbildning. Informationen utnyttjas för att gestalta helhetsbilden och behovet av eventuella 
korrigerande åtgärder om hur en pandemi påverkar utbildningen på andra stadiet i sin helhet. 
 
Som en del av utredningsarbetet kommer man att genomföra en enkät riktad till utbildningsanordnarna. 
Dessutom genomförs kompletterande intervjuer som identifierats utifrån datasystemet. I utredningsarbetet 
utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt tidigare utredningar och andra informationskällor. 
 
Utbildningsanordnarna kommer att tillfrågas i huvudsak via en enkät. För att undvika separata 
datainsamlingar som tangerar temat genomförs en enkät som täcker flera olika informationsbehov. 
Avsikten är att samla in uppgifter som även stöder utbildningsanordnarens självutvärdering och 
utvecklandet av verksamheten. 
 
Vi ber er utse en kontaktperson för datainsamlingen. Vi skickar enkäten och anvisningarna till 
kontaktpersonen när nätinsamlingen inleds. Kontaktpersonen har till uppgift att samla svaren  
inom utbildningsanordnaren och lämna in dem inom den önskade svarstiden. Kontaktpersonens 
kontaktuppgifter ska lämnas in senast 10.11.2020 på adressen https://fi.research.net/r/FCVRJ8F  
 
Vi sänder enkäten till kontaktpersonen för att bekanta sig med den i öppen form, så att utbildnings-
anordnaren kan samla in uppgifterna internt innan svaren lämnas in. Enkäten skickas på finska och  
svenska. Enkäten förrättas i november och svarstiden kommer att vara cirka en månad. 
 
Ytterligare upplysningar om utredningen ges av direktör Jari Rajanen, undervisnings - och kulturministeriets 
avdelning för gymnasieutbildning och yrkesutbildning, tfn 029 5330268, jari.rajanen@minedu.fi och 
projektplanerare Erno Hyvönen, tfn 029 5330398, erno.hyvonen@minedu.fi. 
 
Kontaktperson för den som genomför utredningen vid Owal Group Oy är manager Laura Jauhola,  
tfn 050 443 1841, laura@owalgroup.com. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mika Tammilehto, överdirektör 
Undervisnings - och kulturministeriet, 
Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning 

https://fi.research.net/r/FCVRJ8F
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BILAGA Kontrollteman som datainsamlingen gäller: 
 

• Flexibel ansökan och tillträde till utbildning 
• Individuella studievägar och inlärningsresultat 
• Undervisning, studiehandledning och annan handledning som ges de studerande 
• Särskilt stöd (och krävande särskilt stöd) 
• Studerandenas välbefinnande, gemenskap och delaktighet 
• Mångsidiga inlärningsmiljöer 
• Utbildningsavtal och läroavtal: studier på arbetsplatser 
• Yrkesprov och annat påvisande av kunnande 
• Finansieringssystemet 
• Likvärdighet och jämställdhet mellan studerande 
• Utbildningspersonalens välbefinnande och ork (effekterna av koronan) 
• Situationen kring genomförandet av reformen och dess genomslagskraft  

ur utbildningsanordnarens lednings synvinkel 
• Information och stöd till genomförandet av reformen 
• Eventuella långsiktiga effekter av Koronavirusepidemi. 

 
 


