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Utvecklingsplan

Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för
utveckling av utbildningen och av forskningen vid universiteten
(978/1998) godkänner statsrådet vart fjärde år en plan för
utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets
förvaltningsområde och av forskningen vid universiteten. Planen
avser det år då den godkänns och de följande fem åren.
Statsrådet godkände den 4 december 2003 följande utvecklingsplan

Kehittämissuunnitelma

för åren 2003–2008.

Utvecklingsplanen bygger på de
utbildnings- och forskningspolitiska målsättningarna i regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering och på
regeringens strategidokument.
Planen utgår från att den
utbildningsmässiga grundtryggheten skall säkerställas i praktiken. Målet är att utslagning skall
förebyggas och ingripanden ske i
ett tidigt skede och de grundläggande rättigheterna i utbildningshänseende därmed förverkligas för var och en på alla nivåer
i skolsystemet.
Utbildningsnivån i Finland
är hög och utbildningens kvalitet
god. Även forskningsinsatserna är
omfattande. Ändå står utbildningssystemet inför stora utmaningar de närmaste åren. Befolkningsutvecklingen och den
åldrande arbetskraften samt målet att samtidigt höja sysselsättningsnivån förutsätter ett utbildningssystem med flexibilitet och
förmåga till förändring, utbildning av hela åldersklassen och
utnyttjande av samtliga begåvningsreserver samt bättre utbildningsmöjligheter för den vuxna
arbetskraften. Förändringarna i
den sociala och kulturella miljön

samt internationaliseringen
kräver likaså förnyelse inom utbildningen.
Särskilda insatsområden i
utvecklingsplanen är att skapa ett
effektivare utbildningssystem, ge
stöd och handledning till barn och
ungdomar samt bättre utbildningsmöjligheter för vuxna.
Målsättningen är att erbjuda
yrkesinriktad utbildning för hela
den åldersklass som går ut grundskolan eller gymnasiet och att
höja de vuxnas kompetensnivå
och upprätthålla den. Övergången
till utbildning och från utbildningen till arbetslivet bland unga
skall påskyndas. Detta kräver att
antagningen av studerande utvecklas, genomströmningen förbättras och mångdubbel utbildning minskas. Utslagningen bland
unga förebyggs genom åtgärder
som stärker stödundervisningen,
specialundervisningen och elevvården, genom utbildningsgaranti
samt utveckling av utbildningen
för invandrare.Vuxna som redan
avlagt en examen erbjuds fler
sådana utbildningsmöjligheter
som är lämpade för deras livssituation och som beaktar tidigare inhämtade kunskaper och
färdigheter.

Den finländska forskningen
har en hög internationell status
och det finska innovationssystemet har utmärkt sig i ett flertal
internationella utvärderingar.
Högskolornas forsknings- och utvecklingsarbete stärks ytterligare.
Till de viktigaste utmaningarna
för utvecklingen hör att fortsätta
internationaliseringen av forskningen och forskningsförvaltningen, stärka forskarutbildningen
och utveckla hela forskningssystemet.
Utvecklingsplanen förverkligas enligt regeringens rambeslut.
Förskjutningarna i åldersstrukturen, regeringens mål rörande
sysselsättningsgraden samt effektiveringen av utbildningen kräver
dock anslagsöverföringar inom
utbildnings- och forskningssektorn. I enlighet med regeringsprogrammet används de resurser
som frigörs när åldersgrupperna
bli mindre till att stärka utbildningen.
I fråga om basservicen tas
åtgärderna i utvecklingsplanen i
beaktande i basserviceprogrammet.
Uppfyllelsen av målen i
utvecklingsplanen utvärderas
åren 2005 och 2007.
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Inledning

Den ekonomiska och sociala välfär-

Deltagandet i vuxenutbildning

Finländarnas utbildningsnivå

den i vårt samhälle bygger på ett jäm-

har stigit konsekvent under de senas-

är högt i Finland jämfört med EU- och

likt offentligt utbildningssystem och

te decennierna. I de unga ålders-

OECD-länderna i genomsnitt. Det är

på innovationer som uppkommer

klasserna börjar det vara ovanligt att

dock främst högre utbildade, och

genom produktion och tillämpning

inte fortsätta studera efter grundut-

kvinnor mer än män, som deltar i

av ny kunskap. Ett fungerande utbild-

bildningen. Av de elever som går ut

vuxenutbildningen.

nings- och forskningssystem förutsät-

grundskolan fortsätter 90 % genast i

Under åren efter den ekonomis-

ter en tillräcklig nivå på den offentliga

utbildning på andra stadiet. År 2000

ka recessionen har sysselsättningen

finansieringen, så att tillgången på

hade varannan 20–24-åring avlagt

bland nyutexaminerade förbättrats

utbildnings- och forskningstjänster

studentexamen medan 83 % av 25–

på alla utbildningsstadier. Huvudre-

och vår internationella konkurrens-

29-åringarna hade avlagt student-

geln har varit att ju högre utbildning

kraft tryggas. Med tanke på en hållbar

examen eller någon annan examen

en person har, desto troligare är det

ekonomisk utveckling blir det i alla

efter grundstadiet.

att han eller hon får arbete relativt

branscher allt viktigare att forsknings-

I de äldre åldersklasserna är

snabbt efter examen. Skillnaderna

baserad kunskap produceras och nyt-

situationen dock sämre. Bland 55–

mellan olika regioner och branscher

tiggörs.

