
ISBN 978-952-263-121-3 (PDF)
ISSN-L 1799-0343  
ISSN 1799-0351 (Online)    Helsingfors 2012

Utbildning och forskning  
2011–2016
Utvecklingsplan

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:2





Opetus- ja kulttuuriministeriö • Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto • 2012
  
Undervisnings- och kulturministeriet • Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen • 2012  

Utbildning och forskning  
2011–2016
Utvecklingsplan

  
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:2 
 



Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen
PB 29
00023 Statsrådet

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/julkaisuhaku?lang=sv 

Ombrytning: Teija Metsänperä, Undervisnings- och kulturministeriet
Pärmbild: Kirsty Pargeter, www.Rodeo.fi

ISBN 978-952-263-121-3 (PDF)
ISSN-L 1799-0343  
ISSN 1799-0351 (Online) 

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:2



Utbildning och forskning

Enligt förordningen om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisnings- och 
kulturministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid universitet (987/1998) 
godkänner statsrådet vart fjärde år en plan för utvecklingen av utbildningen inom 
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid 
universitet för det år då planen godkänns och de följande fem kalenderåren.

Statsrådet har den 15.12.2011 godkänt följande utvecklingsplan för åren 2011–
2016. Utvecklingsplanen bygger på de utbildnings- och forskningspolitiska målen i 
regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering. 

Särskilda insatsområden i planen är att minska fattigdomen, olikvärdigheten och 
utslagningen, att balansera den offentliga ekonomin samt att stärka en hållbar ekonomisk 
tillväxt, sysselsättningen och konkurrenskraften. Utvecklingsplanen verkställs med 
utgångspunkt i regeringens rambeslut. År 2015 utvärderas utvecklingsplanes utfall.

Helsingfors den 15 december 2011

Jukka Gustafsson
Undervisningsminister
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Regeringens mål är att göra finländarna till 
världens mest kompetenta folk före år 2020. Målet 
är att Finland år 2020 placerar sig i täten bland 
OECD-länderna i fråga om centrala jämförelser av 
ungdomars och vuxnas kompetens, ett lågt antal 
elever som avbryter skolan och andelen unga och 
vuxna i arbetsför ålder som avlagt examen på hög 
nivå. De könsrelaterade skillnaderna ska minskas i 
fråga om kompetensresultat, deltagande i utbildning 
och fullföljande av utbildning och utbildningens 
ärftlighet ska dämpas.

Den utbildningsmässiga jämställdheten utgör 
grunden för den finländska välfärden. För att 
den utbildningsmässiga jämställdheten ska 
förverkligas är det oerhört viktigt att man redan 
inom småbarnsfostran och den grundläggande 
utbildningen kan garantera alla barn goda 
förutsättningar för inlärning samt genom olika 
åtgärder kan stödja barn och unga som av diverse 
orsaker behöver stöd eller riskerar utslagning. De 
utbildningsmässiga skillnaderna bör minskas och 
utbildningens ärftlighet dämpas även i fråga om all 
utbildning efter den grundläggande utbildningen. 
För att underrepresenterade grupper ska delta i 
utbildning krävs speciella stödåtgärder.

Enligt regeringsprogrammet garanteras en hållbar 
välfärd genom en stabil offentlig ekonomi som vilar 
på en sund grund. Med tanke på den offentliga 
ekonomins hållbarhet är det nödvändigt att så många 
personer i arbetsför ålder som möjligt arbetar och 
att statens skuldsättning börjar minska. Utbildnings- 
och forskningspolitiska åtgärder som vidtas för 
att stabilisera den offentliga ekonomin handlar 
i synnerhet om att förlänga arbetskarriärerna, 
att förbättra utbildningssystemets strukturer och 
effektivitet och att styra utbildningsutbudet. För att 

ge bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt riktas 
tilläggsinvesteringar till forskningsinfrastrukturen.

Regeringens viktigaste mål är att stärka den 
finländska kompetensens konkurrenskraft. När 
den arbetsföra befolkningen minskar och de 
unga årsklasserna blir mindre ligger utmaningen 
i att trygga en hög kompetensnivå och tillräcklig 
arbetskraft inom olika branscher och regioner. 
Utbildningens substans moderniseras och 
kvaliteten, effektiviteten och genomslagskraften 
hos läroanstalternas och högskolornas verksamhet 
förbättras. När årsklasserna blir mindre är det 
möjligt att minska antalet utbildningar kontrollerat. 
Forskningens nivå höjs och förutsättningarna för 
forskning tryggas.

Utbildningspolitiken bygger på principen om 
livslångt lärande. Inlärningsförutsättningarna 
utvecklas i ett mycket tidigt skede, redan i förskolan 
och den grundläggande undervisningen. Genom 
att satsa på dessa förhindras utslagning senare. I ett 
samhälle i ständig förändring är det oerhört viktig att 
inlärningsfärdigheterna utvecklas på ett bra sätt.

Främjandet av det livslånga lärandet förutsätter 
att övergångarna från ett stadium till ett annat och 
från utbildningen till arbetslivet är så flexibla som 
möjligt. Inlärningen slutar inte med en examen som 
avlagts i ungdomen, utan fortgår under hela det 
vuxna livet. I all utbildning identifieras och erkänns 
det inlärda så att sådan inlärning som skett i tidigare 
utbildning och på annat håll på ett så komplett sätt 
som möjligt godkänns som en del av studierna. Med 
ett vuxenutbildningssystem som täcker alla nivåer 
skapas förutsättningar att svara på det dynamiska 
arbetslivets kompetenskrav och erbjuds högklassiga 
bildningstjänster till exempel inom ramen för det 
fria bildningsarbetet.



        efolkningens utbildningsnivå  
och kunnande
B
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Befolkningens utbildningsnivå höjs

Regeringens mål är att göra finländarna till 
världens mest kompetenta folk före år 2020. Även 
om finländarna i regel anses vara välutbildade 
stämmer denna uppfattning inte helt överens med 
verkligheten. För närvarande har en dryg tredjedel 
av de unga vuxna en högskoleexamen och ca 85 
procent har någon examen efter grundstadiet.

I Finland genomfördes på 1990-talet en reform 
genom vilken systemet med yrkeshögskolor 
skapades och den dåvarande institutnivån så 
småningom avskaffades ur utbildningsstrukturen. 
Om finländarnas utbildningsnivå granskas med 
hänsyn till all utbildning på högre nivå som 
ingår i den internationella klassificeringen verkar 
utbildningsnivån faktiskt minska i internationell 
jämförelse, vilket uttryckligen beror på institutnivåns 
stora andel i utbildningsnivån för personer över 35 år. 
År 2009 placerade sig de finländska 25–64-åringarna 
på sjunde plats bland OECD-länderna i fråga 
om utbildningsnivån (ISCED A och B) och 
25–34-åringarna endast på 18:e plats. År 1991 var de 
unga vuxna i topp bland OECD-länderna i fråga om 
avlagd examen på högre nivå1. År 2001 var vi på sjätte 

plats och 2009 på 18:e plats. OECD beräknar också 
utbildningsnivåns genomsnittliga årliga tillväxtprocent 
inom högskoleutbildningen. Under perioden 1999–
2009 har den arbetsföra finländska högskoleutbildade 
befolkningens tillväxtprocent varit i genomsnitt 1,8 
procent per år. Med denna andel är Finland 25:e bland 
OECD-länderna, dvs. i de flesta av jämförelseländerna 
stiger utbildningsnivån snabbare än i Finland.

I samband med EU:s tillväxtstrategi (EU 
2020-strategin) har Finland förbundit sig att 
utveckla de viktigaste samhälleliga och ekonomiska 
delområdena så att den finländska och europeiska 
konkurrenskraften stärks, medborgarnas välfärd 
förbättras och den offentliga ekonomins hållbarhet 
kan tryggas. I strategin har utbildnings- och 
forskningspolitiken en viktig roll och i det nationella 
programutkastet har Finland förbundit sig att 
bl.a. förbättra ungdomars utbildningsnivå och 
minska andelen personer som avslutar utbildningen 
tidigt. I samband med strategin har Finland 
ställt som konkret mål bl.a. att minst 42 procent 
av 30–34-åringarna avlagt högskoleexamen. I 
regeringsprogrammet utstakas att över 90 procent 
av 20–24-åringarna ska ha avlagt examen efter 
grundstadiet före år 2020.

Personer som avlagt examen på högre nivå2 i olika årsklasser och placering i OECD-jämförelse, 2009
 

Personer som 
avlagt examen på 

högre nivå, %

Placering  
i OECD 

-jämförelse Världstopp

25–34-åringar 39 18 63 (Korea) 

25–64-åringar 37 7 50 (Kanada)

1 I fråga om de länder där uppgifter är tillgängliga. I högre nivån ingår institutnivån, yrkeshögskolor och universitet. 

2 I högre nivån ingår institutnivån, yrkeshögskolor och universitet.
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1. Mål i fråga om befolkningens utbildnings-
nivå: Med de mål för utbildningsutbudet 
och andra åtgärder som leder till höjd 
utbildningsnivå som presenteras nedan 
förväntas följande relativa andelar uppnås.

2009 2020

Andel som avlagt examen efter grundstadiet

25–64-åringar 79,5 88

30-åringar 85,7 94

Andel som avlagt yrkesinriktad examen eller 
högskoleexamen

25–64-åringar 73,9 84

30-åringar 76 88

Andel som avlagt högskoleexamen

25–64-åringar 22,3 30

30-åringar 39,2 42

Andel som avlagt forskarexamen

25–64-åringar 1 1,5

30-åringar 0,6 1,1

 

Åtgärdsprogrammet för 
utbildningsmässig jämställdhet

Lika möjligheter i utbildningen förverkligas när 
alla oavsett sin bakgrund har möjlighet att söka till 
utbildning och bakgrunden inte förutspår deltagande 
i utbildning eller inlärningsresultaten.

De utbildningsmässiga skillnaderna framträder 
i ett tidigt skede. Redan på grundstadiet kan man 
observera ett samband mellan elevens bakgrund och 
inlärningsresultat. I flera nationella och internationella 
undersökningar har man konstaterat att ungdomar 
i familjer som hör till de högre socioekonomiska 
klasserna når bättre inlärningsresultat än ungdomar 
i lägre socioekonomiska klasser. Skillnaderna mellan 
könen i fråga om inlärningsresultat och deltagande 
i utbildning är stora även i internationell jämförelse. 
På basis av PISA-undersökningen är det skäl att fästa 
speciell uppmärksamhet vid att förbättra pojkarnas 
läsförmåga.

Även om man i Finland satsat mycket på att alla 
ungdomar ska avlägga en examen på andra stadiet 
genomgår fortfarande en stor del av de unga endast 
grundstadiet. För närvarande har ca 17 procent av 

25-åringarna inte examen efter grundstadiet; drygt 
14 procent av 30-åringarna är i samma situation. 
Avläggandet av examen beror också på könet: av de 
30-åriga kvinnorna har 90 procent avlagt åtminstone 
en examen på andra stadiet, medan motsvarande 
andel för männen är 82 procent.

Man har sedan länge främjat lika möjligheter att 
söka till högskoleutbildning genom ett brett utbud av 
högskoleutbildning, genom avgiftsfri utbildning som 
leder till examen, med hjälp av studiestödet och genom 
högskolornas placering runtom i landet. Med datateknik 
och genom att utnyttja datatekniken i undervisningen 
har man kunnat och kan allt mer påverka förverkligandet 
av i synnerhet regional jämställdhet på alla utbildnings-
stadier. Enligt undersökningar påverkar den sociala 
bakgrunden trots dessa åtgärder vilka som söker sig till 
högskoleutbildning och till olika studieområden. Det 
finns även könsskillnader i fråga om avläggandet av 
högskoleexamen: av kvinnorna har 48 procent avlagt 
högskoleexamen, medan motsvarande andel hos männen 
är 31 procent. Likaså är en del utbildningsområden 
kraftigt uppdelade enligt kön.

Regeringen vidtar omfattande åtgärder för 
att minska de könsrelaterade skillnaderna i 
inlärningsresultaten, deltagandet i utbildning och 
fullföljandet av utbildning samt för att minska 
den socioekonomiska bakgrundens inverkan på 
deltagandet i utbildning.

2. Undervisnings- och kulturministeriet bereder 
ett åtgärdsprogram för utbildningsmässig 
jämställdhet. Målet är en tydlig minskning 
av inlärnings- och utbildningsskillnaderna 
mellan könen samt en minskning av den 
socioekonomiska bakgrundens inverkan på 
deltagandet i utbildning. Därtill är målet att 
förbättra ställningen för grupper som har det 
sämst ställt. Programmet stärker varje individs 
möjligheter till inlärning samt till utveckling av 
kreativitet, kunnande och olika begåvningar. 
Programmet motarbetar könsmässig segregering 
inom utbildningen och främjar genusmedvetenhet 
i utbildningen. Ett forskningsprojekt inleds till stöd 
för åtgärdsprogrammet. Statsrådet godkänner 
åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig 
jämställdhet före utgången av 2012.
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 3. Mål i fråga om minskningen av 
olikvärdigheten inom utbildningen 

Småbarnsfostran
 - Före år 2020 halveras skillnaderna mellan skolor och 

områden, könets inverkan och den sociala och etniska 
bakgrundens statistiska korrelation med deltagandet i 
småbarnsfostran. Det långsiktiga målet är att avskaffa 
skillnaderna helt.

Grundskolan
 - Före år 2020 halveras skillnaderna mellan skolor 

och områden, skillnaderna i inlärningsnivån mellan 
könen samt den sociala och etniska bakgrundens 
statistiska korrelation med inlärningsresultaten i den 
grundläggande utbildningen. Det långsiktiga målet är 
att avskaffa skillnaderna helt. 

 - Skillnaderna mellan skolorna och den sociala 
bakgrunden som korrelationskoefficient ska på alla 
delområden i Pisa-undersökningen höra till de lägsta 
i jämförelsen.

Andra stadiet
 - Före år 2020 halveras skillnaderna mellan könen 

och olika områden samt den sociala och etniska 
bakgrundens inverkan på avbrytandet av utbildning 
efter grundstadiet samt på deltagandet i gymnasie- 
och yrkesutbildning. Det långsiktiga målet är att 
avskaffa skillnaderna helt.

Högskoleutbildning
 - Före år 2020 halveras skillnaderna mellan könen 

och olika områden samt den sociala och etniska 
bakgrundens statistiska  korrelation med deltagandet 
i högskoleutbildning. Könsskillnaderna i de unga 
årsklasser som avlagt examen på högre nivå minskas 
före år 2020 och halveras före år 2025. Det 
långsiktiga målet är att avskaffa skillnaderna helt.

 - Könets och den sociala och etniska bakgrundens 
inverkan på deltagandet i utbildning på högre nivå 
samt på fullföljandet av utbildning ska höra till de 
lägsta bland OECD-länderna.

Vuxenutbildning
 - Den sociala ställningens och utbildningsbakgrundens 

inverkan på deltagandet i vuxenutbildning halveras 
före år 2020. Det långsiktiga målet är att avskaffa 
skillnaderna helt. 

4. För ändringar i lagstiftningen, 
förvaltningen och finansieringen i fråga om 
utbildning utarbetas alltid en bedömning 
av jämställdhetskonsekvenserna, där 
man behandlar ändringarnas inverkan på 
förverkligandet av lika möjligheter, jämställdheten 
mellan könen och utbildningens ärftlighet. 

5. Man utreder på vilket sätt och med vilken 
tidtabell läromedelsavgifterna på andra stadiet 
kan avlägsnas.

Kommunreformen stödjer lika 
tillgång till utbildningstjänster

Enligt regeringsprogrammet genomför regeringen 
en kommunreform som omfattar hela landet. Målet 
med regeringens kommunpolitik är att trygga 
högklassiga och enhetliga kommunala tjänster 
på ett kundorienterat sätt i hela landet, skapa 
förutsättningar för utvecklingsverksamhet som stärker 
kommunernas ekonomi och för förenhetligande av 
samhällsstrukturen samt att stärka den kommunala 
självstyrelsen och lokala demokratin.

Vidare utstakar regeringsprogrammet att syftet 
med Finlands utbildnings- och kulturpolitik är att 
garantera alla, utan begränsning av börd, bakgrund 
och förmögenhet, samma möjligheter och lika rätt 
till bildning, avgiftsfri utbildning av god kvalitet 
samt förutsättningar för fullt medborgarskap. Därtill 
konstateras att ökad differentiering mellan skolorna 
ska förhindras.

Målet med kommunreformen är en livskraftig 
kommunstruktur som bygger på starka 
primärkommuner. En stark primärkommun består 
av naturliga pendlingsområden och är tillräckligt 
stor för att självständigt kunna sörja för basservicen, 
med undantag för den specialiserade sjukvården och 
krävande socialvårdstjänster. Efter kommunreformen 
har kommunerna bättre möjligheter än för 
närvarande att svara för anordnandet och 
utvecklingen av utbildningstjänster.

Enligt regeringsprogrammet ska statsandelssystemet 
omarbetas som en del av kommunstrukturreformen, 
varvid systemet förenklas och görs klarare och 
dess sporrande egenskaper förbättras. Avsikten är 
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att reformen ska inledas år 2012. I samband med 
reformen av statsandelssystemet utreds grunderna för 
den grundläggande utbildningens statsandel i syfte 
att trygga tillgången till jämställd grundläggande 
utbildning av jämn kvalitet även framöver. Målet med 
reformen är att finansieringen av den grundläggande 
utbildningen framöver allt mer bygger på indikatorer 
som beskriver den grundläggande utbildningens 
verksamhetsmiljö, till exempel invandrarnas andel av 
kommunens befolkning, den vuxna befolkningens 
utbildningsnivå samt arbetslöshetsgraden.

6. Reformerna som gäller finansieringen 
av den grundläggande utbildningen, 
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen 
anpassas till tidtabellen för statsandelsreformen.

7.  Förbättringen av utbildningstjänsternas 
produktivitet stöds. I beräkningen av 
produktivitetsmål för utbildningstjänsterna 
beaktas vid sidan om produktivitetsutvecklingen 
även kostnadsutvecklingen och s.k. 
ramindikatorer som beskriver utvecklingen av 
tjänsternas kvalitet och genomslagskraft.
  

Tillgången till kompetent  
arbetskraft tryggas

De kommande åren präglas av brist på kompetent 
arbetskraft samt utmaningar med anknytningar 
till nationalekonomins hållbarhet. Dessa beror 
på demografiska förändringar samt förändringar i 
kompetenskraven för arbetskraften och i närings- 
och yrkesstrukturerna. Tillgångsutmaningar 
kommer att utgöra problem för samhället i 
åtminstone två avseenden. För det första försvårar 
företagens och de offentliga sammanslutningarnas 
brist på arbetskraft i synnerhet tillväxtföretagens 
verksamhetsförutsättningar och därtill försvåras 
medborgarnas tillgång till välfärdstjänster.

Finland har sedan länge byggt sin internationella 
konkurrenskraft på hög kompetens – såväl 
högskoleutbildning som stark yrkeskunskap – och den 
innovationsförmåga och förmåga att snabbt tillämpa 
innovationer i produktionen som denna ger. Problem 
med tillgången till kompetent arbetskraft kan bilda en 

flaskhals i den kompetensdrivna konkurrensstrategin. 
En hotbild som presenterats är att företag som lider av 
brist på arbetskraft framöver även lägger ut allt mer av 
sina planeringsfunktioner till utlandet. 

Tillgångsproblemen anknyter också till 
frågan om förutsättningarna att tillhandahålla 
omfattande välfärdstjänster. Även om social- och 
hälsovårdsbranschen kan öka sin produktivitet och ta 
fram nya, mindre arbetskraftsintensiva vårdmetoder 
kommer mängden arbetskraft som behövs inom 
branschen att öka tydligt i framtiden. Enligt Statens 
tekniska forskningscentrals bedömning är mängden 
arbetskraft som är bunden till hälso- och sjukvård 
och socialtjänsterna år 2025 ca 1,24 gånger större 
än 2005 års nivå. Mätt i antalet anställda skulle 
branschen därmed vara klart större än industrin. 
Prognosen är denna trots att scenariot inberäknar en 
ambitiös effektivitetsökning inom välfärdstjänsterna. 
Enligt Utbildningsstyrelsens prognoser behövs det 
närmare 80 000 nya personer inom social- och 
hälsovårdens arbete under perioden 2008–2025. 

För det andra försvagar den demografiska 
utvecklingen försörjningskvoten avsevärt. Med 
försörjningskvoten avses andelen personer under 15 år 
och över 64 år i relation till befolkningen i arbetsför 
ålder. År 2010 fanns det för etthundra personer 
i arbetsför ålder 51,6 personer som var utanför 
arbetslivet. År 2020 är samma siffra närmare 70 och 
redan år 2030 klart över 70. Försörjningskvotens 
ogynnsamma utveckling är problematisk med tanke 
på nationalekonomins balans.

Tillgången till kompetent arbetskraft kan förbättras 
och försörjningskvotens ogynnsamma utveckling 
kompenseras genom att utbildningssystemets funktion 
effektiviseras och utbildningsutbudet styrs. För 
utbildningspolitiken innebär detta

 - att den totala tid som används för utbildning minskas 
och att den genomsnittliga åldern för avläggande 
av examen sänks genom att tiden som används för 
avläggande av examen förkortas, övergångsskedena 
förkortas samt genom att minska onödig 
överlappande utbildning och effektivare erkänna 
kompetens som erhållits tidigare,

 - att genomströmningen i utbildningen förbättras samt

 - att balansen mellan utbildningsutbudet och 
efterfrågan på arbetskraft förbättras.
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De finländska ungdomarna och unga vuxna är 
aktiva studerande. Av de finländska 20–29-åringarna 
studerar 43 procent och av 30–34-åringarna 15 
procent. I fråga om båda grupperna är andelarna 
klart högst bland OECD-länderna. Det vittnar om 
en allmän vilja bland finländarna att utbilda sig långt 
och om det finländska vuxenutbildningssystemets 
styrka. Å andra sidan vittnar det också om 
utbildningssystemets ineffektivitet. Utbildningens 
totala längd påverkas av övergångsskedenas smidighet 
och den totala tid som används för studier. Till dessa 
verkar finländarna använda mer tid än andra.

En sänkning av den genomsnittliga åldern för 
avläggande av examen leder till att ungdomar 
kommer in på arbetsmarknaden snabbare 
än för närvarande och bidrar till att förlänga 
arbetskarriärerna. För tillfället är medianåldern 
för dem som utexamineras från yrkeshögskolorna 
(utbildning för unga) 25,1 och för dem som 
utexamineras med högre högskoleexamen är 
medianåldern 27,3 år.

8. Som mål ställs att medianåldern för de 
som utexamineras från yrkeshögskolornas 
utbildning för unga sjunker till 24,1 år och 
medianåldern för de som utexamineras med 
högre högskoleexamen till 26,3 år. Syftet med 
detta är att förlänga arbetskarriärerna.

År 2009 inledde 91,4 procent av ungdomarna 
utbildning som leder till examen omedelbart 
efter grundskolestadiet. Utöver utbildning 
som leder till examen fortsätter en del av 
de unga i den grundläggande utbildningens 
påbyggnadsundervisning, förberedande utbildning 
inför den yrkesinriktade utbildningen eller någon 
annan utbildning som inte leder till examen. I syfte 
att både förebygga utslagning av ungdomar och 
trygga tillgången till arbetskraft är det viktigt att 
alla ungdomar deltar i utbildning efter grundstadiet 
och att så många som möjligt inleder utbildning 

som leder till examen så fort de genomgått den 
grundläggande utbildningen. 

9. Som mål ställs att 95 procent av dem som 
genomgått grundstadiet omedelbart fortsätter 
sina studier i utbildning som leder till examen 
och att alla ungdomar inleder studier efter 
grundstadiet. Studerandeantagningen på andra 
stadiet förnyas i syfte att stödja detta mål.

På den framtida arbetsmarknaden behövs utöver 
allmänbildning yrkesmässiga färdigheter som 
förvärvas genom yrkesinriktad utbildning eller 
högskoleutbildning. För närvarande fortsätter 
endast 40,4 procent av dem som avlägger 
studentexamen samma år i utbildning som leder till 
examen. I praktiken innebär detta att en stor del 
av studenterna väntar på en fortbildningsplats till 
ansökningsomgången som ordnas följande år. En del 
av studenterna fortsätter inte med någon utbildning. 
För att utbildningssystemet ska vara så effektivt som 
möjligt är det viktigt att de unga snabbt övergår till 
studier efter att de blivit studenter.

10. Studerandeantagningen på högre nivån 
förnyas i syfte att stödja snabbare övergång 
till studier. Som mål ställs att 50 procent av 
de nya studenterna år 2016 fortsätter sina 
studier samma år. Högskolorna är det främsta 
fortbildningsalternativet för studenter.

Under de senaste åren har genomströmningen i 
utbildningen3 utvecklats i en gynnsam riktning i 
största delen av utbildningssystemet. I gymnasiet 
är genomströmningen ca 87 procent, i den 
grundläggande yrkesutbildningen 71,3 procent, i 
yrkeshögskolornas utbildning för unga 67,8 procent 
och i högre högskoleexamina4 70,3 procent. 

En förbättring av genomströmningen kräver både 
snabbare utbildningstider och effektivare användning 
av resurserna. 

3 Med genomströmning avses här andelen som avlagt examen i förhållande till det totala bortfallet,  
dvs. det totala antalet personer som avlagt examen och avbrutit studierna.

4 I fråga om högre högskoleexamina används föregående läsåret 2006/2007, eftersom reformen av 
examensstrukturen hade en avsevärd inverkan på genomströmningen därpå följande läsår.
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11. Som mål ställs att genomströmningen 
i gymnasiet stiger till 90 procent, i den 
grundläggande yrkesutbildningen till 78 
procent och i högskolorna till 75 procent.

Ovannämnda mål gäller, förutom punkt 10, år 2020.

Utbildningsutbudet styrs efter 
arbetslivets behov

För närvarande är utbudet av utbildning på vissa 
områden större än behovet på arbetsmarknaden 
medan det på andra områden erbjuds för lite 
utbildning. En obalans mellan utbildningen och 
efterfrågan på arbetsmarknaden har återverkningar 
på arbetsmarknadens funktion men också på de 
ungas förankring i arbetslivet och deras studietider. 
Målen för utbildningsutbudet bygger på en 
omfattande prognostiseringshelhet i vilken bl.a. Statens 
ekonomiska forskningscentral och Utbildningsstyrelsen 
deltagit. Målen för utbudet beaktar prognoserna 
men de har justerats en aning av följande orsaker:

 - Man har eftersträvat att ändringarna i utbudet jämfört 
med år 2009 ska vara realistiska och möjliga att uppnå.

 - I målen har man beaktat förutsättningarna för 
anordnande av högklassig utbildning.

 - I målen har man beaktat visionen om en national-
ekonomi som bygger på hög kompetens, målen för 
utbildningen i Finland i förhållande till EU 2020-strategin 
samt andra mål i fråga om utbildningsnivån. 

Under detta decennium blir frågan om en styrning 
av utbildningsutbudet sannolikt allt mer aktuell 
eftersom antalet personer som lämnar arbetslivet 
klart kommer att överskrida antalet som tar steget 
in i det. Åtminstone inom vissa branscher sker det 
troligtvis en övergång från överutbud på arbetskraft 
till arbetskraftsbrist.

En av utmaningarna blir att främja en balanserad 
sysselsättningsutveckling bl.a. i fråga om den industriella 
produktionen och välfärdstjänsterna. Trenden på den 
finska arbetsmarknaden går mot ett läge där antalet 
årsklasser som träder in i arbetslivet underskrider det 
beräknade årliga arbetskraftsbehovet med i genomsnitt 
6 300 personer. Genom att styra utbildningsutbudet 
måste man samtidigt kunna främja både konkurrens-
kraften och jämlik tillgång till välfärdstjänster.

Det största minskningsbehovet finns enligt 
utbildningsområde i kulturbranschen och turism-, 
kosthålls- och ekonomibranschen. Utbildningsbehovet 
inom kulturbranschen är knappt 3 000 personer 
lägre än det nuvarande antalet nybörjare. De 
största enskilda minskningsbehoven finns inom 
hantverk och konstindustri i den grundläggande 
yrkesutbildningen samt inom kommunikations- och 
informationsvetenskaperna i den grundläggande 
yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen. 
I turism-, kosthålls- och ekonomibranschen är 
behovet 1 300 personer lägre än det nuvarande 
antalet nybörjare; minskningen är riktad främst 
till den grundläggande yrkesutbildningen och 

12. Utbildningsutbudets mål fram till 2016 enligt utbildningsområde.

Nybörjare  
2009

Nybörjarmål  
2016

Examina som avläggs 
(uppskattning)* 

Humanistiska och pedagogiska området 5 774 5 830 4 740

Kulturbranschen 7 707 4 745 3 670

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 
administrativa området

16 126 15 960 12 300

Naturvetenskapliga området 6 304 5 310 3 450

Teknik och kommunikation 32 997 32 190 24 430

Naturbruk och miljöområdet 4 042 3 770 2 700

Social-, hälso- och idrottsområdet 17 324 18 590 15 340

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 8 361 7 305 5 500

* Antal examina som 2016 års nybörjarantal förväntas producera. 

Mål enligt utbildningsområde och studieområde finns i bilaga 1.
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yrkeshögskoleutbildningen inom turismbranschen 
och den grundläggande yrkesutbildningen inom 
inkvarterings- och kosthållsbranschen.

Det största ökningsbehovet finns inom den 
grundläggande yrkesutbildningen i fordons- och  
transportteknik och inom social- och hälsovårds-
branschen.

Främjande av livslångt lärande  
och handledning 

Livslångt lärande innebär inlärning i alla åldrar och 
på alla livsområden. För att principen om livslångt 
lärande ska förverkligas är det viktigt att kunskaper 
och färdigheter kommer fram och att kompetensen 
ges fullt värde oavsett var, när och hur kompetensen 
förvärvats. När inlärning som skett på olika sätt 
identifieras och erkänns förbättras utbildnings- 
och examenssystemets funktion samt individens 
motivation och framsteg i utbildningen och arbetslivet.

Utbildningslagstiftningen ger möjligheter att 
identifiera och erkänna inlärning som skett utanför 
utbildningens område. Praxis och genomslagskraften 
varierar dock. Det anses ofta vara svårt och arbetsamt 
att bedöma kompetensen eller så har erkännandet 
ingen inverkan på den studerandes studier. 
Erkännande av kompetens som förvärvats på olika 
sätt förutsätter också kompetensbaserad definiering 
av examina. Endast när den målsatta kompetensen är 
tillräckligt bra definierad kan individens kompetens 
bedömas i förhållande till målen.

Läroanstalterna och högskolorna och flera 
andra aktörer ger handledning till stöd för 
studiernas framskridande och utbildnings- och 
karriärvalen samt producerar information om 
arbets- och utbildningsalternativ. Det finns dock 
utvecklingsbehov och allvarliga skuggområden i fråga 
om genomförandet av handledningen. Kompetensen 
hos personer som arbetar med handledning 
förutsätter också ständig utveckling.

13. Genom lagstiftningen, styrningen och 
finansieringen i fråga om utbildningen främjas 
inom all utbildning identifiering och erkännande 
av inlärning som skett utanför utbildningen. En 
kompetensbaserad definition av examina främjas.

14. För den grundläggande utbildningen, 
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen 
utarbetas kriterier för god elev- och 
studerandehandledning som kan tas 
i bruk höstterminen 2014. I fråga om 
yrkesutbildningen införs kriterierna i samband 
med verkställandet av kvalitetsstrategin.

15. Elektroniska informations-, rådgivnings- och 
handledningstjänster utvecklas som en del av 
SADe-programmets webbtjänst för lärande.

16. Högskolorna höjer nivån på undervisningen 
och handledningen och förbättrar 
genomströmningen för examina på alla 
examensnivåer.

17. Grundutbildningen för personer som 
arbetar med handledning utvecklas så 
att den motsvarar de ökade kraven på 
handledningsarbetet. Likaså förbättras 
möjligheterna till fortbildning för personer 
som arbetar med handledning inom olika 
förvaltningsgrenar och i arbetslivet.

18. I all handledning främjas koncentration 
av servicen till ett enda ställe så att man kan 
utnyttja olika förvaltningsgrenars kompetens 
och expertis i fråga om handledning.

19. NTM-centralerna ges en starkare roll i 
utvecklingen av det regionala samarbetet inom 
handledningen. 

Invandrares deltagande  
i utbildning främjas 

Färre invandrarunga inleder gymnasieutbildning och 
därmed även högskoleutbildning i jämförelse med 
den övriga befolkningen. En avgörande orsak är deras 
språkliga färdigheter som anses vara bristfälliga. Man 
har inte lyckats skapa starkare språkliga färdigheter 
genom påbyggnadsundervisning i den grundläggande 
utbildningen. Målet är att invandrare och personer 
med invandrarbakgrund ska delta i utbildning i 
samma omfattning som den övriga befolkningen.
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Antalet unga med invandrarbakgrund som inleder 
yrkesinriktad utbildning är också mindre och det 
är allmänt att utbildningen avbryts. Ungdomar 
deltar inte nämnvärt i förberedande utbildning för 
yrkesutbildning för invandrare som främjar inträde 
till utbildning och framgång i studierna, utan denna 
utbildning är för närvarande riktad främst till vuxna.

Vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet 
tillhandahålls frivillig integrationsutbildning som 
motsvarar väl vuxna invandrares utbildningsbehov. 
Efterfrågan på utbildning har ökat ständigt. 
Systemet med studiesedlar som kompenserar 
studerandeavgifterna vid läroanstalterna inom det 
fria bildningsarbetet har visat sig fungera bra och 
sporra invandrare att delta i utbildning.

Den nya integrationslagen trädde i kraft 1.9.2011. 
Våren 2012 beslutar statsrådet om statens fyraåriga 
integrationsprogram som bereds tväradministrativt. 
Programmet omfattar mål och åtgärder för 
utvecklingen av integrationen. Projektet Delaktig i 
Finland pågår till 2013.

20. Invandrares förutsättningar för 
gymnasiestudier förbättras genom att man 
i lagstiftningen inför bestämmelser om 
förberedande utbildning för invandrare. 
Utbildningens omfattning är ett år. Reformen 
verkställs från och med höstterminen 2014.

21. Nivån på språkundervisningen i 
integrationsutbildningen för invandrare 
förbättras och dess omfattning ökas så att 
utbildningen ger verkliga färdigheter att delta i 
bl.a. förberedande utbildning för yrkesutbildning 
och yrkeshögskolestudier för invandrare. Man 
fokuserar i synnerhet på invandrarunga som 
anländer till Finland i slutet av läropliktsåldern 
eller efter läropliktsåldern. I planeringen och 
genomförandet av integrationsutbildningen 
beaktas invandrarens hela familj. Svenska 
språkets ställning i integrationsutbildningen 
tryggas. I den förberedande utbildningen 
för yrkesutbildning för invandrare betonas 
de språkliga färdigheter som krävs inom 
yrkesutbildningen. Förberedande utbildning 
riktas även till ungdomar.

22. Hinder för invandrares inträde till 
högskoleutbildning avlägsnas, bl.a. 
genom att utveckla handledningen och 
studerandeantagningen samt genom andra 
stödåtgärder. Högskolorna fortsätter att utveckla 
språkutbildningen, arbetspraktiken och övriga 
stödåtgärder som är riktade till internationella 
studenter. Högskolorna ska erbjuda för 
invandrare delar av examen och därtill hörande 
utbildning i de inhemska språken och annan 
fortbildning för studier på eget initiativ och i 
form av arbetskraftsutbildning.

23. Språkutbildningen för invandrare 
utvecklas och effektiviseras vid läroanstalterna 
inom det fria bildningsarbetet. Den 
självständiga integrationsutbildningen vid 
medborgarinstituten och folkhögskolorna samt 
utbildningen som ordnas av vuxengymnasier 
och -linjer och studiecentraler utvecklas.

24. En tyngdpunkt i utvecklingen av 
studiehandledarnas utbildning är specialfrågor 
med anknytning till invandrarunga.

Starkare kontakter mellan 
utbildningen och arbetslivet 

I grundskolans övre årskurser ordnas introduktioner 
till arbetslivet till stöd för elevernas utbildnings- 
och yrkesval. Vanligtvis deltar eleverna i praktisk 
arbetslivsorientering under en eller två veckor. På 
skolnivå är dock samarbete med arbetslivet småskaligt. 
Av grundskolorna har endast 20 procent något slags 
samarbete med företag. I gymnasierna är samarbete 
ännu ovanligare och endast 4 procent har samarbete 
med arbetsplatserna. Verksamheten är ofta sporadisk 
och har inte en tillräcklig förankring i studierna. 
Därmed varierar elevernas och studerandenas 
möjligheter att orientera sig i arbetslivet.

Samarbetet med arbetslivet är en väsentlig del 
av yrkesutbildningen. Utbildningsanordnarna 
samarbetar aktivt med arbetslivet för att utveckla och 
genomföra utbildningen. Inlärning i arbetet är en 
obligatorisk del av alla yrkesinriktade grundexamina. 
Alla studerande inom den grundläggande 
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yrkesutbildningen får grundläggande information 
om arbetslivet och entreprenörskap. I inlärning som 
sker på arbetsplatsen har arbetsplatshandledarna en 
viktig roll. Utbildningen av arbetsplatshandledare 
är huvudsakligen projektbaserad. Arbetslivs- och 
efterfrågeorienteringen samt reaktionsförmågan är 
viktiga faktorer i stärkandet av genomslagskraften, 
kvaliteten och precisionen hos yrkesutbildningen för 
vuxna. Arbetslivets utvecklings- och serviceverksamhet 
är en viktig del av denna verksamhet.

För att utveckla utbildningssystemet och öka 
genomströmningen är det nödvändigt att öka 
flexibiliteten också så att olika inlärare och olika 
inlärningsstilar beaktas. Detta innebär att möjligheterna 
till inlärning i arbete ska utvidgas samt närmare 
samarbete även med aktörer inom tredje sektorn som 
har analyserat sin arbetsmiljö som inlärningsmiljöer 
som eftersträvar målen i läroplanerna.

Vid högskolorna ingår praktik i examina och det är 
vanligt med examensarbeten som svarar på arbetslivets 
behov. I universitetens förvaltning är aktörer som 
står utanför universiteten bättre representerade än 
tidigare. För att utbildningarnas innehåll ska vara 
tidsenliga och för att studerandena ska kunna gestalta 
sina karriärer och hitta arbete är det nödvändigt att 
kontakterna till arbetslivet stärks ytterligare.

25. På alla utbildningsstadier stärks arbetslivs- 
och företagarfostran som berör medborgarens, 
arbetstagarens och företagarens rättigheter och 
skyldigheter. 

26. I samband med reformen av grunderna för 
läroplanerna för den grundläggande utbildningen 
och gymnasiet definieras enhetliga nationella mål 
för arbetslivsfärdigheterna som kan tillämpas enligt 
lokala omständigheter. Under följande europeiska 
strukturfondsperiod utvecklas modeller för 
samarbete mellan arbetslivet och gymnasiet.

27. Grunderna för examina inom 
yrkesutbildningen förnyas för att ge bättre 
kunskaper om spelreglerna i arbetslivet och 
om samhälleligt inflytande. Förbättringen 
av arbetslivskontakterna beaktas också när 
finansieringsgrunden förnyas.

28. Tillräcklig utbildning och tillgång till 
den tryggas för arbetsplatshandledare inom 
yrkesutbildningen. Möjligheterna att ordna 
bestående finansiering för utbildningen 
av arbetsplatshandledare undersöks. 
Alternativa sätt att ordna utbildning av 
arbetsplatshandledare utvecklas. Innehållet 
i utbildningen av arbetsplatshandledare 
utvecklas på nationell nivå så att det 
på bästa möjliga sätt stödjer inlärning 
i arbetet och arbetspraktik på olika 
utbildningsnivåer, bedömningen av den 
yrkesmässiga kompetensen samt varje 
arbetsplatshandledares kunskapsbehov.

29. Den strategiska betydelsen och efterfråge-
orienteringen för den yrkesinriktade tilläggs- 
utbildningens utvecklings- och serviceverksamhet 
för arbetslivet stärks i genomförandet av 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. 
Samarbetet som bygger på partnerskap mellan 
utbildningsanordnare, företag och offentliga 
sammanslutningar ökas och stärks. Utbudet av 
arbetslivsorienterade kompetensutvecklings- 
tjänster som stödjer innovationsverksamheten 
breddas. Utvecklings- och serviceverksamheten 
för arbetslivet görs mer känd och verksamhetens 
kvalitet och precision förbättras.

30. Arbetslivsorganisationer och -aktörer ges 
möjligheter att i skolorna presentera arbetslivet 
och sin verksamhet samt de närings- och 
yrkesbranscher de representerar.    

31. Högskolornas arbetslivskontakter förbättras 
genom att finansieringsgrunderna och 
-modellerna utvecklas.

Mot ett aktivt medborgarskap  

Genom att vara delaktiga och påverka ärenden som 
berör dem själva får barn och unga de färdigheter 
som behövs för att verka i ett demokratiskt och 
jämställt samhälle som fungerar enligt principerna 
för hållbar utveckling. Därtill främjas deras 
utveckling till aktiva medborgare.
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På basis av nya undersökningsresultat har 
studerandena inom den yrkesinriktade utbildningen 
bristfälliga kunskaper i fråga om samhället och 
samhällelig verksamhet.

32. Demokratifostran vid läroanstalterna 
utvecklas. I undervisningen införs mer 
teman och verksamhetsmetoder som stödjer 
delaktighet och påverkningsmöjligheter samt 
utvecklingen av den politiska och samhälleliga 
läsförmågan. År 2014 etableras elevkårerna 
i alla grundskolor genom tillägg i lagen 
om grundläggande utbildning. Därtill ges 
studerandena vid gymnasierna och inom 
yrkesutbildningen bättre påverkningsmöjligheter.

33. Eleverna, studerandena och lärarna görs 
delaktiga i all utveckling av utbildningen.

34. Frivilligorganisationer och andra 
samhälleliga rörelser ges bättre möjligheter än 
för närvarande att presentera sin verksamhet i 
skolorna och läroanstalterna.

Nationalspråksstrategin och 
utvidgning av språkreserven

Verksamheten på samhällets alla delområden sker i 
en internationell miljö, vilket förutsätter goda och 
mångsidiga språkkunskaper och kulturkännedom. 
Studierna i främmande språk i grundskolan och 
gymnasiet är alltför centrerade kring engelskan med 
tanke på de krav som globaliseringen medför. En 
bredare språkreserv förutsätter att de studerande har 
ett större intresse för andra språk och kulturer samt ett 
tillräckligt och regionalt täckande undervisningsutbud.

35. Under år 2012 bereds nationalspråks-
strategin under statsministerns ledning.

36. Undervisningsmetoderna för nationalspråken 
utvecklas så att tyngdpunkten ligger på 
kommunikationsfärdigheter. Undervisnings- 
och kulturministeriet genomför ett 
utvecklingsprogram för att stärka en mångsidig 
läs- och skrivförmåga hos barn och ungdomar.

37. Under regeringsperioden definieras målen 
för och sätten att uppnå en bredare nationell 
språkreserv och kulturkännedom.