59-åringarna har 55 % avlagt en

i sysselsättningsavseende är dock

examen efter grundstadiet.

stora.

Var och en skall ha lika rätt till

Finlands satsning på forskning

undervisning utgående från sin för-

Befolkningens utbildningsnivå

måga och sina särskilda behov samt

uppvisar regionala skillnader. Skillna-

i förhållande till bruttonationalpro-

att utveckla sin personlighet obero-

derna är störst bland dem som avlagt

dukten ligger i världstopp. Ökningen

ende av ekonomisk ställning. Det all-

högskoleexamen. År 2000 var ande-

av den offentliga forskningsfinansie-

männas uppgift är att garantera alla

len personer med högskoleexamen

ringen under den senare delen av

medborgare högklassiga utbildnings-

störst i Nyland, dvs. 31 % av befolk-

1990-talet gav upphov till en positiv

möjligheter oberoende av kön, hem-

ningen. Den lägsta andelen, 17 %,

utveckling inom ekonomin, sysselsätt-

ort, ålder, språk eller ekonomisk ställ-

fanns i Mellersta Österbotten och

ningen och företagsverksamheten.

ning.

Kajanaland.

Realtillväxten inom den offentliga

Undervisningsministeriets för-

I de yngre åldersklasserna är

forskningsfinansieringen har dock

valtningsområde står för över 16 %

skillnaderna i utbildning till kvinnor-

stannat upp och dess andel av den

av statsbudgeten. Andelen har vuxit

nas fördel, medan kvinnorna i äldre

totala forskningsfinansieringen ligger

med 1,3 miljoner euro från år 1999

åldersgrupper har en lägre utbild-

under 30 %.

till år 2003.

ningsnivå än männen.
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Förändringar i omvärlden

Sociala och kulturella
förändringar

righet som bygger på kulturell och

systemet även i framtiden alla sam-

social växelverkan. När de traditionel-

hällsmedlemmar en gedigen allmän-

I likhet med andra länder håller

la värderingarna får vika finns det å

bildande och yrkesinriktad utbild-

Finland på att bli allt mer öppet för

andra sidan risk för utslagning och

ning. Utbildningssystemet står inför

internationella intryck. Flyttnings-

ensamhet. Det är ofta svårt att för-

utmaningen att främja och upprätt-

rörelsen till de stora tillväxtcentru-

hindra utslagning när den väl börjat.

hålla den sociala samhörigheten samt

men leder till differentiering på lokal

Ett särskilt hot utgör den utslagning

värderingar som förespråkar tolerans

nivå i och med att de inflyttade har

som går i arv till efterföljande gene-

och att sporra medborgarna till ett

olika bakgrund och kommer från

rationer till följd av en socialt och

aktivt medborgarskap. Informations-

olika förhållanden. Banden till den

kulturellt fattig omgivning.

samhället kräver att alla medborgare

tidigare lokala gemenskapen och dess

Utvecklingen i informations-

värderingar försvagas och i stället tas

samhället har nu nått en punkt då

intryck av den nya omgivningen. Den

också mycket centrala tjänster flyttas

traditionella enhetskulturen håller på

över till datanäten. Inom den närmas-

att splittras och ersättas med en

te tiden står vi inför en situation då

mångfald av subkulturer som lever

en del av parallelltjänsterna försvin-

Befolknings- och
arbetskraftsutvecklingen

sida vid sida med den kommersiella

ner och tjänster endast kan nås med

Invånarantalet i Finland väntas öka

masskulturen och delvis åtskilda från

tekniska hjälpmedel. Dessutom ökar

ända fram till år 2020 1). Befolknin-

varandra.

kraven när det gäller informations-

gens åldersstruktur kommer dock att

innehållet på nätet, användningen

ändras markant. De unga åldersklas-

och den ökade specialiseringen leder

av informationen och förmågan att

serna minskar och befolkningen ökar

till en sektorisering av samhället. En

hantera informationsflödet.

endast i åldersklasserna över 55 år.

Också fördelningen av arbetet

har möjligheter och färdigheter att
utnyttja den nya tekniken.