Informationssamhällets utveckling 
och utbildningen

Informations- och kommunikationstekniken är 
en väsentlig del av utbildningen, arbetslivet och 
hela samhällets funktion. Genom att utnyttja 
informations- och kommunikationsteknik kan 
man erbjuda möjligheter till mer flexibla och 
individuella studier samt förnya undervisningen. 
Lärarnas kompetens i fråga om användning av 
tekniken i undervisningen utvecklas genom 
grundläggande och kompletterande utbildning på 
alla utbildningsnivåer.

Syftet med informationsförvaltningslagen 
(634/2011) som trädde i kraft i början av 2011 är 
att effektivisera verksamheten inom den offentliga 
förvaltningen samt att förbättra de offentliga 
tjänsterna och deras tillgänglighet. Lagen fokuserar 
på att främja informationssystemens interoperabilitet 
inom den offentliga förvaltningen, dvs. staten och 
kommunerna.

38. Interoperabiliteten för utbildningens 
elektroniska infrastruktur och utnyttjandet 
av digitala inlärningsmiljöer förbättras. 
Arbetet med att förbättra skolornas 
informationssamhällsfärdigheter fortsätter.

39. Utbildningsförvaltningens informations-
förvaltning och dataarkitekturer utvecklas för att 
stödja sammanjämkningen av datasystemen. 
Man ser till att begreppen som används i 
olika datasystem är jämförbara och att det 
utarbetas och upprätthålls beskrivningar och 
bestämmelser för interoperabiliteten hos 
datasystem som utvecklas.

Elevvården breddas 

Det finns brister i elevvården inom utbildningen 
på andra stadiet. De största problemen är 
regionala och kommunspecifika skillnader i 
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tjänsternas tillgänglighet, oenhetlig praxis samt 
den fragmenterade lagstiftningen. På grund av 
otillräckliga tjänster kan till exempel personer 
som lider av mentala problem inte erbjudas stöd 
tillräckligt nära. 

40. Elevvården utvecklas tillsammans med 
social- och hälsovårdsministeriet med särskild 
fokus på elevvårdstjänsterna för studerande på 
andra stadiet. En mer systematisk användning 
av tjänsterna eftersträvas. Tjänsterna utvecklas 
med större fokus på förebyggande arbete och 
så att de främjar studerandenas välmående 
som helhet. Det stiftas en lag om elevvård som 
ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Bättre tillgång till grundläggande 
konstundervisning 

I registret över läroanstalter för grundläggande 
konstundervisning finns 465 läroanstalter som 
godkänts av kommunen och som följer läroplanen 
för grundläggande konstundervisning. Den 
grundläggande konstundervisningen har utvecklats 
och utvidgats på många konstområden under de 
senaste åren. Grundläggande konstundervisning med 
rätt till statsandel per undervisningstimme sker vid 
89 musikläroanstalter och 31 läroanstalter för övriga 
konstområden (arkitektur, bildkonst, handarbete, 
ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst). 
Den grundläggande konstundervisningen som ges 
främst till vuxna vid medborgarinstituten stödjer 
den grundläggande konstundervisningens regionala 
utbud, tillgång och tillgänglighet.

41. Den grundläggande konstundervisningens 
regionala tillgänglighet och mångsidighet samt 
läroanstaltsnätverkets utveckling utreds.

42. Den regionala tillgången till tjänster 
inom konstfostran utreds i samband med 
utredningen av basservicen.
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Småbarnsfostran skapas grunden för barnets 
livslånga lärande, för en balanserad utveckling 
samt för välmåendet och hälsan. Småbarnsfostran 
utgör en helhet som består av vård, fostran och 
undervisning och bygger på tvärvetenskaplig 
kunskap och forskning samt på kunskap om barnets 
tillväxt, utveckling och inlärning som utgår från en 
behärskning av pedagogiska metoder.

En högklassig och tillgänglig småbarnsfostran och 
förskoleundervisning garanteras för hela årsklassen.

Överföringen av förvaltningen av 
småbarnsfostran genomförs 

I tjänsterna inom småbarnsfostran som tillhandahålls 
av samhället förenas barnets rätt till småbarnsfostran 
och föräldrarnas rätt till en dagvårdsplats för sitt 
barn. Samarbete mellan olika övergångsskeden bidrar 
till kontinuitet inom fostran och stödjer barns och 
ungdomars övergångsskeden i småbarnsfostran och 
den grundläggande utbildningen.

Internationellt sett går trenden mot ett enhetligt 
system för fostran och utbildning där dagvården och 
skolundervisningen utgör en funktionell helhet, såväl 
innehållsmässigt som administrativt. För närvarande 
är styrningssystemet för småbarnsfostran uppdelat på 
två ministerier inom statsförvaltningen.

Många kommuner har överfört dagvårdens 
förvaltningsuppgifter till bildnings- och 
undervisningsväsendet. Det viktiga är att styrningen 
och utvecklingen av småbarnsfostran sker som en 
funktionell helhet.

43. Lagberedningen, förvaltningen och 
styrningen i fråga om småbarnsfostran och 
dagvårdstjänster överförs från social-  
och hälsovårdsministeriet till undervisnings- 
och kulturministeriet från början av 2013.

En lag om småbarnsfostran stiftas

Den subjektiva rätten till dagvård bevaras. 
Dagvårdssystemet utvecklas så att familjerna erbjuds 
möjligheter till flexiblare användning av dagvården. 
Dagvårdens trygghet och höga kvalitet garanteras. 
Dagvården utvecklas i egenskap av en tjänst som 
förebygger utslagning. Dagvården förblir avgiftsfri 
för familjer med låga inkomster och avgifterna utgör 
inte en sysselsättningströskel. Ensamförsörjarnas 
ställning beaktas särskilt. Barnet ska även framöver 
ha rätt till samma dagvårdsplats efter en period av 
hemvård.

Småbarnsfostran består av en helhet av vård, 
uppfostran och undervisning. Utgångspunkten 
är en helhetsbaserad syn på barnets uppväxt, 
utveckling och inlärning, som utgår från bredbasig, 
mångvetenskaplig kunskap och forskning samt 
bemästrande av pedagogiska metoder. Utveckling 
av småbarnspedagogiken och beaktande av 
barnets läroväg främjar ett tidigt ingripande i 
inlärningssvårigheter samt att målen för den 
utbildningsmässiga jämlikheten uppnås.  

Målet är att genom småbarnsfostran ge en 
ännu starkare grund för en balanserad tillväxt och 
utveckling i fråga om barnets personlighet samt 
färdigheter, förmågor och värdegrund, för barnets 
livslånga lärande och för barnets välmående och 
hälsa. Småbarnsfostran har en viktig roll som 
inkörsport till det sociala livet och som utjämnare 
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av sociala utgångspunkter. Det väsentliga är att 
man redan inom småbarnsfostran kan trygga goda 
förutsättningar för tillväxt och utveckling för alla 
genom att barn som behöver särskilt stöd och barn 
som riskerar utslagning stöds med olika åtgärder.

44. En lag om småbarnsfostran stiftas. 
Regeringen överlåter propositionen 
till riksdagen under vårsessionen 
2014. Samarbetet med social- och 
hälsovårdsväsendet intensifieras i fråga  
om småbarnsfostran.

Förskoleundervisning för hela 
årsklassen

Sedan 1.8.2001 har alla barn rätt till 
förskoleundervisning. Förskoleundervisningen är 
frivillig för barnet och avsikten med den är att 
garantera en lyckad övergång från dagvården till 
den grundläggande utbildningen. Kommunen är 
skyldig att för barn som bor på kommunens område 
ordna förskoleundervisning året innan läroplikten 
uppkommer. Införandet av transportförmånen år 
2004 har förbättrat möjligheterna för alla barn att 
delta i förskoleundervisning.

Omkring 98 % av årsklassen deltar i 
förskoleundervisningen. Utmaningen ligger i att få 
barn i glesbygderna samt vissa underrepresenterade 
barngrupper, såsom barn med invandrarbakgrund, 
att delta i förskoleundervisningen. Det är viktigt att 
målnivån inom den grundläggande utbildningen 
höjs, att en kontinuitet skapas från småbarnsfostran 
till förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen samt att tillräcklig likabehandling 
garanteras för barnen.

45. Förskoleundervisningen utvecklas i form 
av undervisning som är enhetlig för hela 
årsklassen och som tryggar lika möjligheter. 
Före utgången av 2012 utreds möjligheterna 
att göra förskoleundervisningen obligatorisk  
i syfte att garantera att hela årsklassen deltar i 
en pedagogiskt högklassig småbarnsfostran. 
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Finland har deltagit i PISA-forsknings-
programmet från första början. Finland har 
placerat sig bland de bästa länderna i varje omgång 
och på alla undersökta områden: läsförståelse, 
matematik och naturvetenskaper. Även om Finland 
internationellt sett har små skillnader i fråga om 
skolorna och hemmets socioekonomiska bakgrund 
kan man även i de finländska resultaten observera en 
tilltagande ojämlikhet.

Utmaningarna i verksamhetsmiljön 
beaktas  

Kommunernas statsandelssystem består av 
statsandelsfinansieringen för basservice, 
som administreras av finansministeriet, och 
statsandelen för undervisnings- och kulturväsendet, 
som administreras av undervisnings- och 
kulturministeriet. Finansieringssystemet för 
undervisnings- och kulturväsendet fungerar 
som en del av kommunernas statsandelssystem 
och omfattar även privata utbildningsanordnare 
och samkommuner. Undervisnings- och 
kulturministeriet beviljar finansiering för 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
för sådan verksamhet som inte omfattas av 

finansministeriets årsklassbaserade statsandel för 
kommunerna.

Grundskolans förutsättningar att fungera som 
läropliktsskola för alla barn förbättras genom att 
skolornas verksamhetsmiljö beaktas i styrningen och 
finansieringen. Innan statsandelssystemet reformeras 
genomför man utgående från existerande forskning 
en bakgrundsutredning av indikatorer som beskriver 
grundskolans verksamhetsmiljö.

46. Barnets rätt till trygg och högklassig 
undervisning i närskolan garanteras.

47. I samband med reformen av 
statsandelssystemet utreds grunderna 
för statsandelen för den grundläggande 
utbildningen i syfte att trygga tillgången till 
jämställd grundläggande utbildning med jämn 
kvalitet även framöver. Målet med reformen 
är att finansieringen av den grundläggande 
utbildningen mer än för närvarande ska 
bygga på indikatorer som beskriver den 
grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, 
till exempel invandrarnas andel av befolkningen 
i kommunen, den vuxna befolkningens 
utbildningsnivå samt sysselsättningsnivån.

Finlands PISA-resultat under olika år 

Poäng   
Placering:  

OECD-länderna
Alla  

deltagare

2009 Läsförståelse 536 2. 3.

2006 Naturvetenskaper 563 1. 1.

2003 Matematik 544 1. 2.

2000 Läsförståelse 546 1. 1.
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Målen, timfördelningen och 
läroplanerna förnyas

Målet för den grundläggande utbildningen är att 
stödja elevernas utveckling till humana människor 
och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt 
att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de 
behöver i livet. Därtill ska förskoleundervisningen 
som en del av småbarnsfostran förbättra barnens 
inlärningsförutsättningar. Utbildningen ska främja 
bildningen och jämlikheten i samhället samt elevernas 
förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt 
utveckla sig själva under sin livstid. Undervisningens 
mål är vidare att säkerställa att utbildning ges på lika 
villkor i hela landet.

Utgångspunkterna för anordnandet av 
grundläggande utbildning är en högklassig och trygg 
närskola och en enhetlig grundläggande utbildning.

48. Den grundläggande utbildningen utvecklas 
i form av en för hela årsklassen gemensam 
undervisning som tryggar lika möjligheter för 
alla elever. Skolornas differentiering förhindras 
och man strävar att utjämna redan befintliga 
och observerade skillnader.

49. Våren 2012 beslutar statsrådet om 
de allmänna nationella målen för den 
grundläggande utbildningen och fördelningen 
av undervisningstiden mellan olika läroämnen 
och ämnesgrupper och elevhandledning 
(timfördelningen). I reformen stärks 
undervisningen i färdighets- och konstämnen, 
gymnastik, samhällsfostran och etisk fostran, 
miljöfostrans ställning och samarbetet mellan 
olika läroämnen. Därtill görs språkprogrammen 
mångsidigare. Målet är att dimensionera 
timresursen så att den motsvarar de ungas 
pedagogiska behov.

50. Grunderna för läroplanen förnyas senast 
den 31 december 2014 så att läroplanerna 
kan tas i bruk i samtliga årskurser inom den 
grundläggande utbildningen från och med den 
1 augusti 2016. 

Mindre gruppstorlekar

Staten har åren 2009–2011 anslagit finansiering i syfte 
att minska storleken på undervisningsgrupperna. 
Finansieringen har kunnat användas för att anställa 
lärare genom att dela upp grupper, öka antalet delade 
timmar och för att ordna kompanjonundervisning 
under resurstimmar. Understöden har beviljats på 
basis av anordnarnas planer och finansieringsbehov.

Man kan påverka undervisningens kvalitet och 
inlärningsresultaten effektivt genom att se till 
att undervisningsgrupperna är tillräckligt små. 
Gruppstorlekarna ska vara sådana att läraren har 
möjlighet att följa med och stödja elevens inlärning 
och övriga utveckling även i samarbete med hemmet, 
främja samarbetet mellan eleverna samt använda sig 
av mångsidiga metoder.

51. Staten anvisar särskilda resurser för  
en minskning av gruppstorlekarna inom den 
grundläggande utbildningen. I synnerhet 
fokuserar man på att avsevärt minska antalet 
grupper som överskrider de rekommenderade 
gruppstorlekarna.

52. Inom loppet av våren 2013 utreds  
behovet av att definiera gruppstorleken 
inom den grundläggande utbildningen 
i lagstiftningen, till exempel så att 
rekommendationerna för gruppstorlekarna 
görs förpliktande. I den forskningsbaserade 
utredningen beaktas hur gruppstorleken 
påverkar inlärningsresultaten, hur olika 
barns och gruppers behov beaktas samt hur 
utbildning och marginalisering går i arv.  

Kvalitetskriterier till stöd för 
skolornas verksamhet

Kvalitetskriterierna för den grundläggande 
utbildningen färdigställdes hösten 2009. Målet med 
kriterierna är att trygga hög kvalitet på undervisningen 
och ett mångsidigt undervisningsutbud samt 
att garantera grundläggande pedagogiska och 
bildningsmässiga rättigheter för barn och unga oavsett 
bosättningsort, språk och ekonomisk ställning.
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Kvalitetskriterierna för den grundläggande 
undervisningen är ett verktyg med vars hjälp man 
kan ta fram information om den grundläggande 
utbildningens strukturella och funktionella kvalitet 
på lokal nivå. Kvalitetskriterierna utgör också 
ett styrningsinstrument med hjälp av vilket man 
strävar efter att styra beslut som berör anordnandet 
av grundläggande utbildning. Kvalitetskriterierna 
definierar också de grunder på vilka verksamheten 
kan analyseras och hur man förväntar sig att 
verksamheten genomförs för att den ska motsvara de 
mål som ställts upp.

53. Införandet av kvalitetskriterierna för 
den grundläggande utbildningen främjas 
bl.a. genom statsbidrag samt genom att 
ordna utbildning som främjar det regionala 
samarbetet inom kvalitetsarbetet i den 
grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterierna 
för den grundläggande utbildningen uppdateras 
och bl.a. införs kvalitetskriterier för morgon- 
och eftermiddagsverksamheten och 
klubbverksamheten i dem.

En trygg skoldagä

Av kommunerna i Fastlandsfinland ordnar 98 % 
morgon- och eftermiddagsverksamhet. Närmare 
47 000 barn deltar i verksamheten årligen. Av 
eleverna i första årskursen deltar 51 % i morgon- 
och eftermiddagsverksamheten. Verksamheten 
sysselsätter över 7 000 ledare.

De främsta målen är att göra verksamheten 
möjlig för alla små skolelever som behöver 
den, att stärka samarbetet mellan morgon- och 
eftermiddagsverksamheten och skolan, att öka 
beständigheten i ledarnas arbetsförhållanden 
samt att utveckla verksamheten för specialelever 
och andra barn som behöver särskilt stöd. 
Därtill bör serviceproducenternas möjligheter till 
långsiktig utveckling av verksamheten förbättras. I 
statsbudgeten 2011 har antalet ledda timmar ökats 
med 120 000 timmar till högst 3 250 000 timmar. 
Utbildningsstyrelsen har fastställt grunderna för 
morgon- och eftermiddagsverksamheten inom 
den grundläggande utbildningen i januari 2011. 

Grunderna för yrkesexamen för skolgångsbiträde och 
grunderna för yrkesexamen för ledare i morgon- och 
eftermiddagsverksamhet har sammanslagits. 

Utvecklingen av klubbverksamheten inleddes 
våren 2008. Utbildningsanordnarna har kunnat 
söka statligt specialunderstöd för att utveckla 
verksamheten. Åren 2008–2011 deltog 336 
utbildningsanordnare i utvecklingsarbetet, av dessa 
var 93 % kommuner i Fastlandsfinland.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten 
och skolans klubbverksamhet utvecklas som 
en del av grundskolans verksamhet genom 
samarbete mellan nätverken för morgon- och 
eftermiddagsverksamheten och kontaktpersonerna 
för klubbverksamheten.

54. Skolornas morgon- och eftermiddags-
verksamhet samt klubbverksamhet ger eleverna 
en möjlighet till hobbyer i anknytning till 
skoldagen.

55. Genom statsandelar ökas utbudet av 
morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever 
i årskurs 1–2 samt för elever som behöver 
särskilt stöd. Målet är att alla som vill ska få 
plats i verksamheten. Klubbverksamheten 
befästs genom fortsatt statlig finansiering. Hur 
väl målet uppnåtts samt verksamhetens kvalitet 
utreds genom en årlig enkät.   

Stöd för genomförandet av 
intensifierat och särskilt stöd inom 
den grundläggande utbildningen

Lagen om ändring av lagen om grundläggande 
utbildning som handlar om intensifierat och 
särskilt stöd trädde i kraft i början av 2011. 
Bestämmelserna om elevvård och dataskydd har 
dock tillämpats från och med augusti 2010. Genom 
denna lagstiftning kompletteras bestämmelserna 
om specialundervisning och övrigt stöd som 
ges till eleven. Målet är att stärka det tidiga och 
förebyggande stödet för elevens inlärning och 
utveckling som ges systematiskt och vid rätt 
tidpunkt. Utbildningsanordnarna ska ha infört 
grunderna för läroplanen senast i augusti 2011.  
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56. Verkställigheten av bestämmelserna om 
allmänt, intensifierat och särskilt stöd i lagen 
om grundläggande utbildning stöds genom 
statsunderstöd. 

57. Förverkligandet av elevens rätt till 
intensifierat och särskilt stöd uppföljs och före 
utgången av 2013 lämnas den utredning som 
Riksdagen förutsätter till kulturutskottet.   

Stöd för utvecklingen av elevernas 
emotionella och sociala färdigheter

De mänskliga rättigheterna, alla människors 
lika värde och demokrati samt godkännande 
av mångkulturalitet är de värden som den 
allmänbildande utbildningen grundar sig på. I 
skolgemenskapen stöter man på de utmaningar 
som en tilltagande samhällelig diversitet och 
ojämlikhet medför. Barn och unga har rätt till en 
trygg utvecklings- och studiemiljö. Toleransen har 
inte utvecklats på önskat sätt under de senaste åren. 
I internationell jämförelse anser sig barn och unga i 
Finland ha obetydliga möjligheter att påverka.

Acceptansen av olikheter och ett likvärdigt 
individuellt bemötande måste förbättras i våra skolor. 
I sin verksamhet ska skolorna betona delaktighet, 
välmående, trygghet, tolerans och medmänsklig 
respekt. Det är viktigt att förebygga skolmobbning, 
utslagning och rasism. Antimobbningsprogrammet 
KiVa i skolan är redan i bruk i 2500 grundskolor. 
Åtgärderna för att förebygga mobbning i skolorna 
fortsätter och det fästs särskild uppmärksamhet vid 
rasistisk diskriminering och mobbning.

58. Skolans förmåga att utveckla elevernas 
emotionella och sociala färdigheter stärks och 
elevernas och studerandenas delaktighet och 
gemenskap stöds. Åtgärderna för att minska 
skolmobbningen effektiviseras. Mer tolerans- 
och umgängesfostran införs i skolornas 
verksamhet.

Bättre sjukhusundervisning  
och undervisning  
av omhändertagna barn  

Det är oerhört viktigt att elever med störningar i 
sitt emotionella eller sociala beteende har tillgång 
till barn- och ungdomspsykiatrisk undersökning 
och vård och flexibelt kan återgå till skolan. En del 
av ovannämnda elever väntar på vård eller placering 
inom barnskyddet, medan en del av andra orsaker 
inte fått vård. Att ordna undervisning för en elev 
som övergår från vården tillbaka till skolan medför 
också ofta svårigheter. En del elever är hänvisade till 
tillfälliga undervisningsarrangemang. Sjukhusens 
vårdplatser har minskats och under de senaste åren 
har vården fokuserat på öppenvård. I detta läge har 
man i kommunerna tagit fram olika sätt att ordna 
undervisning, såsom smågrupper inom vården. 

Enligt utredningar sker den grundläggande 
utbildningen i skolan för omhändertagna och 
placerade barn huvudsakligen på det sätt som lagen 
avser. För en del barn har det dock inte ordnats 
lagstadgad undervisning vare sig i skolor som fått 
tillstånd att ordna undervisning eller inom ramen för 
sjukhusundervisningen.

59. Rätten för läropliktiga att delta i 
grundläggande utbildning och vid behov 
sjukhusundervisning förbättras inom 
öppenvården. Omhändertagna och placerade 
barns rätt till grundläggande utbildning tryggas. 
Nödvändiga ändringar i lagstiftningen görs år 
2012.

60. Finansieringen av undervisningen 
för barn och unga som omhändertagits 
eller placerats utanför hemmet förnyas 
så att den överensstämmer med 
faktureringsrätten i lagstiftningen på 
social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde från början av 
2013. Social- och hälsovårdsministeriet 
kompletterar barnskyddslagens bestämmelser 
om klientplanen och kommunens 
anmälningsskyldighet.
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Internationaliseringen som  
en styrka

Målet för det internationella samarbetet på olika 
områden inom utbildningssystemet är att Finland 
på ett så effektivt sätt som möjligt kan påverka 
de riktlinjer för utbildning som görs i olika 
internationella sammanhang. I samarbete med andra 
länder kan vi utveckla inlärningen och kompetensen 
runtom i världen.

Det internationella intresset för vårt land har ökat 
under de senaste åren. Kompetensnivåmätningarna i 
OECD:s Pisa-undersökning utnyttjas i utvecklingen 
av den grundläggande utbildningen såväl på 
nationell som på internationell nivå.

61. Antalet skolor som deltar i europeiska 
samarbetsprojekt inom skolundervisningen 
ökas. Målet är att öka antalet skolor som deltar 
i mobilitetsprogrammen (bl.a. Comenius och 
Nordplus Junior) med 10 procent. 
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Utbildningsgarantin som  
en del av samhällsgarantin 

Från början av 2013 genomför regeringen 
samhällsgarantin så att varje ung person som ännu 
inte fyllt 25 år och varje utexaminerad som inte 
fyllt 30 år garanteras en arbets-, praktik-, studie-, 
verkstads- eller rehabiliteringsplats inom tre 
månader från det att personen ifråga blivit arbetslös. 
Genomförandet av samhällsgarantin förutsätter 
likriktade åtgärder inom olika förvaltningsområden. 
Dessa bereds i en arbetsgrupp som tillsatts av arbets- 
och näringsministeriet.

Inom ramen för samhällsgarantin genomförs 
en utbildningsgaranti. Varje person som gått 
ut grundskolan garanteras en möjlighet till 
fortsättning i gymnasium, yrkesutbildning, 
läroavtalsutbildning, verkstad, rehabilitering eller på 
annat sätt. Regeringens mål är att över 90 procent av 
20–24-åringarna vid utgången av detta decennium 
har en examen efter grundstadiet.

Grunden för de ungas sysselsättning skapas i 
den grundläggande utbildningen. Det är viktigt att 
grundskolan ger alla ungdomar de kunskaper och 
färdigheter som förutsätts i arbetslivet, samhället 
och det livslånga lärandet. Det effektivaste sättet 
att förebygga utslagning bland unga är att redan 
inom småbarnsfostran och den grundläggande 
utbildningen ta itu med problem och erbjuda 
stöd till barn som behöver det. Särskilda 
utvecklingsåtgärder riktas till den grundläggande 
utbildningen i detta syfte.

Det räcker dock inte med att avlägga den 
grundläggande utbildningen, för i praktiken är en 
examen på andra stadiet en förutsättning för tillträde 
till arbetsmarknaden och vidare studier. År 2009 

hade knappt 86 procent av 30-åringarna avlagt 
examen efter grundstadiet. Av kvinnorna hade ca 
90 procent avlagt examen efter grundstadiet och 
av männen 82 procent. Under de senaste åren har 
andelen ökat endast en aning.

Att alla ska få utbildning förutsätter att det 
finns ett tillräckligt utbud av utbildning efter 
grundskolan. I detta avseende är situationen mycket 
bra. Under denna plans tillämpningsperiod kommer 
de unga årsklasserna att minska, och det kommer 
att finnas fler utbildningsplatser i förhållande till 
respektive årsklass än för närvarande. Däremot 
är utbildningsplatsernas regionala fördelning ett 
problem. För tillfället finns det avsevärda skillnader i 
den regionala tillgången till yrkesinriktad utbildning.

Att antalet utbildningsplatser är större än 
årsklassen är heller ingen garanti för att alla får 
utbildning. En del utbildningsplatser anslås för 
flerfaldig utbildning av personer som redan har en 
examen, samtidigt som det varje år finns tusentals 
sökanden som fullgjort grundstadiet och saknar 
examen och som blir utan utbildning. 

Läroanstalterna och högskolorna och flera andra 
aktörer ger handledning och producerar information 
om arbets- och utbildningsalternativ till stöd för 
studiernas framskridande och valet av utbildning 
och karriär. Det finns dock utvecklingsbehov 
och allvarliga brister på vissa områden i fråga om 
verkställandet av handledningen. Kompetensen för 
personer som arbetar med handledning fordrar också 
ständig utveckling. 

Den grundläggande utbildningen samt elev- 
och studiehandledningen utvecklas såsom ovan 
konstaterats. Genomförandet av samhällsgarantin 
stöds även genom att man möjliggör flexibla 
studievägar och flexibilitet i samordningen 
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av utbildning och arbete samt genom att 
utnyttja möjligheterna och kompetensen vid 
läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. 
Dessa åtgärder beskrivs i större detalj nedan. 
Därtill stöds förverkligandet av samhällsgarantin 
med följande åtgärder:

62. Ett centralt kriterium för utbildnings-
platsernas antal och regionala spridning är att 
utbildningsgarantin verkställs som en del av 
samhällsgarantin.  

63. Grunderna för antagning till grundläggande 
yrkesutbildning reformeras så att personer 
som fullgjort grundstadiet och personer utan 
examen på andra stadiet kan prioriteras i 
antagningen för andra stadiet. Målet är att de 
nya grunderna införs samtidigt som det nya 
elektroniska ansökningssystemet år 2013. 
För studerande som byter läroanstalt ordnas 
separata urval och personer som tidigare avlagt 
examen styrs i regel till utbildningsformer 
anpassade för vuxna såsom utbildning för 
fristående examina. 

64. Kommunerna följer med de ungas 
placering och ser till att ungdomar utan 
placering får den information, rådgivning och 
handledning som de behöver.

Serviceförmågan utvecklas  

Under föregående årtionde minskade antalet 
grundskolor med omkring ettusen och elevantalet 
med ca 51 0005. Även om närmare 100 grundskolor 
lagts ned varje år har den grundläggande 
utbildningens geografiska tillgänglighet stannat på 
nästan samma nivå nationellt sett.6 Ändringarna 
i skolnätverket har därmed genomförts mycket 
kontrollerat i takt med att antalet barn minskat.

Under denna regerings mandatperiod börjar de unga 
årsklasserna, dvs. de som studerar i gymnasier och inom 
den grundläggande yrkesutbildningen, minska. Detta 

kommer oundvikligen att synas som en minskning 
av antalet gymnasier och läroanstalter som ger 
yrkesutbildning. Kommunreformen eftersträvar en vital 
kommunstruktur som bygger på starka baskommuner 
och stödjer att nätverket av läroanstalter på andra 
stadiet anpassas till de minskande årsklasserna.

Tills vidare har gymnasienätverket knappt 
alls ändrats. Enligt redogörelsen om statsrådets 
kommun- och servicestrukturprojekt från 2009 
har kommunsammanslagningarna främjat en mer 
omfattande granskning av gymnasienätverket, 
men den viktigaste orsaken till de ändringar i 
gymnasienätverket som företagits är att antalet 
studerande minskat under en längre period. 

Nätverket för anordnare av yrkesutbildning har 
koncentrerats, men är ännu delvis splittrat och 
utbildningsanordnarnas serviceförmåga motsvarar 
inte i alla avseenden individernas och arbetslivets 
kompetensbehov. Den strukturella utvecklingen som 
stärker yrkesutbildningens serviceförmåga måste 
därför fortsätta.

I syfte att höja kvaliteten på högskoleutbildningen 
och trygga den regionala täckningen för utbildning 
på andra stadiet främjas läroanstalts- och 
högskolegränsöverskridande gemensamt utnyttjande 
av utrymmen, stödtjänster och lärarresurser.

65. För att stärka serviceförmågan och 
samarbetet inom utbildningen på andra stadiet 
inleds ett åtgärdsprogram i syfte att utveckla 
studentexamen och gymnasieutbildningen 
respektive yrkesexamina separat, att trygga 
tillgängligheten till utbildning regionalt genom 
att öka läroanstaltsgränsöverskridande 
gemensamt bruk av utrymmen, stödtjänster 
och lärarresurser även med högskolorna. Målet 
är att stärka utbildningens genomslagskraft 
och kostnadseffektivitet samt att garantera 
tillgängligheten för utbildningstjänster som 
motsvarar de individuella behoven i olika delar 
av landet och för de båda språkgrupperna. 
Programmet främjar uppkomsten av ett vitalt och 
funktionsdugligt nätverk av verksamhetsenheter.   

5 Siffran innefattar förskoleundervisningen.

6 Länsstyrelsernas utvärdering av basservicen 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
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66. Yrkesutbildningen inriktas på nytt  
i enlighet med arbetslivets branschspecifika 
och regionala behov samt med hänsyn till 
befolkningsutvecklingen. Samtidigt ser man 
till att anordnarna av yrkesutbildning är 
tillräckligt starka aktörer för att kunna svara på 
arbetslivets och individuella kompetensbehov. 
Koncentrationen av yrkesutbildning på svenska 
till svenskspråkiga enheter främjas.

67. Det inbördes samarbetet mellan 
läroanstalter på andra stadiet samt 
samarbetet med högskolorna intensifieras 
i syfte att förverkliga att den lagstadgade 
samarbetsskyldigheten tryggas.

Flexibla studievägar

Studentexamen och gymnasieutbildningen 
respektive yrkesexamina utvecklas separat. För 
att trygga utbildningens regionala tillgänglighet 
och kvalitet och för att svara på arbetslivets 
varierande kompetenskrav är det nödvändigt 
att öka studerandenas möjligheter att utnyttja 
undervisningsutbudet vid olika läroanstalter. 
Detta förutsätter större flexibilitet i de nuvarande 
examina och undervisningsarrangemangen inom och 
mellan olika utbildningsområden. Flexibla examina 
och möjligheter att avlägga delar av examina 
minskar också onödig, överlappande utbildning 
och effektiviserar användningen av utbildningens 
resurser. Det finns goda förutsättningar att 
öka flexibiliteten eftersom studentexamen 
och gymnasieutbildningens innehåll samt 
yrkesutbildningens examina ska förnyas under denna 
regerings mandatperiod. 

68. Studentexamen och gymnasieutbildningen 
respektive yrkesexamina utvecklas separat. 
I och med att gymnasieutbildningen och 
yrkesexamina reformeras, förbättrar man 
möjligheterna att bygga upp flexibla studievägar 
och utökar möjligheterna att avlägga delar av 
examina över examensgränserna.

69. Avläggandet av yrkesexamen, 
studentexamen samt gymnasiets lärokurs 
parallellt utvecklas på basis av erfarenheter och 
genomförda utvärderingar. Nuläget beträffande 
genomströmningen, placeringen i arbetslivet 
och i fortsatt utbildning samt kostnaderna per 
studerande för att avlägga examina parallellt på 
andra stadiet samlas in och utreds.  

70. Yrkesexaminas flexibilitet utvecklas så 
att det är möjligt att göra individuella val och 
att även avlägga examen etappvis, då det är 
ändamålsenligt med tanke på individuella och 
arbetslivets behov. Det främsta målet för de 
ungas utbildning är att de ska avlägga en hel 
examen. Målet för vuxenutbildningen är att 
stödja kompetensutvecklingen i olika skeden av 
arbetskarriären. 

71. I yrkesutbildningen utnyttjas arbets-
betonade studiemetoder och alternativa 
utbildningsmodeller, bl.a. genom att 
sammanslå olika sätt att ordna yrkesutbildning. 
Förfaranden som sänker tröskeln för att delta 
i läroavtalsutbildning tas fram. Bland annat 
invandrarnas och de utvecklingsstördas 
deltagande i läroavtalsutbildning främjas, 
till exempel genom att öka stödtjänsterna 
för studerande i enlighet med modellen för 
understödda läroavtal. Samarbetet i form av 
avtal mellan yrkesutbildningen och verkstäder 
stärks så att man kan avlägga studierna 
vid verkstäder eller i andra alternativa 
inlärningsmiljöer. 

72. Läroavtalsutbildning med flera  
arbetsgivare utvecklas. 

73. Samarbetet mellan den grundläggande 
utbildningens påbyggnadsundervisning, 
förberedande utbildningar för den 
grundläggande yrkesutbildningen samt 
verkstadsverksamheten och det uppsökande 
ungdomsarbetet stärks och arbetsfördelningen 
förtydligas så att de effektivt stödjer 
övergången till fortsatta studier.
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Gymnasiets finansieringsgrunder 
förnyas

Gymnasiets statsandelssystem är kalkylerande 
och bygger på realiserade nationella kostnader. 
Enhetspriserna för kommunerna och 
samkommunerna har höjts en aning på basis av 
ett lågt antal studerande. Höjningen har inte gällt 
enskilda utbildningsanordnare. Höjningen har trätt i 
kraft om antalet gymnasiestuderande i kommunen/
samkommunen understigit 200. Höjningen 
per studerande har varit ännu större om antalet 
studerande understigit 60. Den totala finansieringen 
av höjningen är drygt 30 miljoner euro på årsnivå. 
Höjningen har minskat finansieringen för övriga 
utbildningsanordnare i motsvarande grad. Det finns 
175 små kommuner som får höjningen.

Ändringen i finansieringen bör stödja 
utvecklingen av gymnasienätverket och trygga 
gymnasieutbildningens regionala tillgänglighet. 
Omständigheterna bör tas i beaktande. Samtidigt 
som närundervisningen kvarstår som den primära 
och huvudsakliga undervisningsformen utnyttjas 
de möjligheter distansundervisningen erbjuder 
för att trygga undervisningsutbudet och för att 
göra undervisningen mångsidigare. Förnyandet av 
finansieringsgrunderna bör stödja utvecklingen av 
gymnasieutbildningens kvalitet och resultat och 
uppmuntra till fullföljande av utbildningen.

74. Finansieringsgrunderna för 
gymnasieutbildningen förnyas så att 
finansieringsneutraliteten beträffande 

utbildningsanordnarna beaktas. Finansieringen 
förnyas så att den då årsklasserna minskar 
tryggar kvaliteten på gymnasieutbildningen och 
dess regionala tillgänglighet även med hjälp av 
distansundervisning. I finansieringsgrunderna 
införs en resultatfinansieringsandel som 
utgör en belöning för utbildningens kvalitet 
och kvalitetsutveckling, till exempel för 
bättre individuella inlärningsresultat och ett 
litet antal avbrutna studier. I reformen av 
finansieringen tryggas invandrarnas möjlighet 
till gymnasieutbildning.

Gymnasiets mål, timfördelning  
och läroplaner förnyas

Statsrådets gällande förordning om allmänna 
riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och 
om timfördelningen i gymnasieutbildningen7 samt 
grunderna för gymnasiets läroplan som följer denna 
infördes höstterminen 2005. Grunderna för läroplanen 
har förnyats i genomsnitt med tio års intervaller. 

De allmänna riksomfattande målen för 
gymnasieutbildningen och timfördelningen 
samt grunderna för gymnasiets läroplan bygger 
på kunskaps- och kompetensbehoven i början 
av 2000-talet. Framtidens kunskaps- och 
kompetensbehov samt arbetslivskontakt och 
-kunskap förutsätter att utbildningens mål och 
innehåll utvecklas och förnyas. För att stärka och 
bredda allmänbildningen bör man i studierna 
eftersträva djupare kunskaper, färdigheter och 
kompetenser samt flexibla möjligheter att 

7 Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och  
om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002).
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avlägga delar av andra stadiets examina över 
examensgränserna. Samtidigt bör man även införa 
mer undervisning som är integrerande och stödjer 
hanteringen av helheter i form av gemensamma 
studier. Vuxenstudiernas särdrag ska tryggas även 
framöver.

75. Statsrådets förordning om riksomfattande 
mål för gymnasieutbildningen och om 
timfördelningen samt grunderna för gymnasiets 
läroplan förnyas efter att förordningen om 
den grundläggande utbildningens mål och 
timfördelning förnyats. Målet är att den nya 
timfördelningen i gymnasiet träder i kraft  
den 1 augusti 2016.

76. För gymnasieutbildningen utvecklas 
kvalitetskriterier som stödjer och täcker en 
resultatbaserad finansiering

Utveckling av studentexamen

Med hjälp av studentexamen klarläggs om de 
studerande har tillägnat sig de kunskaper och 
färdigheter som anges i gymnasiets läroplan 
samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen 
för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i 
modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, 
främmande språk, matematik och realämnena. 
Examinanderna ska avlägga provet i modersmål och 
litteratur samt enligt eget val tre prov av en grupp som 
består av provet i det andra inhemska språket, provet 
i ett främmande språk, provet i matematik och provet 
i realämnena. Utöver dessa prov kan examinanderna 
delta i ett eller flera extra prov.

Studentexamen har fungerat som gymnasiets 
slutexamen. Därtill har den använts för urval 
av studerande till studier efter gymnasiet. När 
examen utvecklats har båda dessa aspekter beaktats. 
För att examen framöver i större grad ska kunna 
användas för högskolornas antagning måste examen 
i större utsträckning än för närvarande bedöma 
studerandenas allmänna kompetens och deras 
färdigheter att hantera information. Därtill förutsätts 
att provvitsorden är jämförbara.

77. Studentexamen utvecklas så att den stödjer 
utbildningens mål i fråga om allmänbildningen 
och i större utsträckning kan utnyttjas i 
högskolornas antagning. Det andra provet i 
modersmålet utvecklas till ett prov som bygger 
på gymnasiets hela lärokurs och förutsätter 
förmåga att hantera helheter och som mäter 
allmänbildningen samt förmågan ett behandla 
information och utvärdera kompetens. Det nya 
provet tas i bruk i studentskrivningarna våren 
2015. Förberedelser görs för att gradvis införa 
informations- och kommunikationsteknik i 
avläggandet av examen.

78. För att göra det möjligt att utnyttja 
studentexamen i antagningen av studerande 
garanteras att provvitsorden som ingår i 
examen är jämförbara över provgränserna och 
provomgångarna.

79. Studiekostnaderna för de 
studerande minskas och de studerandes 
ekonomiska situation förbättras genom att 
studentexamensnämndens fasta kansli- och 
hyresutgifter överförs till en utgiftspost i 
statsbudgeten. Ändringen genomförs från  
år 2012.
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Färre avbrott  

Yrkesutbildningens dragningskraft har förbättrats 
i jämn takt och för närvarande övergår ca 45 % av 
dem som avslutar den grundläggande utbildningen 
omedelbart till yrkesutbildning. År 2001 var andelen 
36 %. Antalet avbrutna studier har minskat stadigt 
under hela 2000-talet. Läsåret 2008–2009 avbröt 
knappt 8 % yrkesutbildningen helt och hållet, medan 
motsvarande andel under läsåret 2000–2001 var 
närmare 12 %. År 2008 hade ca 12 000 studerande 
avbrutit yrkesutbildningen och till exempel år 2004 
ca 12 400 personer. Det absoluta antalet avbrutna 
studier har därmed inte minskat nämnvärt. Andelen 
som fullgjort yrkesutbildningen inom målsatt tid 
har inte heller ökat på önskat sätt under 2000-talet. 
Av nybörjarna år 2000 avlade 57 % yrkesinriktad 
grundexamen inom målsatt tid eller snabbare. Den 
senaste statistiken gäller nybörjare år 2005, av vilka 
58 % avlade examen inom målsatt tid eller snabbare.  

80. Ett program för att effektivisera fullföljandet 
av yrkesutbildningen genomförs. Med hjälp 
av programmet ska man minska avbrotten 
i utbildningen samt stödja studiernas 
framskridande och avläggandet av examina 
inom utsatt tid. Effektiviseringsprogrammet 
stöder särskilt utvecklandet av 
förebyggande och mer individuellt 
anpassade verksamhetsmodeller inom 
studiehandledningen och studerandevården, 
utvecklandet av pedagogiska lösningar, 
handledningspraxis och verksamhetsmodeller 
som stödjer avläggandet av hela examen 
samt utbudet på olika arbetsintensiva 
inlärningsmiljöer och -möjligheter.  

Utveckling av examenssystemet 
inom yrkesutbildningen  

De yrkesinriktade examina ska bygga på arbetslivets 
kompetensbehov och examenssystemet ska utgöra 
en klar och konsekvent helhet som stödjer att de 
studerande avlägger examen i dess helhet, ett flexibelt 
avläggande av studierna och livslångt lärande. 
Målet är att grundläggande yrkesutbildning ger den 
studerande en stark yrkeskunskap som möjliggör 
en snabb övergång till arbetslivet samt mångsidiga 
färdigheter för yrkeslivet och det livslånga lärandet. 
Med hjälp av yrkesinriktad vuxenutbildning 
stöds kompetensutvecklingen för personer i 
olika skeden av karriären så att kompetensen 
motsvarar arbetsmarknadens och den individuella 
karriärutvecklingens föränderliga behov.

Systemet med förberedande utbildningar som 
är avsett att främja övergången till yrkesutbildning 
är komplicerat och kan leda till överlappande 
utbildning och förlänga övergången till utbildning 
som leder till examen. Genom att utnyttja och 
rikta stödformerna bättre kunde man stödja 
underrepresenterade gruppers tillträde till utbildning 
och avläggande av examen. 

81. Kompetensbaseringen stärks inom 
grundläggande yrkesexamina och yrkes- och 
specialyrkesexamina. 

82. Examenssystemet inom yrkesutbildningen 
utvecklas så att det utgör en klar och 
konsekvent helhet med tanke på arbetslivets 
kompetensbehov. Om strukturen för 
yrkesinriktade examina och därtill hörande 
examina bestäms i en och samma förordning. 
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Benämningarna för yrkesexamina förenhetligas 
och examina ges examensbenämningar. Det 
europeiska systemet för meritöverföring inom 
yrkesutbildningen (ECVET) införs för alla 
yrkesinriktade examina år 2014.