Fram till år 2010 finns det ca 200 000

förutsättning för att man skall kunna

Det blir allt viktigare att skolan

umgås naturligt, ta ansvar och känna

skapar förutsättningar för ett kultu-

fler personer i åldern 55–64 år än

samhörighet i olika sociala miljöer är

rellt rikt liv för alla barn och unga,

nu och antalet personer yngre än

god interaktionsförmåga samt en in-

oberoende av bakgrund. En alltför

55 år är nästan lika mycket mindre.

gående kännedom om sina person-

kraftig differentiering av utbildningen

Utvecklingen går i samma riktning

liga styrkeområden och värderingar.

kan bidra till ökad utslagning. För att

även efter det.

I bästa fall innebär differentie-

kunna knytas till det sociala nätet

Antalet barn i grundskoleåldern

ring att det sociala kapitalet växer,

måste individen vara beredd att till

sjunker med nästan 10 % under

både hos individen och i samhället.

fullo delta i arbetslivet och annan

perioden 2000–2010. Därefter blir

Den samhörighet som baserat sig på

samhällelig verksamhet åtminstone

minskningen mindre brant. De unga

traditionell och lokal växelverkan

på något av dess delområden. I syfte

åldersklassernas storlek förblir så gott

ersätts med en pluralistisk samhö-

att nå detta mål erbjuder utbildnings-

som oförändrad fram till 2010 och

1) Statistikcentralen, Befolkningsprognos 2001–2030
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minskar sedan gradvis.

växten och kan leda till att arbets-

inom sjuk- och hälsovården, social-

platser inte inrättas alls eller i stället

vården, handeln, kosthålls- och in-

ning. Den unga nya arbetskraft som

uppstår utomlands. Svårigheterna

kvarteringsverksamheten samt inom

kommer ut i arbetslivet är från och

att få arbetskraft till följd av befolk-

huslig ekonomi, medan ökningen är

med år 2003 mindre än den arbets-

ningsutvecklingen leder till att effek-

mindre kraftig inom byggnadsverk-

kraft som avgår från arbetslivet. När

tiviteten och resultaten i utbildnings-

samhet, framställning av metallpro-

denna brytningspunkt inträffar va-

systemet måste förbättras, hela den

dukter och maskiner samt framställ-

rierar regionvis, men förändringen

unga åldersklassen ges yrkesinriktad

ningen av elektriska och elektroniska

antas ha skett år 2009 i alla landskap

utbildning efter grundskolan och

produkter och instrument och inom

med undantag för Nyland och Norra

gymnasiet, yrkesskickligheten och

områden som gäller kultur och rek-

Österbotten. Om in- och utvandring-

kompetensnivån hos den vuxna

reationsverksamhet. Under samma

en kvarstår på nuvarande nivå blir

befolkningen höjas, vuxenutbild-

period beräknas efterfrågan på arbets-

nettoinvandringen ca 5 000 personer.

ningstjänsterna utökas och rekry-

kraft minska kraftigast inom lantbruk,

Detta innebär att antalet personer

teringen av invandrararbetskraft

övrig industri, skogsindustri, finansie-

födda utomlands kan beräknas öka

förbättras.

rings- och försäkringsverksamhet,

Arbetskraften minskar i omfatt-

från ca 130 000 till ca 200 000 per-

datakommunikation och organisa-

soner fram till år 2010. I och med

tionsverksamhet.

beräknas nettoinvandringen år 2020

Utveckling i efterfrågan
på arbetskraft

bedöms sysselsättningen fram till

ha vuxit så att antalet utomlands

Den kraftigaste ökningen i efter-

2015 öka mest inom lednings- och

födda utgör ca 300 000.

frågan på arbetskraft fram till år 2020

expertarbete inom produktion

utvidgningen av Europeiska unionen

Bristen på arbetskraft ställer en
övre gräns för den ekonomiska till-

bedöms

2)

ligga inom områden som

tillhandahåller service för affärslivet,

Inom enskilda yrkesgrupper

och kommunikation, lednings- och
expertarbete inom ekonomi och
administration, samt inom vårdarbete,
undervisnings- och kulturarbete, kommunikationsarbete och arbete inom

Tabell 1.