83. Arbetsledarutbildningen befästs på  
ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på 
arbetslivets kompetensbehov.

84. Rollen för och innehållet i utbildningar  
som förbereder för grundläggande 
yrkesutbildning förtydligas. 

Starkare kvalitetsstyrning inom 
yrkesutbildningen

I syfte att förbättra yrkesutbildningens kvalitet 
har man vidtagit mångsidiga och omfattande 
åtgärder. Utbildningens kvalitet har förbättrats, 
men det finns fortfarande stora skillnader mellan 
utbildningsanordnarna. Samtidigt har förväntningarna 
och kraven på utbildningens kvalitet ökat. Utvecklingen 
av verksamhetsprocesserna inom den yrkesinriktade 
grund- och tilläggsutbildningen samt stärkandet 
av kundorienteringen och genomslagskraften 
förutsätter systematisk kvalitetsstyrning av 
utbildningsanordnarna. För närvarande har omkring 
en tredjedel av utbildningsanordnarna ett fungerande 
kvalitetsstyrningssystem, men för många anordnare har 
kvalitetsutvecklingen precis kommit igång.  
En fungerande kvalitetsstyrning bidrar också till 
ökad kostnadseffektivitet i verksamheten. 

85. Yrkesutbildningens kvalitetsstyrning 
stärks så att alla anordnare av yrkesutbildning 
senast år 2015 har ett fungerande system 
som stödjer kvalitetsstyrningen och en ständig 
kvalitetsutveckling. Ett systematiskt förfarande 
och stödformer tas fram i syfte att uppmuntra 
utbildningsanordnare i olika skeden av 
kvalitetsarbetet att ständigt förbättra kvaliteten.

86. Verktyg och förfaranden för kvalitetsstyrning 
av studier och läroavtalsutbildning på 
arbetsplatser och vid verkstäder utvecklas.

Mer sporrande finansiering och 
enhetligare styrning  

Det nuvarande finansieringssystemet för 
yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning 
är oenhetligt. Finansieringen av anordnare av 
yrkesutbildning ska utvecklas så att den utgör 
en tydligare helhet och stödjer förverkligandet 
av målen som ställts för det livslånga lärandet 
och genomförandet av samhällsgarantin samt 
för utbildningssystemets kvalitet, effektivitet 
och resultat. Yrkesutbildningens styrnings- och 
regleringssystem ska också utvecklas så att det stödjer 
nämnda mål.

Antalet studerande inom den yrkesinriktade 
specialundervisningen har ökat kraftigt under 
de senaste åren. Samtidigt har variationen i 
studerandenas servicebehov ökat. Finansieringen av 
specialundervisningen beaktar för närvarande inte 
tillräckligt väl skillnaderna i servicebehoven.

87. Finansieringen av yrkesutbildningen förnyas 
så att den belönar utbildningens kvalitet och 
kvalitetshöjningar. Målet är att bättre stödja 
utbildningen av en hel årsklass, att förbättra 
genomströmningen i utbildningen, en snabbare 
övergång till arbetslivet och erkännandet av 
inlärning som skett tidigare. Finansieringen 
beviljas till utbildningsanordnaren.

88. Finansieringsgrunderna för den 
yrkesinriktade specialundervisningen förnyas 
så att de stödjer anordnandet av stödtjänster 
för studerande som behöver särskilt stöd enligt 
servicebehovet.

89. Styrningssystemet för yrkesutbildningen 
utvecklas så att den yrkesinriktade grund- 
och tilläggsutbildningen kan styras som en 
helhet som bygger på principen om livslångt 
lärande samt med beaktande av ungdomars 
och vuxnas särdrag. Finansieringen av den 
yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen främjar 
anpassningen till arbetslivets behov.
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Främjande av internationaliseringen

Internationaliseringen är en väsentlig del av 
utbildningsanordnarnas verksamhet. Allt 
fler studerande avlägger studier utomlands. 
Läroanstalternas lärare och ledning utvecklar 
sin kompetens och den utbildning de ger 
tillsammans med internationella kolleger genom 
olika samarbetsprojekt. Exportprojekt inom 
yrkesutbildningen har genomförts sedan länge,  
men med varierande förfaranden.

Målet med det europeiska samarbetet inom 
yrkesutbildningen är att öka yrkeskunskapens 
jämförbarhet i Europa och att därmed främja 
mobiliteten för personer som genomgår 
yrkesutbildning eller har avlagt yrkesexamen. Ett 
annat mål är att främja utvecklingen av en europeisk 
arbetsmarknad. Det europeiska systemet för 
meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) 
främjar mobiliteten och examinas jämförbarhet. 

90. Mobiliteten för studerande inom 
yrkesutbildningen, personer som avlagt 
yrkesexamen och undervisningspersonalen 
ökas ytterligare. Målet är att öka den långvariga 
studerandemobiliteten med 30 % och 
lärarnas internationella arbetslivsperioder och 
övriga mobilitet med 20 % fram till 2016. 
Utbildningsanordnarnas möjligheter att delta  
i internationell, kollegial inlärning och 
utvärdering främjas.

91. Aktivt deltagande i den europeiska 
yrkesutbildningspolitikens målsättningar 
eftersträvas och Finlands uppnående av 
målen för det europeiska samarbetet inom 
yrkesutbildningen (Köpenhamnsprocessen) 
främjas. 

92. Samarbetet som nätverken 
för utbildningsförvaltningen och 
utbildningsanordnarna har med länder 
utanför Europeiska unionen i fråga om 
yrkesutbildningen ökas. 

93. Godkännandet av studier som 
avlagts utomlands, inlärning i arbetet och 
arbetserfarenhet som en del av yrkesexamen 
effektiviseras. 
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Den strukturella utvecklingen 
påskyndas och yrkeshögskolorna 
reformeras

Under de senaste åren har den strukturella 
utvecklingen av högskolorna framskridit på basis 
av högskolornas egna utvecklingsriktlinjer. Antalet 
universitet har minskat från 20 till 16 och antalet 
yrkeshögskolor från 30 till 25. Högskolenätverket 
har blivit tätare samtidigt som högskolornas 
verksamhetsenheter blivit färre. 

Universiteten och yrkeshögskolorna utvecklas 
med beaktande av deras olika utgångspunkter 
och mål separat från varandra och i egenskap 
av kompletterande helheter, som baserar sig på 
examina, examensbenämningar och uppgifter som 
avviker från varandra. Finansieringsmodellerna 
för högskoleutbildningen bildar en konsekvent 
helhet där respektive högskolesektors särdrag 
beaktas. Finansieringsmodellerna för högskolorna 
utvecklas så att de uppmuntrar till samarbete och till 
arbetsfördelning.

Vårt högskolenätverk är fortfarande 
alltför splittrat. Förändringarna i arbetslivets 
kompetensbehov har inte beaktats tillräckligt 
väl i riktandet av utbildningsutbudet. Problem i 
anknytning till genomströmning, dragningskraft 
och studerandenas sysselsättning är vanligare vid 
universitetens och yrkeshögskolornas små filialer. 
Universitetsreformen skapade förutsättningar för en 
strukturell reform av universiteten.  

Regionernas konkurrenskraft är beroende av deras 
framgångar på den globala marknaden. Resurserna 
ska samlas ihop till regionala kompetenskluster 
och man ska fastställa gemensamma strategiska 
mål för samarbetet samt komma överens om 

den interna arbetsfördelningen. Genomslagskraft 
uppnås genom att utbildningens och forskningens 
kvalitet förbättras och genom att forsknings- och 
innovationskunskapen utnyttjas i företags- och 
arbetslivet.

94. Den finansiella och lagstiftningsmässiga 
styrningen av yrkeshögskolorna reformeras 
från början av 2014 i syfte att skynda på den 
strukturella reformen av yrkeshögskolorna och 
höja kvaliteten och genomslagskraften. 

95. Utbildningstillstånden för yrkes-
högskolorna förnyas vid ingången av 2014.  
Utbildningstillståndet är en av statsrådet 
utfärdad förordning, där det föreskrivs om 
utbildningsansvar och andra verksamhets-
förutsättningar. Detta innebär att utbildnings-
utbudet kan riktas så att det bättre svarar på 
arbetslivets behov.

96. Yrkeshögskolornas kontakt med den 
regionala utvecklingen och arbetslivet 
intensifieras och den allmänna ledningens 
förutsättningar stärks. Undervisnings- och 
kulturministeriet styr yrkeshögskolorna mot 
en större representation för arbets- och 
näringslivet i de centrala förvaltningsorganen. 
  
97. Lagstiftningen om finansieringen 
av undervisnings- och kulturväsendet 
ändras för yrkeshögskolornas del så att 
finansieringsgrunderna och -kriterierna 
beaktar yrkeshögskolornas lagstadgade 
verksamhet som helhet med betoning på 
kvaliteten, genomslagskraften och effektiviteten. 
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Den högskolevisa finansieringen fastställs 
huvudsakligen på basis av avlagda examina 
och studieprocessernas kvalitet och effektivitet 
samt de utexaminerades placering i arbetslivet. 
  
98. Genom undervisnings- och 
kulturministeriets systematiska uppföljning 
och utvärdering garanteras att reformen 
av yrkeshögskolorna framskrider och att 
de mål som ställts uppnås. I tidsplanen för 
helhetsreformen av statsandelssystemet 
ingår en utvärdering av hur överföringen 
av yrkeshögskolornas finansiering från 
kommunerna till staten och ändringen av 
ställningen som juridisk person genomförs.

99. I varje landskap verkar en eller flera 
högskolor. Högskolestrukturerna varierar 
på olika håll i landet så att de stärker 
universitetens och yrkeshögskolornas 
profileringar och prioritetsområden och på 
ett ändamålsenligt sätt betjänar de regionala 
utvecklingsbehoven. Samarbetet stärks 
genom ändamålsenliga verksamhets- och 
förvaltningsstrukturer. I universitetens 
uppgifter betonas vetenskaplig forskning 
och undervisning som bygger på forskning 
samt den riksomfattande genomslagskraften. 
I yrkeshögskolornas uppgifter betonas 
kontakterna till arbetslivet och den regionala 
genomslagskraften.  

100. Högskoleutbildningen på svenska 
granskas utgående från befolkningens 
bildnings- kompetens- och servicebehov 
med beaktande av de allmänna principerna 
för strukturutvecklingen. För att trygga 
utbildningens och forskningens kvalitet 
koncentreras den svenskspråkiga 
yrkeshögskoleutbildningen till de 
svenskspråkiga yrkeshögskolorna.

101. För att öka högskoleutbildningens kvalitet 
och effekt främjas gemensam användning av 
lokaler, stödtjänster och lärarresurser över 
högskolegränserna. 

102. Genom finansieringen av universiteten 
stödjer man bättre utbildningens mål, såsom en 
förbättring av genomströmningen, en snabbare 
övergång till arbetslivet och en effektivare 
förvaltning samt en höjning av undervisningens 
och forskningens kvalitet, internationaliseringen 
samt högskolornas profilering på sina 
prioriteringsområden. Den förnyade 
finansieringsmodellen för universiteten tas i 
bruk 2013 och i den införs kriterier som stödjer 
forskningens kvalitet och utnyttjandepotential. 

103. Högskolornas utbildningsutbud år 2016 
dimensioneras utgående från den nationella 
prognosen: 

 - Den totala volymen för universitetens utbildningsutbud 
bevaras på nuvarande nivå. Ett branschspecifikt 
ökningsbehov finns i synnerhet inom lärarutbildningen. 
De branschspecifika ökningarna genomförs genom 
att det nuvarande utbildningsutbudet riktas om. 

 - Yrkeshögskolornas nybörjarantal minskas med 2 200 
nybörjarplatser år 2013. Minskningarna riktas i 
synnerhet till kulturbranschen, turism-, kosthålls- och 
ekonomibranschen samt teknik och kommunikation. 
På social- och hälsovårdsområdet finns ett lindrigt 
behov av mer utbildning. 

104. Från år 2013 bildas Konstuniversitetet 
genom att Sibeliusakademin, 
Bildkonstakademin och Teaterhögskolan 
sammanslås. Konstuniversitetets 
verksamhetsförutsättningar tryggas.

105. Universitetscentren har nära kontakter 
till moderuniversiteten. Deras ställning 
tryggas genom att verksamheten riktas till 
vuxenutbildning och forskningsverksamhet 
som kompletterar högskolornas kompetens och 
betjänar regionala behov.

106. För att trygga verksamhets-
förutsättningarna för den strukturellt förnyade 
högskolesektorn beaktas följande:

 - Regeringen bereder sig på att göra 
prövningsbaserade, riktade finansiella placeringar 
i universiteten på basis av kvaliteten på och 
genomslagskraften för universitetens verksamhet.



45

 - Man bereder sig på att stärka de förnyade 
yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar genom 
finansiella placeringar som ska trygga regionernas 
livskraft, konkurrenskraft och välfärd.

 - Privatpersoners donationer till högskolor ska även 
framöver vara avdragsgilla i beskattningen.

Högklassig utbildning ger snabbare 
övergång till arbetslivet 

Högskolesystemets nuvarande svagheter är långsam 
övergång till studier, svag genomströmning och 
överlappande utbildning. Av 20–29-åringarna i 
Finland genomgår över 40 % utbildning, medan 
andelen i övriga OECD-länder är endast 25 %. 
Universitetens examensreform har inte förkortat 
studietiderna och inte nämnvärt ökat den inhemska 
och internationella mobiliteten. Högskolestudierna 
bromsas upp bl.a. av arbete vid sidan om studierna, 
bristfällig studiehandledning och karriärvägledning, 
rigida undervisningsarrangemang samt problem som 
hänför sig till studieförmågan och -motivationen.   

Förnyandet av högskolornas studerandeantagning 
har inletts i syfte att försnabba övergången 
till högskolestudier. Målet med förnyandet av 
studerandeantagningen är att underlätta urvalet 
av studerande genom att förbättra tillgången till 
information om utbudet på utbildning, minska 
antalet sökalternativ och övergå till bredare 
urvalshelheter. Genom ett gemensamt elektroniskt 
ansöknings- och urvalssystem för högskolorna som tas 
i bruk 2013 blir studerandeantagningen smidigare ur 
såväl de sökandes som högskolornas synvinkel.  

Den nuvarande regleringen av högskoleutbildningen 
är alltför detaljerad. I samband med reformen av 
studerandeantagningen är det också nödvändigt 
att förnya regleringen av utbildningsansvaren så att 
högskolorna bättre och flexiblare kan anpassa sig till 
förändringar i forskningen, arbetslivet och samhället. 
Studiernas framskridande och studiemotivationen 
främjas genom att den detaljerade inriktningen för 
studierna väljs i ett senare skede.

Universitets- och yrkeshögskoleexamina har 
olika mål och innehåll. Personer som avlagt 
yrkeshögskoleexamen övergår huvudsakligen 
till arbetslivet. Från universiteten övergår man 

till arbetslivet i första hand efter avlagd högre 
högskoleexamen. Målet är att personer som avlagt 
universitets- och yrkeshögskoleexamina ska övergå 
till arbetslivet ett år tidigare än för närvarande.

107. Universitetsexamina och yrkeshögskole-
examina utvecklas med beaktande av deras 
respektive utgångspunkter och målsättningar. 
Regleringen gällande högskolornas 
utbildningsansvar och examina förnyas så att 
högskolorna får större autonomi i fråga om 
sätten att ordna utbildningen. Magisterexamen 
kvarstår som den huvudsakliga grundexamen 
vid universiteten. De nya bestämmelserna 
träder i kraft från början av 2014. Lagstiftningen 
bereds så att högskolornas utbildningsansvar 
som helhet förtydligas, samhällets utbildnings- 
och kompetensbehov tryggas och utbildningen 
kan samlas till större helheter. Undervisnings- 
och kulturministeriets förordning om magister-
program slopas. Högskoleutbildningen inom 
hälsovården förtydligas i syfte att säkra att 
utbildningen svarar mot arbetslivets krav. 
Högre yrkeshögskoleexamen kvarstår som den 
primära påbyggnadsexamen för dem som avlagt 
yrkeshögskoleexamen och utvecklas fortsättningsvis 
som en arbetslivsbaserad utbildning. Kännedomen 
om examen i arbetslivet ska förbättras. 

108. Undervisnings- och kulturministeriet 
svarar tillsammans med högskolorna för att 
högskolornas studerandeantagningar och 
högskolestudiernas strukturer har förnyats 
vid utgången av 2015 i syfte att möjliggöra 
snabbare inträde till högskoleutbildning. I syfte 
att förbättra ställningen för dem som ansöker 
om en studieplats vid en högskola för första 
gången görs det i första skedet möjligt att 
de väljs ut i en egen kvot, vars ibruktagande 
och storlek avgörs av högskolan. I det andra 
skedet reformeras antagningssystemet så att 
man genom den gemensamma antagningen 
endast väljer dem som för första gången söker 
studieplats vid en högskola. För antagning av 
övriga sökande tas särskilda ansöknings- och 
urvalsvägar i bruk. I samband med reformen 
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av studerandeantagningen utvärderas det 
ändamålsenliga med en s.k. obligatorisk ansökan.     

109. Högskolorna höjer nivån på 
undervisningen och handledningen samt 
förbättrar genomströmningen på alla 
examensnivåer: 

 - Varje studerande tryggas lika förutsättningar till 
högklassig utbildning och studerandetjänster oavsett 
studieort.

 - I yrkeshögskolornas nya finansieringssystem beaktas 
bl.a. examina, kvaliteten på studieprocessen och 
högskolans strategistödjande funktioner.

 - Universitetens finansiering kopplas närmare 
samman med avlagda studiepoäng samt responsen 
från de studerande. Till stöd för detta utvecklar 
UNIFI, studentkårerna och undervisnings- och 
kulturministeriet gemensamt ett feedbacksystem.  

Konkurrens- och genomslagskraft 
genom högklassig forskning och 
innovationsverksamhet  

Ekonomins tillväxt, näringslivsstrukturens förnyelse 
och den långsiktiga konkurrenskraften bygger på 
kompetens på hög nivå, vilket förutsätter både 
stärkande av grundforskningen och ny och kreativ 
tillämpad forskning med förankring i det regionala 
arbetslivet och företagen. 

Under 2000-talet ökade Finlands totala 
forskningsinsats med i genomsnitt 5 procent per 
år. Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av 
bruttonationalprodukten bevaras på samma nivå 
som för närvarande, dvs. ca 4 procent. Företagens, 
universitetens och den offentliga sektorns respektive 
finansieringsandelar försöker man bevara på 
nuvarande nivå.

Ett flertal nationella och internationella 
utvärderingar har under de senaste åren lyft fram 
brister och utvecklingsbehov i det finländska 
forskningssystemet: nivån på den vetenskapliga 
forskningen i Finland har inte utvecklats på förväntat 
sätt under 2000-talet, forskningssystemet är splittrat 
på flera små enheter, statens forskningsinstitut bildar 
inte en funktionell helhet och fungerar dels utanför 
det övriga forskningssystemet. Det internationella 

utbildnings- och forskningssamarbetet har 
framskridit långsamt.

Följande åtgärder vidtas för att stärka forsknings-
systemet och förtydliga arbetsfördelningen:

110. I samband med mellangranskningen 
av regeringsprogrammet utarbetas inom 
undervisnings- och kulturministeriets 
samt arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområden koncentrerade 
åtgärdsprogram kring teman som är viktiga 
med tanke på utvecklingen av forsknings- 
och innovationssystemet.  Forsknings- 
och innovationsrådet koncentrerar 
åtgärdsprogrammen till en helhet.  

111. Forskningens kvalitets höjs och 
förutsättningarna för forskning tryggas så att 
man ständigt kan producera högklassiga nya 
innovationer och vetenskapliga genombrott 
såväl inom grundforskning som inom 
utvecklingsverksamhet. 

112. Finlands Akademi ges en starkare 
roll i främjandet av det internationella 
forskningssamarbetet och spetsforskningen 
tryggas goda verksamhetsförutsättningar genom 
långvarig finansiering. Akademins finansiering 
riktas också till fokusområdena för de strategiska 
centren för vetenskap, teknologi och innovation 
samt till utveckling av nya forskningsvägar.

113. Förutsättningarna för universitetens 
grundforskning stärks och förutsättningarna 
för innovationsverksamhet och 
produktutvecklingsarbete stärks i synnerhet vid 
yrkeshögskolorna. Forskningssamarbetet som 
stödjer universitetens och yrkeshögskolornas 
egen profil ökas.

114. Universitetens och yrkeshögskolornas 
forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet utnyttjas för att 
diversifiera näringslivsstrukturen, för 
att utveckla den kreativa ekonomin och 
nya tillväxtområden, såsom miljö- och 
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energiteknologi, för att utveckla nya material 
och naturresursområdena, för att förnya 
samhällets servicestrukturer och för att främja 
den hållbara utvecklingen.

115. Yrkeshögskolorna utvecklar sin 
fui-verksamhet så att de på ett mer 
systematiskt sätt kan tjäna regionala 
behov för små och medelstora företag och 
servicesektorn, vilket förutsätter att fui-
arbetet beaktas i undervisningspersonalens 
befattningsbeskrivningar. 

116. Universiteten och yrkeshögskolorna 
utvecklar modeller för forskningssamarbete 
med företag och andra organisationer.

117. Yrkeshögskolorna intensifierar kontakterna 
mellan utbildningen, fui-verksamheten 
och arbetslivet och diversifierar sin 
finansieringsgrund genom att utnyttja  
Tekes-finansiering bättre än för närvarande.

118. Högskolorna och forskningsinstituten 
effektiviserar sin regionala verksamhet med 
huvudmännen för yrkesläroanstalterna i 
syfte att stödja yrkesutbildningens betydelse 
i innovationssystemet och för att utveckla 
kreativiteten och toppkunnandet inom 
yrkesutbildningen. Yrkesutbildningens 
undervisningspersonals kompetens i fråga 
om att producera, identifiera och produktifiera 
innovationer utvecklas.

119. Arbetsfördelningen mellan sektorforsknings-
instituten och högskolorna förtydligas. 
Överföringen av grundforskningsuppgifter till 
universiteten möjliggörs. Sektorforsknings-
instituten samlas till större helheter. För 
detta ändamål utarbetar forsknings- och 
innovationsrådet ett förslag för strukturell 
utveckling av sektorforskningsområdet.  

120. Forskning som stödjer utvecklingen 
av utbildningen och utbildningspolitiken 
stärks genom att de forskningsanslag som 

ministerierna förfogar över riktas till långsiktiga 
forskningsprojekt och genom att forskningen 
på området samlas till en nätverksbaserad 
mångvetenskaplig forskningsenhet för 
utbildningsforskning.

121. Finlands Akademi stärker grundforskningens 
kvalitet och genomslagskraft. 

Stärkande av forskarkårens 
kompetensnivå samt främjande 
av forskarutbildningen och 
forskarkarriären

För att effektivt kunna utnyttja den 
forskningskunskap som produceras världen över 
krävs allt högre kompetens och yrkeskunskap av 
forskningspersonalen. I Finland är fui-personalens 
andel av den sysselsatta arbetskraften den klart 
största i världen, men de forskarutbildades andel av 
dem som bedriver forskning är liten. Majoriteten 
av fui-personalen arbetar med produktutveckling 
i företag. En utbildad forskarkår har en allt större 
betydelse i utvecklingen av nya innovationer.

Vid universiteten förbättras den vetenskapliga 
och den konstnärliga påbyggnadsutbildningens 
(forskarutbildningens) kvalitet ytterligare. Målet 
är att största delen av de forskningsorienterade 
och motiverade påbyggnadsstuderandena får 
en systematisk, högklassig och professionell 
forskarutbildning så att doktorsexamen kan avläggas 
tidigare och snabbare.

122. Under planperioden är det årliga 
målet för doktorsexamina 1 600 examina. 
Vid universiteten flyttas tyngdpunkten 
från forskarutbildning till utveckling av 
forskarkarriären efter doktorsexamen.

123. Universiteten samlar doktorandprogram 
och forskarstuderande från olika områden 
huvudsakligen till en enda forskarskola 
för att systematisera och effektivisera 
forskarutbildningen. Forskarutbildningen 
genomförs i första hand som en fyraårig 
utbildning på heltid. Doktorandprogrammen 
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ska ha tydliga ansvar för studerandena och 
handledarna. Doktorandprogrammen förankras 
starkt i universitetet och utgör en bestående 
del av dess forskningsstrategi och profil.

124. Forskningsorganisationernas 
forskarskolesamarbete genomförs med 
gemensam finansiering. Forskningssamarbetet 
och mobiliteten ökas över sektorgränserna 
mellan företag, högskolor och forskningsinstitut.

125. Under planperioden inleds en utvärdering 
av hur karriärmodellen i fyra steg för forskare 
har fungerat. Vidare inleds en utvärdering av  
ett nytt slag av karriärvägar för forskare 
och lärare som bygger på transparent och 
prognostiserbar utvärdering.

126. Målet är att fler personer som avlagt 
doktorsexamen ska anställas inom näringslivet 
än för närvarande. Forskarutbildningen 
ska ha ett ännu närmare samarbete med 
forskningsinstituten och näringslivet.

Starkare forskningsinfrastrukturer

Det finländska forskningssystemets internationella 
framgång och fullt utbyggda samarbete med 
ledande forskningsländer förutsätter utveckling och 
upprätthållande av lokala, regionala och riksomfattande 
forskningsinfrastrukturer. I syfte att säkra internationellt 
nätverkssamarbete behövs också finländska, 
internationellt högklassiga och konkurrenskraftiga 
forskningsinfrastrukturer samt tillgång till 
forskningsinfrastrukturer på toppnivå som administreras 
av andra länder. I Finland har man fäst avsevärt mindre 
uppmärksamhet vid forskningsinfrastrukturer än i 
många samarbets- och konkurrentländer. På Finlands 
första vägkarta för forskningsinfrastrukturer (2009) 
föreslogs införandet av nya infrastrukturer.  

127. Den systematiska utvecklingen av 
och finansieringshanteringen gällande 
forskningsinfrastrukturer stärks. Vägkartan för 
forskningsinfrastrukturer uppdateras senast 
år 2013. Forsknings- och innovationsrådet 

får en starkare roll som samordnare i den 
nationella forskningsinfrastrukturpolitiken 
och ansvaret för administrationen av 
forskningsinfrastrukturpolitiken åläggs 
huvudsakligen Finlands Akademi. 

128. Nationellt och internationellt samarbete 
är nödvändigt i utvecklingen av dyra 
infrastrukturer. De möjligheter som globala 
och europeiska samarbetsarrangemang ger 
i finansieringen av forskningsinfrastrukturer 
utnyttjas bättre än för närvarande. Samarbetet 
mellan olika förvaltningsgrenar samt mellan 
offentliga och privata aktörer intensifieras. 

129. Möjligheterna som den nya 
strukturfondsperiodens program erbjuder 
utnyttjas fullt ut i utvecklingen av nationella 
forskningsinfrastrukturer. 

Tillgången till offentliga datamaterial 
och nationella digitala biblioteket    

För att kunna använda de digitala dataresurserna 
så bra som möjligt i forskning, undervisning och 
informationssökning i allmänhet måste detta 
material förvaltas, distribueras och förvaras effektivt 
och med höga standarder.

Det digitala material som biblioteken, museerna 
och arkiven ska förvara permanent kommer att 
tiofaldigas före år 2025. Största delen av materialet 
är sådant som enligt lag ska förvaras för all framtid. 
I de nuvarande aktörs- och sektorspecifika operativa 
systemen kan bestående förvaring av digitala material 
inte tryggas. Systemet för långvarig förvaring har till 
uppgift att långsiktigt hantera riskerna som hotar 
de digitala materialen och trygga en oavbruten 
överföring av material.

130. Man satsar på utveckling av datateknisk 
infrastruktur och gemensamma datasystem som 
betjänar utnyttjandet av offentliga databaser 
samt organisations- och sektorövergripande 
tjänster. I synnerhet utvecklas forskningens 
datainfrastruktur genom att man bygger 
upp en centraliserad lagringstjänst, stödjer 
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produktionen av metadata och förenhetligar 
processer med anknytning till produktionen och 
upprätthållandet av databaser. 

131. Undervisnings- och kulturministeriets 
möjligheter att verka som en samordnande 
instans för utvecklingen av ett nationellt distans-
brukssystem för registerforskningen utreds.
  
132. Bibliotekens och arkivens digitala 
och huvudsakligen med offentliga medel 
producerade innehåll och tjänster görs 
tillgängliga med det gemensamma, 
användarorienterade gränssnittet för det 
Nationella digitala biblioteket. 

133. Man bygger upp ett system för 
långvarig förvaring som garanterar att digitala 
handlingar och övrigt kulturarv i digital form. 
Samma gäller ett system för att bevara 
forskningens datamaterial i en begriplig 
och användbar form för framtida användare. 
Datasystemen och -tjänsterna genomförs 
som en del av den offentliga förvaltningens 
dataadministrationshelhet.

Stark internationalisering  
tryggar kvaliteten

Tills vidare har internationaliseringen varit rätt 
osynlig i högskolornas strategier och profiler. De 
finländska högskolorna har inte varit tillräckligt 
attraktiva i fråga om kvalitet, omfattning eller 
utbud. Det finns få utländska examensstuderande 
och forskarstuderande vid högskolorna. Det 
internationella samarbetet är splittrat på enskilda 
projekt vars genomslagskraft förblir liten och 
resurserna används inte på ett ändamålsenligt sätt.

Bättre kvalitet på forskningen och utbildningen, 
en starkare kompetensgrund och utnyttjande av 
möjligheterna inom utbildningsexporten förutsätter 
ökad internationalisering. Samarbetet ökas med 
ledande forskningsländer och tillväxtekonomierna, i 
synnerhet Kina, Ryssland, Brasilien och Indien. 

En utvidgning av samarbetet med 
tillväxtekonomierna förutsätter att undervisnings- 

och kulturministeriet och aktörer inom dess 
förvaltningsområde vidtar riktade åtgärder som 
bygger på sakkunskap på hög nivå, aktuell och 
prognostiserande kunskap, existerande nätverk 
och nätverk som är under utveckling samt 
myndighetssamarbete.

Med sin verksamhet stödjer Finland Europa 
2020-strategins mål i fråga om att stärka utbildningen 
och forsknings- och innovationsverksamheten i 
Europa. Möjligheterna i det nordiska utbildnings- 
och forskningssamarbetet bör utnyttjas bättre än för 
närvarande.

Högskolorna utvecklas till genuint internationella 
utbildnings- och forskningsgemenskaper. 
Internationell personal vid högskolorna bidrar till 
studerandenas internationalisering. Studerandenas 
internationella färdigheter stärks med högklassiga 
mobilitetsperioder som riktar sig till utlandet och 
från utlandet till Finland. Ett undervisningsutbud 
med internationella element ökas i hemlandet 
och de högklassiga, attraktiva programmen som 
är riktade till internationella studerande kopplas 
till högskolornas fokusområden. För att studierna 
ska framskrida inom målsatt tid förutsätts att 
mobiliteten och undervisningen på främmande 
språk är systematisk, att man använder mångsidiga 
undervisningsmetoder och att man har nära 
samarbete mellan branscherna och högskolorna.

134. Finland tar en aktiv roll i byggandet av det 
europeiska utbildnings- och forskningsområdet. 
Högskole- och forskningssektorns samarbete 
och närvaro i tillväxtekonomierna, i synnerhet 
Kina och Ryssland, ökas. I det internationella 
samarbetet utnyttjar högskolorna och 
forskningsinstituten FinNode-samarbetet 
och andra samarbetsstrukturer i samarbete 
med företagen. Högskolorna satsar på att 
stärka undervisningen och forskningen i 
fokusländernas språk och kulturer för att skapa 
bättre förutsättningar för samarbetet.

135. Högskolorna fördubblar mängden 
forskningsfinansiering de får från EU genom att 
utnyttja alla europeiska finansieringsinstrument 
fullt ut. Europeiska finansieringsinstrument 
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används också för utveckling och strukturell 
reform av forskningsinfrastrukturerna. Finlands 
Akademis forskningsfinansiering förankras ännu 
starkare i det europeiska forskningssamarbetet 
genom gemensamma forskningsprogram och 
programplanering.

136. De finländska högskolorna bygger 
internationella nätverk som stärker de strategiska 
fokusområdena. Inom ramen för dessa nätverk 
utvecklar man ett gemensamt utbildningsutbud, 
inklusive dubbel- och kombinationsexamina, och 
därtill intensifierar man forskningssamarbetet.

137. Högskolorna inför innehåll som 
stödjer internationaliseringen i alla examina. 
Studerande-, lärar- och personalmobiliteten 
ökas genom att EU:s mobilitetsprogram 
utnyttjas bättre än tidigare. Högskolorna främjar 
internationaliseringsmöjligheter på lika villkor 
för sina studerande och sin personal på alla 
utbildningsområden i samarbete med CIMO.

138. De utländska högskolestuderandenas 
förankring i det finländska samhället och på vår 
arbetsmarknad stärks genom att man utvecklar 
undervisningen i de inhemska språken som är 
riktad till dem.

139. Utbildningsexporten främjas. Försöket 
med terminsavgifter för studerande från länder 
utanför EU och EES utvärderas. I utvärderingen 
bedöms experimentets konsekvenser för 
högskoleutbildningens internationalisering 
och dess attraktionskraft samt för kvaliteten på 
högskoleutbildningen på främmande språk.
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Ambitiösa mål för 
vuxenutbildningen  

Även om den vuxna befolkningens utbildningsnivå 
stigit avsevärt under de senaste decennierna finns 
det fortfarande omkring 600 000 personer i den 
arbetsföra befolkningen mellan 25 och 64 år som 
saknar examen efter grundstadiet. Av de unga vuxna 
i åldern 25–34 år finns omkring 100 000 personer 
utan examen på andra stadiet; av dem är 63 000 
män och 37 000 kvinnor.

Balanseringen av nationalekonomin förutsätter att 
besparingar riktas även till vuxenutbildningen. Målet 
är dock att även den vuxna befolkningens kompetens 
hör till världstoppen år 2020.

I Finland är deltagandet i vuxenutbildning 
högt i internationell jämförelse. Enligt Europeiska 
unionens omfattande arbetskraftsundersökning 
deltog 23 procent av finländarna i åldern 25–64 år 
under 2010 i utbildning under de fyra veckor som 
föregick undersökningen. Nivån för deltagande 
har dock varit oförändrad under de senaste fem 
åren och ibland rentav sjunkit. De allt vanligare 
övergångarna i arbetslivet och målet att göra 
finländarna till världens mest kompetenta folk 
förutsätter att utbildningsmöjligheterna för vuxna 
tryggas. Vuxenutbildningen och de vuxnas inlärning 
har också en viktig roll i att främja det samhälleliga 
deltagandet och individens välmående.

En omfattande kartläggning av deltagande 
i olika former av vuxenutbildning och dess 
hinder, orsaker och verkningar har senast gjorts i 
Statistikcentralens vuxenutbildningsundersökning 
år 2006. Då deltog 52 procent av befolkningen 
i åldern 18–64 år i synnerhet i utbildning som 
ordnas för vuxna under de 12 månader som föregick 

undersökningen. År 2013 får man en stor mängd 
ny information om vuxnas deltagande och inlärning 
samt vuxnas färdigheter och användningen av dem 
när resultaten för två omfattande undersökningar 
offentliggörs. År 2012 genomför Statistikcentralen 
den omfattande vuxenutbildningsundersökningen 
för sjätte gången. Under hösten 2011 och 
våren 2012 genomförs datainsamlingen för 
den internationella vuxenundersökningen som 
ordnas av OECD (PIAAC, Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies). 
I undersökningen kartläggs centrala färdigheter 
som vuxna behöver i informationssamhället: 
läsförmåga, numeriska färdigheter samt 
problemlösningsfärdigheter i en datateknisk 
miljö. Genom den omfattande enkäten som ingår 
i undersökningen får man ny information även 
om finländarnas utbildning, verksamhet som 
medborgare och arbetstagare samt om dessa faktorers 
och färdigheters kopplingar till den ekonomiska och 
sociala välfärden. Efter att resultaten publicerats har 
man tillgång till ett stort material som kan användas 
i utvecklingsarbetet.

140. Som mål ställs att 27 procent av 
25–64-åringarna år 2016 har deltagit i 
vuxenutbildning under de fyra veckor som 
föregår enkäten och av 18–64-åringarna 
minst 60 procent under de föregående 
12 månaderna samt 80 procent under de 
två föregående åren. Målet är att ingen 
del av vuxenbefolkningen stannar utanför 
vuxenutbildningen på permanent basis.

141. Tröskeln för att delta i vuxenutbildning sänks 
genom att examensavgifterna för utbildning som 
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siktar på fristående examina avlägsnas i fråga 
om vuxna som saknar yrkesutbildning. Därtill 
utvecklas modeller för uppsökande verksamhet i 
samarbete med arbetslivet.

142. Utbudet av vuxenutbildning minskas 
från och med 2013. Den svenskspråkiga 
vuxenutbildningens ställning bevaras 
i helheten. Arbetsfördelningen mellan 
undervisnings- och kulturministeriet respektive 
arbets- och näringsministeriet förtydligas i fråga 
om den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

143. På basis av resultaten av 
vuxenutbildningsundersökningen och 
den internationella vuxenundersökningen 
vidtas åtgärder för att uppnå regeringens 
kompetensmål. 

De vuxnas utbildningsmöjligheter 
förbättras  

För närvarande är vuxenutbildningen utbudsbetonat 
och utbildningsorganisationernas utbud för vuxna 
motsvarar inte nödvändigtvis de individuella 
behoven. Vuxenutbildningsbehovet påverkas av 
individens tidigare utbildnings-, arbets- och livsvägar 
som helhet och därför avviker de individuella 
behoven mycket från varandra. Utmaningen 
ligger i att göra systemet efterfrågebetonat så att 
medborgarnas efterfrågan på utbildning på ett bättre 
sätt än tidigare kan påverka utbildningens innehåll 
och mål.

Ett efterfrågebetonat vuxenutbildningssystem 
kräver att de offentliga resurserna som riktas till 
utbildningen kanaliseras via medborgarna samt att 
utbildningsutbudets synlighet och jämförbarhet 
förbättras. Vuxenutbildningen bör också nå personer 
som för närvarande blir utanför vuxenutbildningen. 
Genom att stödja individers efterfrågan kan 
man sporra dels underrepresenterade grupper att 
erhålla sådan utbildning som passar dem bäst, dels 
läroanstalterna att utbilda vuxna som saknar examen.

Med hjälp av ett vuxenutbildningskonto 
har medborgaren möjlighet att erhålla sådan 
vuxenutbildning som motsvarar de individuella 

behoven. Systemet med vuxenutbildningskonton 
lämpar sig i första hand för kortvarigt deltagande 
i deltidsstudier och kompletterar därmed 
vuxenutbildning som leder till examen och annan 
mer långvarig utbildning.

Under regeringens mandatperiod utreds 
möjligheterna att utveckla den riksomfattande 
utbildningsfondens verksamhet så att det för 
varje arbetstagare under varje arbetsförhållande 
ackumuleras en utbildningsrätt, som arbetstagaren 
har rätt att använda i syfte att utveckla sin 
professionella kompetens under arbetsförhållandet 
eller då det upphört.  Därtill utreds behoven att 
reformera lagstiftningen gällande studieledighet, 
så att lagstiftningen motsvarar det förändrade 
examenssystemet och motsvarar arbetslivets behov.  

144. Målet är att stödja beaktandet av 
individuella utbildningsbehov genom att införa 
personliga utbildningskonton för medborgarna. 
Före utgången av 2012 ger utredare tillsatta 
av undervisnings- och kulturministeriet förslag 
gällande formen för och införandet av ett sådant 
personligt vuxenutbildningskonto som avses i 
regeringsprogrammet. Som stöd för utredarna 
tillsätts en sakkunnigarbetsgrupp.

145. Kontonas användbarhet som en 
del av utvecklandet av arbetslivet utreds 
på trepartsbasis. Enligt arbetsmarknads-
organisationernas ramavtal inklusive regeringens 
åtgärder förbereds utvecklandet av kompetensen 
och ett förslag om ibruktagande av en 
separat utbildnings- och välfärdsavskrivning i 
företagsbeskattningen före 31.5.2012.

146. Undervisnings- och kulturministeriet 
ser till att medborgarna hittar fram till all 
vuxenutbildning som erbjuds i Finland via den 
elektroniska bildningscentralen och att man 
kan söka till vuxenutbildning via webbtjänsten. 
Tjänsten hör ihop med SADe-programmets 
webbtjänst för lärande.
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Systemet med fristående examina 
blir starkare

Systemet med fristående examina är ett 
examenssystem som tagits fram för arbetslivets 
behov, som riktas till vuxna och som är oberoende 
av sättet som yrkeskunskapen förvärvats på. Som 
fristående examina kan avläggas yrkesinriktade 
grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina. 
Antalet personer som deltar i fristående examina 
och förberedande utbildningar inför dem har 
ökat avsevärt under 2000-talet. För att kunna 
svara på det ökande vuxenutbildningsbehovet 
måste verksamheten effektiviseras och 
finansieringsincitamentet stärkas.

Systemet med fristående examina vidareutvecklas 
som en del av det yrkesinriktade examenssystemet. 
Systemet med fristående examina stärks så att det 
bättre kan användas dels för att påvisa och utveckla 
kompetens som förvärvats i arbetslivet, dels som ett 
flexibelt system för att identifiera kompetens.

147. Finansieringen av den förberedande 
utbildningen för fristående examina förnyas 
så att finansieringen inte uppmuntrar till 
anordnande av undervisning när den 
studerande redan har den kompetens som 
krävs för att avlägga examen.

148. Examenskommissionernas resurser 
dimensioneras med beaktande av kommissionernas 
karaktär som myndighetsverksamhet. 
Examenskommissionernas sekreterarresurser 
ökas för att trygga verksamhetens kvalitet.

149. Tillräcklig utbildning garanteras för de 
personer som bedömer examensprestationerna 
och utbildningen utvecklas. Yrkesskickligheten 
påvisas på arbetsplatsen alltid då det är möjligt. 
När man planerar och verkställer avläggande av 
examina ska man garantera att förvärvandet av 
yrkesskickligheten och bedömningen av den är 
oavhängiga av varandra. 

150. Kvalitetssäkringen inom systemet med 
fristående examina stärks som en del av 
kvalitetssäkringen inom yrkesutbildningen. 
Tillförlitligheten hos kvalitetssäkringen 
för yrkesskickligheten stärks genom att 
dokumenteringsmaterialet för bedömningen 
produceras centraliserat branschvis. 

151. Materialen för fristående examina 
utvecklas så att de stödjer systemets funktion 
och effektivitet samt examenstillfällenas jämna 
kvalitet. Centraliserade och branschvisa 
material för att bedöma fristående examina 
tas fram med tanke på situationer då 
yrkesskickligheten inte kan bedömas på 
arbetsplatsen. 

Högskolornas vuxenutbildning 
breddar och uppdaterar 
kompetensen 

Närmare en tredjedel av de nya studerande 
som antas till högskolorna har redan en 
högskoleexamen eller studierätt vid en högskola. 
De högskoleutbildades arbetskarriärer varierar och 
den kompetens som krävs i arbetslivet förändras. 
Genom fortbildning efter avlagd examen kan man 
bl.a. stödja uppkomsten av nya arbetsuppgifter 
och nya specialistbranscher. Vidare gynnas de 
högskoleutbildade personernas specialisering.  

Orsaken till flerfaldiga högskolestudier är också de 
alltför detaljerade behörighetsvillkoren som bestämts 
för olika uppgifter i arbetslivet samt möjligheten att 
utan avgift förvärva utbildning som kompletterar 
kompetensen i samband med utbildning som leder 
till examen. För de högskoleutbildades utbildning 
efter avlagd examen har man med ett särskilt 
anslag tagit fram kompletterande utbildning av 
läroavtalskaraktär i arbetslivssamarbetet.

 
152. Utbildningen efter högskoleexamen 
utvecklas genom att breda kompetenshelheter 
skapas på basis av bl.a. de nuvarande 
specialiseringsutbildningarna och -studierna. 
Dessa helheter kan också innefatta delar 
av utbildning som leder till examen och de 
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kan avläggas i form av läroavtalsbaserad 
vuxenutbildning. För dessa kompetenshelheter 
skapas ett kvalitetssäkringssystem som hänför 
sig till erkännandet av enskilda utbildningar.

153. Möjligheterna till kompletterande 
utbildning för dem som har avlagt 
högskoleexamen förbättras genom 
att man skapar kompletterande 
specialiseringsutbildningar vid högskolorna. 
Specialiseringsutbildningarna är breda 
kompetenshelheter som omfattar minst 30 
studiepoäng. Specialiseringsutbildningen 
avläggs vid universiteten efter högre 
högskoleexamen, med undantag 
för specialiseringsutbildningen till 
farmaceut som baserar sig på lägre 
högskoleexamen. Vid yrkeshögskolorna 
avläggs specialiseringsutbildning efter 
yrkeshögskoleexamen. Högskolorna 
utvecklar specialiseringsutbildningar med 
utgångspunkt i den specialkompetens som 
bygger på högskolornas undervisning och 
forskning och med beaktande av behoven 
i arbetslivet. Utbildningarna förses med ett 
kvalitetssäkringssystem som gör det möjligt att 
identifiera enskilda utbildningar i högskolorna. 
Den helhet som specialiseringsutbildningarna 
bildar ersätter nuvarande yrkesinriktade 
specialiseringsstudier vid yrkeshögskolorna 
samt universitetens specialiseringsutbildningar 
och specialiseringsstudier. De kan anordnas 
som utbildning som kompletterar examina 
eller som en del av en examen. De 
författningsändringar som behövs förbereds i 
samband med yrkeshögskolereformen.

154. Högskolorna planerar sitt utbildnings-
utbud som en helhet så att utbildning som leder 
till examen och den övriga utbildningen utgör 
en helhet som motsvarar arbetslivets behov. 
Högskolorna ser till att det finns tillräckliga 
möjligheter att avlägga delar av examina och 
kurser antingen integrerat i examensutbildningen 
eller i separata grupper. Utbildningen kan 
genomföras som öppen högskoleundervisning 

på eget initiativ, som fristående studier eller 
som avgiftsbelagd tilläggsutbildning t.ex. på 
arbetsgivarens begäran.

155. Specialistläkar- och 
specialisttandläkarutbildningens styrning 
överförs till social- och hälsovårdsministeriet 
och finansieringen av utbildningen 
förtydligas som en del av reformen av 
specialstatsandelarna för utbildning. Då 
förbättras social- och hälsovårdsministeriets 
möjligheter att styra specialiseringsutbildningen 
och dess dimensionering.

156. Ministerierna ansvarar för att 
behörighetsvillkoren på deras respektive 
förvaltningsområde är tidsenliga och 
ändamålsenliga med tanke på den 
kompetens som examina ger upphov till. 
Behörighetsvillkoren stödjer tryggandet av 
kvaliteten på servicen och att de som har avlagt 
examen placerar sig i uppgifter som motsvarar 
deras kompetens.
 

Stöd för utvecklingen av nätverket 
av läroanstalter inom fritt 
bildningsarbete 

Det fria bildningsarbetet syftar till att med 
utgångspunkt i principen om livslångt lärande 
anordna utbildning som stödjer sammanhållningen i 
samhället, jämställdhet och ett aktivt medborgarskap.   
Målet för den undervisning som ordnas i form 
av fritt bildningsarbete är att främja individens 
mångsidiga utveckling och välfärd samt att främja 
förverkligandet av demokratin, pluralismen, den 
hållbara utvecklingen, den kulturella mångfalden och 
internationalisering.  

Undervisnings- och kulturministeriet har startat 
ett interaktivt program för strukturell utveckling 
av det fria bildningsarbetet under 2009–2012 
som i första skedet fokuserar på folkhögskolorna. 
Programenliga projekt har beviljats statsbidrag. 
Därtill har ministeriet inlett ett separat analys- och 
stödprojekt som riktar sig i synnerhet till små 
folkhögskolor.



57

Den strukturella utvecklingen av det fria 
bildningsarbetets nätverk av läroanstalter måste 
fortsätta. Målet är ett tätare nätverk med ett brett 
och högklassigt serviceutbud och regional täckning 
som svarar på medborgarnas bildningsbehov.

157. Det fria bildningsarbetets möjligheter 
att svara på behoven hos dem som annars 
stannar utanför utbildning främjas. Den 
samhälleliga utbildningens andel ökas. Det 
fria bildningsarbetet tillerkänns en växande 
betydelse som en faktor som främjar de vuxnas 
och seniormedborgarnas välmående, välfärd 
och hälsa.

158. Man fortsätter det pågående interaktiva 
programmet för strukturell utveckling av det fria 
bildningsarbetets nätverk av läroanstalter och 
likaså stödet för projekten genom att det fria 
bildningsarbetets regionala tillgänglighet främjas. 
Behovet av utbildning på svenska beaktas i 
sammanhanget. Tillstånden att driva läroanstalter 
inom det fria bildningsarbetet anpassas till de 
nya bestämmelserna inom 2013.
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       tvärdering och prognostisering  
av utbildning  

Nationella utvärderingscentralen  
för utbildning grundas 

Utvärderingarna av utbildningen och högskolorna 
tillför viktig information till stöd för de 
utbildningspolitiska besluten och för utvecklandet 
av utbildningen. Utvärderingsinformationen 
stödjer det lokala, regionala och nationella 
utvecklingsarbetet genom vilket man förbättrar 
utbildningens kvalitet, studerandenas inlärning samt 
det arbete som undervisningsväsendets personal 
utför. Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar 
en nationell utvärderingsplan som bestämmer 
utvärderingens riktlinjer och tyngdpunkter.

Utvärderingen av utbildningen är för närvarande 
utspridd. Utvärderingar görs vid Rådet för 
utbildningsutvärdering och Rådet för utvärdering 
av högskolorna samt vid Utbildningsstyrelsen. Även 
universiteten har verksamhet med anknytning till 
detta. Sekretariatet för Rådet för utvärdering av 
högskolorna finns i anknytning till undervisnings- 
och kulturministeriet i Helsingfors och sekretariatet 
för Rådet för utbildningsutvärdering verkar som en 
separat institution vid Jyväskylä universitet.

Nationella utvärderingscentralen för utbildning 
grundas i syfte att samla utbildningsutvärderingens 
viktigaste uppgifter och kompetenser till en 
tydligare, effektivare och mer genomslagskraftig 
helhet. Genom att sammanslå funktionerna stärker 
man utvärderingsverksamhetens oberoende och 
självständighet och därtill uppnås funktionella 
och ekonomiska synergier. Samtidigt stärks den 
finska utbildningsutvärderingens nationella och 
internationella roll.

159. Till Nationella utvärderingscentralen för 
utbildning samlas utvärderingsfunktionerna 
vid Rådet för utbildningsutvärdering, 
Rådet för utvärdering av högskolorna och 
Utbildningsstyrelsen. Utvärderingsrådens 
och Utbildningsstyrelsens olika uppgifter 
beaktas vid sammanslagningen så att 
funktionernas specifika karaktär kan 
bevaras. I sammanslagningen garanteras 
den nya organisationens administrativa och 
funktionella oberoende samt dess nära band 
till centrala aktörer inom utbildningsområdet. 
Därtill förtydligas den forskningsmässiga 
arbetsfördelningen i fråga om 
informationssökning, utbildningsforskning och 
utvecklingsarbete som behövs för nationell och 
internationell utvärdering. Utvärderingscentralen 
inleder sin verksamhet i början av 2014.

160. Den nationella utvärderingen av 
inlärningsfärdigheter på årskurs 9 i den 
grundläggande utbildningen genomförs år 2012.

161. Småbarnsfostran inkluderas i den 
systematiska utvärderingen.

162. Under 2012–2015 är tyngdpunkterna 
för den utomstående utvärderingen av 
utbildningen:

 - verkställandet av jämställdheten

 - produktivitet och ekonomi

 - konsekvenser för välfärden, sysselsättningen och 
konkurrenskraften.
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Den kvantitativa och kvalitativa 
prognostiseringen samordnas

Under de senaste åren har utbildnings-
prognostiseringen utvecklats kraftigt och dess resultat 
används bl.a. i riktandet av utbildningsutbudet 
och utvecklingen av utbildningarnas innehåll. Den 
kvantitativa prognostiseringen har redan länge varit 
en del av utbildningsförvaltningens grundläggande 
arbete. Kvalitativ prognostisering, som gäller 
utbildningens innehåll, har utvecklats närmast på 
projektbasis med Europeiska socialfondens stöd.

Även om olika former av prognostisering 
utvecklats parallellt stödjer de ännu inte varandra 
tillräckligt. Målet är därför att på ett bättre 
sätt samordna den kvantitativa och kvalitativa 
prognostiseringen.

163. Prognostiseringen av utbildningen 
utvecklas så att den kvantitativa och kvalitativa 
prognostiseringen samordnas. Målet är att 
olika perspektiv kompletterar varandra i 
prognostiseringen av utbildningen. 

164. Genom kvantitativ prognostisering granskas 
förändringar i arbetskraftsbehovet och deras 
kopplingar till utbildningen. Genom kvantitativ 
prognostisering på nationell nivå granskas 
utbildningen som syftar till examen med 
beaktande av arbetskraftsbehovet på lång sikt. 

165. Genom kvalitativ prognostisering 
granskas hur förändringar i arbetslivets innehåll 
påverkar läroplanerna och examensstrukturen. 
Ansvaret för den kvalitativa prognostiseringen 
ligger hos utbildningskommissionerna och 
utbildningsanordnarna. Utbildningsanordnarna 
utför prognostiseringsarbete på den nivå som 
omfattar utbildningsprogrammen och reagerar 
snabbt på förändringar i kunskapsbehoven. 
Utbildningskommissionerna utför kvalitativ 
prognostisering på lång sikt på utbildnings- 
områdesnivå och sammanjämkar prognostiseringen 
av olika branscher. Utbildningsstyrelsen stödjer 
utbildningskommissionerna i den kvalitativa 
prognostiseringen.

 Lärare och övrig personal

Konkurrensen om arbetskraft tilltar inom den 
offentliga sektorn. Personer som går i pension 
måste kunna ersättas med kompetenta personer. 
Konkurrensläget är svårt inom branschen eftersom 
det finns efterfrågan på personer som arbetar 
med undervisning och fostran även inom andra 
sektorer. Därtill är det skäl att beakta att unga 
utexaminerade har förväntningar som avviker från 
deras föräldrars. De unga väntar sig få varierande, 
mångsidiga och intressanta uppgifter, möjligheter till 
självutveckling och arbetsformer som är anpassade 
till den egna livsstilen. Under denna planperiod 
har god personalpolitik en särskilt betoning 
eftersom stora strukturella reformer genomförs i 
utbildningssystemet.

En internationellt sett högklassig lärarutbildning 
har varit grunden för Finlands höga bildnings- och 
kompetensnivå. För att kunna förbli ett av världens 
mest kompetenta länder måste lärarutbildningen 
ständigt utvecklas och tillgången på en behörig och 
kompetent lärarkår tryggas.

Lärarutbildningens kvantitativa och kvalitativa 
utvecklingsbehov har, med undantag för personalen 
inom småbarnsfostran, utretts genom nationella 
lärardatainsamlingar och prognostiseringsprojekt. 
För att garantera en högklassig småbarnsfostran 
behövs det ny information också om personalen 
inom småbarnsfostran och dess utvecklingsbehov.

I lärarutbildningen finns ett 
ökningsbehov inom klasslärarutbildningen, 
speciallärarutbildningen samt barnträdgårdslärar- 
och specialbarnträdgårdslärarutbildningen. 
Ämneslärarutbildningens nuvarande kvantitativa mål 
kan sänkas med undantag för utbildningen av lärare 
i engelska och gymnastik. Den yrkespedagogiska 
lärarutbildningen ska ökas i synnerhet inom social- 
och hälsovårdsområdet samt inom teknik och 
kommunikation. Det finns också ökningsbehov 
inom den svenskspråkiga yrkespedagogiska 
lärarutbildningen. Däremot bör utbildningen minskas 
inom kulturbranschen och samhällsvetenskapliga, 
företagsekonomiska och administrativa området.

För att trygga tillgången till lärare krävs utöver 
att lärarutbildningens dimensionering och kvalitet 
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är tillräcklig att lärararbetet även framöver är ett 
attraktivt yrkesval. Lärararbetets attraktivitet kan 
stödjas genom god personalpolitik och genom att 
utveckla lärarnas arbetsförhållanden och satsa på 
fortbildning. Arbetsgivaren är i första hand ansvarig 
för utvecklingen av den yrkesmässiga kompetensen 
hos personalen inom utbildningsväsendet. Därtill 
finansierar staten utbildningspolitiskt betydelsefull 
fortbildning.

Lärarnas möjligheter att delta i fortbildning 
har varierat inom olika lärargrupper, regionalt och 
vid olika läroanstalter. År 2010 startades Osaava-
programmet. Syftet med programmet, som pågår 
fram till år 2016, är att garantera en systematisk 
utveckling av kompetensen hos personalen inom 
utbildningsväsendet, att aktivera personer som 
tidigare endast i liten skala deltagit i fortbildning 
och att främja lika tillgång till fortbildning. Lärarnas 
grundläggande utbildning, handledning i arbetslivet 
och fortbildning ska bilda en innehållsmässig 
och sammanhängande helhet som stödjer lärarens 
yrkesmässiga utveckling under hela arbetskarriärens lopp.

166. God personalpolitik främjas på 
utbildnings- och forskningspolitikens hela 
verksamhetsområde.

167. Universiteten och yrkeshögskolorna 
stödjer forskningen i lärarutbildningen 
med hjälp av alla möjligheter som 
högskolegemenskapen erbjuder. De instanser 
som erbjuder lärarutbildning utvecklas.

168. Tyngdpunkten för utvecklingen av 
innehållet i lärarutbildningen är att trygga den 
utbildningsmässiga jämställdheten, undervisning 
och styrning av elever som behöver särskilt stöd, 
utveckling av olika inlärningsmiljöer, utnyttjande 
av informations- och kommunikationsteknik, 
frågor i anknytning till mångkulturalitet samt 
samarbetet mellan hemmet och skolan och 
samarbetet med arbetslivet. 

169. Tillgången på lärare tryggas 
genom att fler klasslärare, speciallärare 
och barnträdgårdslärare utbildas. Den 

yrkesinriktade lärarutbildningen ska ökas 
speciellt inom social-, hälso- och idrottsområdet 
samt teknik och kommunikation.

170. För att kunna prognostisera framtida 
personal- och kunskapsbehov inom 
småbarnsfostran genomförs en nationell 
utredning om personalsituationen inom 
området. 

171. Kommuner och övriga 
utbildningsanordnare sporras till åtgärder för 
att säkerställa behörigheten hos personalen 
inom undervisningsväsendet t.ex. genom att 
utbildningsanordnarna skapar ett gemensamt 
system med uppgifter om behörigheten hos 
den personal som de anställt.

172. Den statligt finansierade utbildningen 
för personal inom undervisningsväsendet 
riktas till utbildning som förbättrar 
undervisningspersonalens och den övriga 
personalens beredskap att bemöta olika elever, 
förebygger utslagning och främjar sådana 
färdigheter som behövs i ett mångkulturellt 
samhälle och arbetslivskunskapen samt främjar 
utnyttjandet av mångsidiga inlärningsmiljöer 
och informations- och kommunikationsteknik. 
Målet är att all personal som deltar i fostran 
av barn och unga vid läroanstalterna deltar 
i utvecklingsåtgärderna. Genomslagskraften 
hos den statligt finansierade utbildningen 
för personal inom undervisningsväsendet 
utvecklas och flexibla modeller för 
fortbildning i olika skeden av karriärerna för 
undervisningspersonalen tas fram. Därtill 
utvecklas utbildningen för läroanstalternas 
ledning.

173. Inom yrkesutbildningen tryggas därtill 
undervisningspersonalens möjligheter att med 
bestämda intervaller utföra arbetslivsperioder. 
Undervisningspersonalens arbetslivsperioder 
utnyttjas systematiskt i utbildningsanordnarnas 
prognostiseringsarbete samt i utbildningen och 
styrningen av arbetsplatshandledare. 
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Målet med studiestödsverksamheten är att 
trygga utkomsten under studierna för personer 
som studerar på heltid och som är i behov av 
ekonomiskt stöd. Systemet med studiestöd utvecklas 
utifrån de utbildningspolitiska målen i syfte att 
främja jämlikhet mellan utbildningsstadierna och 
de studerande samt för att främja möjligheterna att 
avlägga examina effektivt.

Studiestödets dimensionering måste justeras 
regelbundet så att dess nivå är tillräcklig och 
främjar sökande till studier och studier på heltid. 
Studiestödet och andra stödformer som är avsedda 
att trygga utkomsten ska vid behov samordnas för 
att främja frivillig utbildning och för att minska på 
avbrott i studierna som beror på att studiestödet är 
otillräckligt.

174. Studiestödet binds till index 1.9.2014. 
Därtill förnyas studiestödssystemet så att 
det stödjer studier på heltid och snabbare 
utexaminering. I samband med reformen 
korrigeras missförhållandena gällande 
studiestödet till studerande på andra 
stadiet och ställningen för studerande med 
familjer ses över. Kostnaderna för att förnya 
studiestödet överskrider inte reformens positiva 
nationalekonomiska verkningar.

Studiestödets nivå  

Försvagningen av studiestödets köpkraft korrigerades 
genom att studiepenningarna höjdes med 15 % 
från 1.8.2008. Därtill höjdes studerandens egna 
inkomstgränser med 30 % från 1.1.2008. Under 
höstterminen 2011 har studiestödets tillräcklighet 
dessutom förbättrats på alla utbildningsstadier. 

Låneborgen för personer som studerar utomlands 
höjdes med 160 euro, inkomstgränserna för 
räntestödet steg med 54 % och den separata 
behovsprövningen som görs på basis av lön för 
arbetspraktik eller stipendium som betalas av 
läroanstalten avskaffades. Gymnasisternas rätt till 
låneborgen utvidgades.

Studiestödets belopp och inkomstgränser är inte 
bundna till levnadskostnadernas utveckling. Detta 
leder gradvis till att stödets användningsgrad sjunker, 
studerandenas utkomst och köpkraft försvagas och till 
att behovsprövningen skärps.

 
175. I samband med budgeten 2014 lämnar 
regeringen en proposition till lag om ändring av 
studiestödslagen så att studiepenningen binds 
till folkpensionsindexet från 1.9.2014.

Studiepenningens andel är uppskattningsvis omkring 
hälften av den månatliga budgeten för en studerande 
som bor ensam. En stor del av studiestödet är 
banklån som staten går i borgen för och som 
utnyttjas av färre än 40 % av högskolestuderandena 
i något skede av studierna och uppskattningsvis 
av 20 % av stödtagarna som studerar vid andra 
läroanstalter. Studielånet används endast i ringa grad 
jämfört med användningen av studiepenningen 
och bostadstillägget. Studerandena väljer hellre 
att arbeta än att lyfta studielån för att trygga sin 
utkomst. Enligt studerandeundersökningen 2010 som 
kartlade högskolestuderandenas situation hade 36 % 
regelbundet förvärvsarbete under terminens lopp och 
närmare 80 % arbetade under lediga perioder. Målet 
är att studiepenningen och studielånet täcker den 
grundläggande utkomsten och möjliggör studier på 
heltid.
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Hyresgränsen för studiestödets bostadstillägg 
är låg med tanke på den allmänna hyresnivån och 
den har inte höjts sedan 2005. Den största enskilda 
utgiftsposten för en studerande som bor ensam är 
boendekostnaderna. Enligt regeringsprogrammet 
förbättras det allmänna bostadsstödet, vilket medför 
att bostadsstödet för studerande som försörjer barn 
förbättras, men också att nivåskillnaden mellan 
bostadstillägget och bostadsstödet växer. Målet är att 
bostadstilläggets hyresgräns är på samma nivå som 
normen för bostadsstödet för den som bor ensam i 
en del av en bostad.

Att grunda familj och få barn under studietiden 
innebär ofta en ekonomisk börda som en person 
som enbart lever på studiestöd inte kan bära. 
Studiestödssystemet avviker från andra orsaksbaserade 
förmåner eftersom försörjandet av barn inte påverkar 
stödets belopp. Målet är att förbättra studiestödet för 
studerande som försörjer barn.

 
176. De statsfinansiella förutsättningarna 
att höja studiepenningen, bostadstilläggets 
hyresgräns och studielånets statsborgen samt 
att införa ett försörjartillägg till studiepenningen 
utreds.

Studier på andra stadiet  
och studiestödet

För studerande på andra stadiet som är under 20 
år är stödet speciellt knappt och därtill underställt 
behovsprövning. Med tanke på incitamenten 
för utbildning är det problematiskt att den 
studerande kan bli helt utanför studiestödet efter 
att utbetalningen av det icke-behovsprövade 
barnbidraget upphör. Behovsprövningen av 
studiestödet varierar mellan olika utbildningsstadier. 
I fråga om högskolestuderande beaktas inte 
föräldrarnas inkomster, men på andra stadiet 
minskar föräldrarnas inkomster studiepenningen 
fram tills tidpunkten då den studerande fyller 20 år. 
Grundbeloppet för studiepenningen för studerande 
som bor hos sina föräldrar och är under 18 år 
är lågt jämfört med det övriga utkomstskyddet 
för unga. Barnbidraget som betalas för ett barn 
är 100,40 euro per månad. Barnbidraget har en 

bättre nivå än studiepenningen och betalas utan 
behovsprövning. Barnbidraget upphör i början av 
studierna på andra stadiet. Personer under 25 år 
får arbetsmarknadsstöd på 553 euro i månaden för 
arbetspraktik och utkomststödets grundbelopp är 
419,11 euro per månad för en ensamboende. Såväl 
arbetsmarknadsstödet som utkomststödet höjs 
från 1.1.2012, vilket ökar nivåskillnaden mellan 
studiestödet och den övriga grundtryggheten till 
unga. Studiestödet till unga måste förbättras och 
förtydligas för att uppmuntra till utbildning.

177. Vid beviljande av studiepenning till 
studerande i åldern 18–19 år slopas 
förfarandet där föräldrarnas inkomster minskar 
studiepenningen. Målet är att den lägsta 
studiepenningen höjs exempelvis till samma nivå 
som det barnbidrag som betalas för ett barn.

Studiestödslagen bestämmer inte exakt en 
examensspecifik maximal stödtid för studier på andra 
stadiet. Av grundad anledning kan läroanstalten 
förlänga den studerandes studietid efter att den 
normativa prestationstiden för studierna har gått 
ut och studiestöd beviljas alltid om den studerande 
bevisar att han eller hon bedriver studier på heltid. 
Regleringen för den examensspecifika studiestödstiden 
kunde begränsas så att studiestöd efter den normativa 
studietiden kan beviljas för avläggandet av återstående 
heltidsstudier, dock högst för ett år. Ändringen förses 
med en tillräckligt lång övergångsperiod. Avsikten är 
att begränsningen av den examensspecifika maximala 
stödtiden uppmuntrar till att slutföra studierna 
inom utsatt tid. Den föreslagna begränsningen av 
stödtiden skulle förtydliga bestämmandet av rätten 
till studiestöd i fråga om såväl läroanstalten, den 
studerande som genomförandet av studiestödet. 

178. Enligt regeringsprogrammet begränsas 
den maximala stödtiden för studier på andra 
stadiet från 1.8.2014 och i detta syfte lämnas 
en regeringsproposition om ändring av 
studiestödslagen under 2012.

Reglerna för att beräkna stödtiden på andra stadiet är 
komplicerade och därför bör sättet att beräkna antalet 
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stödmånader förenhetligas och förenklas. I samband 
med detta utreds om det är möjligt att avskaffa stödet 
för en halv månad som gäller den grundläggande 
yrkesutbildningen. Studiestödet som betalas för en 
halv månad är problematiskt eftersom ifrågavarande 
månad räknas som en stödmånad i studiestödets 
inkomstuppföljning. Därför kan stödet för en halv 
månad hindra en person från att få andra förmåner, 
t.ex. allmänt bostadsstöd, för samma månad. 

179. Det sätt på vilket stödtiden definieras på 
andra stadiet förtydligas.

Invandrarnas förutsättningar att delta i gymnasie-
utbildning förbättras genom att det blir möjligt för 
invandrare att från ingången av höstterminen 2014 
delta i förberedande utbildning på ett år.

180. Utbildning som förbereder invandrare för 
gymnasieutbildning ska berättiga till studiestöd 
från ingången av höstterminen 2014.

Folkpensionsanstalten kan på ansökan av en 
läroanstalt likställa läroanstalten med en läroanstalt 
som är underställd offentlig tillsyn, om den 
utbildning som läroanstalten ger till sin nivå 
motsvarar utbildning som ges vid läroanstalter som 
är underställda offentlig tillsyn. Därtill förutsätts 
att läroanstalten har ekonomiska förutsättningar för 
sin verksamhet och har verkat under minst ett års 
tid. Reglerna för detta förfarande har visat sig vara 
bristfälliga och problematiska.

181. Utvecklingsbehoven för reglering i fråga 
om beviljandet av studiestödsrätt till privata 
läroanstalter utreds.

Studier på högre nivå och 
studiestödet

Högskolestuderandenas studiestöd ska i synnerhet 
uppmuntra till studier på heltid och främja kortare 
studietider. Förfarandet för beviljande av studiestöd 
ändrades i samband med den strukturella reformen 
av studiestödet från början av höstterminen 2011 
så att det följer tvåstegsmodellen i högskolornas 

examensstruktur. Därtill förenhetligades och 
effektiviserades principerna för uppföljning av 
studiernas framskridande. Vidare började man bevilja 
låneborgen för högskolestuderande mer automatiskt 
än tidigare i samband med studiepenningen och 
räkna med bostadstilläggsmånaden i stödtiden. 
Stödtiden för fortsättningsstudier begränsades också. 
Ändringarnas inverkan på användningen av stödet 
och studierna följs upp.

Skattepliktiga personer som har inlett sina 
högskolestudier 1.8.2005 eller därefter och som 
har avlagt examen inom utsatt tid har rätt till 
studielånsavdrag. Avdraget är 30 % av den del av 
studielånet som överstiger 2 500 euro. Information 
om användningen av studielånsavdraget fås i takt med 
att personer som omfattas av förmånen utexamineras. 
En stor del av de första som har rätt till avdraget 
avlägger examen år 2011 och därefter. I beskattningen 
för 2007–2010 har omkring 2 600 personer som 
har avlagt högskoleexamen inom utsatt tid fått 
studielånsavdrag. 

182. En arbetsgrupp tillsätts för att utvärdera 
systemet med studielånsavdrag under 2012.

Högskolestuderandenas måltidsstöd är 1,77 euro 
per måltid och det extra understödet till 
studentrestauranger som inte är inrymda i högskolans 
lokaler är 1 euro per måltid från 1.1.2011. 
Kostnaderna som påverkar det extra måltidsstödets 
maximala belopp uppföljs. Högskolorna bör även 
framöver ordna studerandebespisningen så att 
studerandena inte betalar för lokalerna för måltiden. 
Systemet med måltidsstöd är inte heller avsett för att 
ersätta lokalkostnaderna.

183. Villkoren för beviljande av understöd 
preciseras i statsrådets förordning 
om grunderna för måltidsstöd för 
högskolestuderande (564/2003) på 
grund av ändringarna i högskolornas 
fastighetsförvaltning. Måltidsstödets och 
det extra måltidsstödets belopp justeras om 
studerandemåltidernas maximala pris måste 
justeras till följd av kostnadsutvecklingen inom 
branschen. 
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Från början av läsåret 2009–2010 har 
yrkeshögskolorna kunnat ordna avgiftsfri utbildning 
för invandrare som syftar till att ge den studerande 
språkliga och andra färdigheter som behövs för 
yrkeshögskolestudier. Efter förberedande studier 
måste den studerande i regel söka in genom den 
vanliga studerandeantagningen. Utbildningens längd 
varierar från några månader till högst nio månader.

En studerande som deltar i förberedande 
utbildning före examensstudierna kan dock inte få 
studiestöd. Det vore motiverat att utvidga stödrätten 
eftersom det för närvarande också är möjligt att 
bevilja studiestöd för förberedande utbildning inför 
grundläggande yrkesutbildning för invandrare. En 
ändring skulle ge invandrare bättre ekonomiska 
förutsättningar att söka sig till yrkeshögskolestudier. 
Studiestödet skulle vara nödvändigt för sådana 
invandrare som söker sig till förberedande utbildning 
när de står utanför arbetsmarknaden och därför inte 
omfattas av arbetskraftspolitiska åtgärder och får 
integrationsstöd eller arbetslöshetsskydd.

184. Den förberedande utbildningen för 
invandrare inför yrkeshögskolestudier omfattas 
av studiestödet.

Studiestöd för studier utomlands

Studiestöd beviljas för studier utomlands, om studierna 
motsvarar studier som stöds i Finland eller om de 
ingår i en examen som avläggs i Finland. Till följd av 
att högskolestudierna ska motsvara studier i Finland 
ska de stödberättigade studierna/examina utomlands 
arrangeras av en läroanstalt som är underställd 
offentlig översyn eller på annat sätt ackrediterats i 
det land där studierna bedrivs. Många länder har en 
separat ackrediteringsmyndighet som behandlar frågor i 
anknytning till studiernas motsvarighet. I Finland är det 
Folkpensionsanstalten som avgör motsvarigheten och 
rätten till stöd under studietiden. En utländsk läroanstalt 
kan anordna studier också i Finland eller på ett annat 
ställe än läroanstaltens huvudsakliga placeringsort. 
Studiestödslagen erkänner inte en dylik situation med en 
filial till en utländsk läroanstalt. Till följd av detta är den 
reglering som omfattar studerandenas rätt till studiestöd 
i det här avseendet bristfällig.

Studier vid en utländsk läroanstalt definieras 
som studier på heltid i det fall att läroanstalten 
har definierat dem som studier på heltid. Om 
läroanstalten inte har definierat om studierna 
bedrivs på heltid eller inte är det möjligt att avgöra 
studiernas heltidskaraktär utgående från karaktären 
av motsvarande studier som bedrivs i Finland. Den 
tid som en examen som utförs i en utländsk högskola 
berättigar till studiestöd avviker från motsvarande 
studier som bedrivs i Finland eftersom man utöver 
examens omfattning även beaktar läsårets längd.

För studier utomlands beviljas studiestöd åt 
en medborgare i Finland som enligt lagen om 
hemkommun har haft sin hemkommun i Finland 
åtminstone under två års tid under den period på 
fem år som föregår inledandet av studierna och vars 
vistelse i utlandet kan betraktas som tillfällig. Den 
schematiskt upplagda begränsningen på två år kan 
leda till att personer som har bott länge annanstans 
än i Finland till följd av boendevillkoret ställs utanför 
studiestödet när de söker sig till studier utomlands. 
EU-kommissionen har i Europeiska unionens 
domstol väckt talan mot Nederländerna gällande 
ett motsvarande boendevillkor, eftersom villkoret 
kan strida mot principen om likabehandling ur EU-
lagstiftningens synvinkel.

185. Regleringen som gäller studiestöd för 
studier som avläggs utomlands förtydligas 
och preciseras. Samma gäller rätten till 
studiestöd för studerande vid en utländsk 
högskola. Samtidigt bedömer man eventuella 
ändringsbehov vad gäller boendevillkoret för 
det finländska studiestödet.  

Besvär i fråga om studiestöd

Besvärsnämnden för studiestöd fungerar som den första 
besvärsinstansen i fråga om Folkpensionsanstaltens och 
studiestödsnämndernas beslut enligt studiestödslagen 
(65/1994) samt lagen om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter 
(48/1997). Med undantag för beslut om undanröjande 
kan besvärsnämndens beslut överklagas vid 
försäkringsdomstolen. Bestämmelser om nämnden 
finns i 32 § i studiestödslagen. Enligt 32 § 3 mom. i 
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studiestödslagen utfärdas närmare bestämmelser om 
nämnden genom förordning av statsrådet.

186. En separat lag bör stiftas om besvärsnämnden 
för studiestöd. Ändringen ska betona 
besvärsnämndens ställning som en självständig 
och oberoende besvärsinstans. Regeringens 
proposition till lag om besvärsnämnden för 
studiestöd lämnas under 2012. Avsikten är att 
den nya lagen ska träda i kraft 1.5.2013.

Stödet för skolresor

Sedan 1997 har gymnasister och studerande i 
yrkesläroanstalter fått det nuvarande stödet för 
sina skolresor. Grunden för beviljande av stödet 
är en lång skolresa och avsevärda resekostnader. 
Stödet kan betalas till den som säljer resebiljetten, 
utbildningsanordnaren eller den studerande själv. 
Systemet utvärderades år 2008. Grunderna för 
beviljande av skolresestöd förnyades i samband med 
den strukturella reformen av studiestödet som trädde 
i kraft höstterminen 2011. Rätten till skolresestöd 
utvidgades till grundläggande yrkesutbildning som 
avläggs som fristående examen och vissa andra 
yrkesinriktade utbildningar. Därtill kan stödet vid 
behov beviljas enligt studiernas längd för längre 
tid än nio månader per läsår. Vidare lindrades 
begränsningarna för beviljande av skolresestöd.

Skolresestöd beviljas inte för en studerande som 
på basis av inlärning i arbetet har förvärvsinkomster 
på minst 660 euro i månaden. Den separata 
behovsprövningen i fråga om lön för arbetspraktik 
och stipendium som betalas av läroanstalten eller 
motsvarande förmåner (= förhindrar beviljande av 
studiepenning) avskaffades 1.8.2011 vid beviljande 
av studiestöd.

187. För att förenhetliga grunderna för 
behovsprövning utreds förutsättningarna att 
avskaffa den separata behovsprövningen i 
fråga om förvärvsinkomst som fås för inlärning 
i arbetet.

I undervisnings- och kulturministeriets förordning 
bestäms om beräkningsgrunderna för kostnader 

för skolresor när en studerande utnyttjar annan 
transport än kollektivtrafik för skolresan. 
Förordningen tillämpas vid bestämmandet av 
skolresekostnaderna när det transportsätt som 
den studerande använder är skoltransport som 
ordnas av utbildningsanordnaren eller ett s.k. eget 
transportsätt.  

188. Undervisnings- och kulturministeriets 
förordning om beräkningsgrunderna för vissa 
kostnader för skolresor (346/2011) justeras 
varje läsår, dvs. från den 1 augusti, ifall 
kostnadsutvecklingen inte av särskilda orsaker 
förutsätter att beräkningsgrunderna justeras 
oftare.
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Bilaga 1. 

Mål för utbildningsutbudet för år 2016

Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Humanistiska och pedagogiska området 5 774 5 830 4 742

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

947

325

4 502

840

360

4 630

716

292

3 734

Fritid och ungdomsarbete 742 700 582

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

501

241

0

400

300

0

337

245

Språkvetenskaper 1 616 1 470 1 123

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

70

84

1 462

60

60

1 350

58

47

1 018

Historia och arkeologi 299 250 195

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

299

0

0

250 195

Filosofi 92 70 46

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

92

0

0

70 46

Pedagogisk utbildning och psykologi 902 820 649

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

902

0

0

820 649

Undervisning och pedagogiskt arbete 1 722 2 180 1 880

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

376

0

1 346

380

0

1 800

321

1 559

Teologi 278 280 216

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

278

0

0

280 216

Övrig humanistisk och pedagogisk utbildning 123 60 51

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

123

0

0

60 51

Kulturbranschen 7 707 4 745 3 666

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

3 650

2 473

1 584

1 810

1 510

1 425

1 375

1 232

1 059

Hantverk- och konstindustri 3 068 1 850 1 426

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 916

733

419

1 000

500

350

754

412

260
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Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Medie- och informationsvetenskap 2 413 1 120 870

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 317

829

267

500

350

270

387

286

197

Litteratur 169 140 104

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

169

0

0

140 104

Teater och dans 265 235 198

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

71

119

75

60

100

75

50

79

69

Musik 1 041 850 654

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

346

414

281

250

320

280

184

268

202

Bildkonst 216 170 135

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

170

46

0

110

60

89

46

Kultur- och konstrelaterad forskning 327 250 181

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

327

0

0

250 181

Övrig utbildning inom kulturbranschen 208 130 98

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

208

0

0

130

0

98

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska 
och administrativa området

16 126 15 960 12 301

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

5 575

5 545

5006

5 550

5 540

4 870

4 277

4 258

3 766

Företagsekonomi och handel 13 515 13 550 10 418

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

5 575

5 241

2 699

5 550

5 300

2 700

4 277

4 059

2 082

Nationalekonomi 135 150 99

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

135

0

0

150 99

Administration 695 510 391

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

258

437

0

200

310

166

225

Statistik 88 70 42

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

88

0

0

70 42
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Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Sociala vetenskaper 733 730 548

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

733

0

0

730 548

Statsvetenskaper 292 220 173

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

292

0

0

220 173

Juridik8 560 650 569

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

560

0

0

650 569

Övrig samhällsvetenskaplig, företagsekonomisk

och administrativ utbildning

108 80 61

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

46

62

0

40

40

33

28

Naturvetenskapliga området 6 304 5 310 3 451

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 734

1 229

3 341

1 000

1 350

2 960

689

884

1 878

Matematik 581 470 297

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

581

0

0

470 297

Informationsbehandling 3 910 3 350 2 114

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 734

1 229

947

1 000

1 350

1 000

689

884

541

Geo- och rymdvetenskaper samt astronomi 94 80 60

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

94

0

0

80 60

Fysik 483 400 234

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

483

0

0

400 234

Kemi 492 420 281

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

492

0

0

420

281

Biologi 609 490 379

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

609

0

0

490

379

Geografi 135 100 86

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

135

0

0

100 86
8 Uppgiften hämtad ur universitetens sökande- och studierättsregister.
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Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Teknik och kommunikation 32 997 32 190 24 429

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

20 868

8 337

3 792

21 000

7 520

3 670

16 445

5 303

2 681

Arkitektur och byggverksamhet 6 364 6 400 5 132

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

4 128

1 779

457

4 100

1 700

600

3 487

1 237

408

Maskin-, metall- och energiteknik 5 346 6080 4 535

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

3 391

1 343

612

4 200

1 300

580

3 171

939

425

El- och automationsteknik 4 594 4 320 3 265

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

2 770

1 051

773

2 300

1 300

720

1 838

886

541

Data- och teleteknika 3 798 3060 2 154

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 405

1 632

761

1 000

1 350

710

800

876

478

Grafisk teknik och kommunikationsteknik 590 500 375

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

289

301

0

300

200

0

231

144

Livsmedelsbranschen och bioteknik 1 244 950 747

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

803

271

170

600

200

150

484

149

114

Processteknik, kemisk teknik och materialteknik 3 472 3 300 2 486

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

2 482

519

471

2 400

450

450

1 799

337

350

Textil- och beklädnadsbranschen 662 560 428

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

631

20

11

500

50

10

383

37

8

Fordons- och transportteknik 4 846 5 620 4 236

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

4 259

587

0

5 100

520

0

3 883

353

Produktionsekonomi 687 550 428

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

294

393

0

200

350

150

278

Övrig utbildning inom teknik och kommunikation 1 394 850 643

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

710

540

144

500

250

100

369

195

79
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Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Naturbruk och miljöområdet 4 042 3 770 2 701

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

2 799

831

412

2 670

770

330

1 969

555

177

Lantbruk 1 823 1 850 1 271

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 381

330

112

1 350

400

100

993

278

 

Trädgårdsskötsel 670 600 428

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

557

113

0

500

100

0

360

68

0

Fiskeri 92 90 53

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

54

38

0

70

20

0

40

13

0

Skogsbruk 932 950 746

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

544

244

144

650

200

100

510

159

77

Natur- och miljöområdet 525 280 203

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

263

106

156

100

50

130

66

37

100

Social-, hälsovårds- och idrottsområdet 17 324 18 590 15 337

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

8 050

7 552

1 722

8 930

7 700

1 960

7 477

6 046

1 714

Socialbranschen 1 768 1 850 1 451

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

1 768

0

0

1 850

0

0

1 451

0

Hälsovårdsbranschen 4 329 4 550 3 569

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

3 902

427

0

4 150

400

0

3 237

332

Social- och hälsovårdsbranschen (gemensamma) 6 008 7 450 6 220

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

5 920

88

0

7 350

100

0

6 145

75

0

Odontologi och övrig tandvård 338 370 305

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen9 

26

165

147

40

150

180

35

119

151

Rehabilitering, motion och idrott 1 555 1 430 1 130

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

361

1 038

156

380

850

200

318

666

146

9 Uppgiften hämtad ur universitetens sökande- och studierättsregister.
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Utbildnings- och studieområde nybörjare 2009 mål  2016 examina

Tekniska hälsovårdstjänster 505 550 458

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

505

0

0

550

0

0

458

0

Farmaci och övrig läkemedelsförsörjning 467 500 476

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

143

0

324

160

0

340

158

0

318

Medicin 6 192 770 710

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen 

0

0

619

0

0

770

0

0

710

Veterinärmedicin 49 70 57

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

0

0

49

0

0

70

0

0

57

Skönhetsbranschen 1 686 1 050 861

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 600

86

0

1 000

50

0

821

40

0

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 8 361 7 305 5 495

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

6 545

1 749

67

6 080

1 115

110

4 572

851

72

Turism 1 994 1 200 951

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

1 034

904

56

650

500

50

525

397

29

Inkvartering och kosthåll 5 463 5 000 3 804

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

5 035

428

0

4 600

400

0

3 524

280

0

Hushålls- och konsumenttjänster 370 465 366

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

320

39

11

330

75

60

256

67

43

Rengöringsservice 127 500 267

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

127

0

0

500

0

0

267

0

0

Övrig utbildning inom turism-, kosthålls- och 

ekonomibranschen

407 140 107

Grundläggande yrkesutbildning

Yrkeshögskoleexamen

Universitetsexamen

29

378

0

0

140

0

107

0
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Bilaga 2. 

Mål för utbildningsutbudet inom den svenskspråkiga utbildningen  
för år 2016  

 

Nybörjare 2009 Mål 2016

Humanistiska och pedagogiska området 392 390

Kulturbranschen 399 300

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 
administrativa området

944 890

Naturvetenskapliga området 261 220

Teknik och kommunikation 1 139 1 120

Naturbruk och miljöområdet 184 220

Social-, hälsovårds- och idrottsområdet 852 950

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 373 310

Totalt 4 544 4 400
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