Ändringar i befolkningen under perioden 2000–2020
Yngre än 15 år
Arbetsför befolkning
• i åldern 15–55 år
• 55–64 år
• Yli 64 år
Sammanlagt

skyddsbranschen. Bland yrkesgrup-

2000
936 300

2010
851 500

2020
832 900

2 900 600
567 000
777 200
5 181 100

2 715 700
785 700
915 100
5 268 000

2 549 800
716 800
1 217 800
5 317 300

perna med sjunkande sysselsättning
finns jord- och skogsbruksarbete samt
kontorsarbete. Stabil sysselsättning
gäller för yrkesgrupper inom industriarbete, servicearbete och byggarbete. Avgången inom jord- och
skogsbruksarbete, byggarbete, kom-
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munikationsarbete, vårdarbete och

tens på hög nivå och inom yrkesgrup-

merfors-, Jyväskylä- och Uleåborgs-

arbete inom skyddsbranschen under

per med stor avgång, krävs det samti-

regionen, dels till landskapscentrum

perioden 2000–2015 ligger över

digt som utbudet på arbetskraft mins-

i de övriga landskapen. Som ytter-

medeltalet, som är 40 %.

kar, att utbildningsutbudet är rätt

ligheter bedöms befolkningen i

dimensionerat och att utbildningen

Nyland under perioden 2000–2020

strukturerna förändras även arbetsin-

för unga och för vuxna är bättre

öka med ca 16 % och befolkningen

nehållet i alla uppgifter. Kompetens-

samordnad.

i Kajanaland minska med ca 17 %.

Samtidigt med produktions-

Förutom i Nyland ökar befolkningen

kraven ökar. Informations- och kom-

i landskapen på fastlandet under

munikationsteknik måste behärskas
i alla arbetsuppgifter. Även språkkun-

Regionutveckling

perioden i Egentliga Finland, Östra

skaper och kommunikationsfärdighe-

Förändringarna i befolknings- och

Nyland, Egentliga Tavastland, Mellersta

ter, samarbetsförmåga och kreativitet

arbetskraftsstrukturen bedöms skapa

Finland och Norra Österbotten. Även

är krav som får allt större betydelse

förutsättningar för en sänkt arbets-

i de landskap som kännetecknas av

i alla yrken och arbetsuppgifter. Den

löshetsgrad och höjd sysselsättning

tillväxt kan skillnaderna i utveckling

vetenskapliga forskningen, liksom

i alla landskap. Den regionala centra-

mellan regionerna vara mycket stora.

forsknings- och utvecklingsarbetet

liseringstrenden bedöms dock fort-

Av invandrarna placerar sig över

får en starkare ställning som grund

sätta och de regionala skillnaderna

hälften i huvudstadsregionen.

för produktionen av tjänster och

öka, om inte kompetens och innova-

varor.

tionsverksamhet kan sättas in som

år bedöms uppgå till 18 % i Nyland

tillräckliga motkrafter i alla regioner.

och till hela 30 % i Södra Savolax år

Arbetskraftens utbildningsnivå

Befolkningsprognoserna 3)

och kompetens måste höjas ytterliga-

Andelen personer som fyllt 65

2020. I landskapen i östra Finland be-

re. För att efterfrågan på arbetskraft

visar att flyttningsrörelsen är koncen-

döms storleken på de åldersklasser

skall kunna tillgodoses både inom allt

trerad till dels s.k. tillväxtcentrum i

som når arbetsför ålder vara bara

fler yrkesgrupper som kräver kompe-

huvudstadsregionen och Åbo-,Tam-

60–70 % av de avgående åldersklas-

Tabell 2.

Utvecklingen i antalet grundskolebarn och antalet ungdomar 2000–2020
7–15 år
16–18 år
19–21 år
Sammanlagt

3) Statistikcentralen

2000

2010

580 800
202 600
194 200
977 600

529 400
199 700
198 600
927 700

ändring %
2000–10
-8,8
-1,4
2,2

2020
504 100
170 800
175 200
850 100

ändring %
2000–20
-13,2
-15,7
-9,8
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serna efter år 2010. Förutom det fak-

med tanke på den regionala utveck-

nings- och forskningsverksamheten

tum att befolkningen åldras påverkar

lingen är de yrkesgrupper och

förankras i regionernas närings- och

bortflyttningen bland dem som når

arbetsplatser inom lednings- och

välfärdsstrategier, den regionala fram-

arbetsför ålder i hög grad storleken

expertarbete och kulturarbete där

förhållningen intensifieras, utbyggna-

på och åldersstrukturen i arbetskraf-

det behövs lång utbildning, där in-

den av regionernas internationella

ten i många regioner. Arbetskraften

komstnivån är hög, antalet arbets-

infrastruktur stöds och kontakten

växer under perioden 2000–2020

platser ökar snabbt och arbetslös-

mellan invandrarpolitiken och utbild-

bara i Nyland. Ökningen är 7 %. I

heten är låg. Av arbetskraftsbehovet

ningspolitiken stärks.

Egentliga Finland, Östra Nyland och

inom dessa tillväxtyrken förväntas

Birkaland är arbetskraften år 2020

över 40 % rikta sig mot Nyland.

bedöms arbetskraften under denna

centraliseringstrenden är bl.a. avfolk-

Globalisering och
internationalisering

period minska med 24 %.

ning av glesbygderna och anhopning

Globaliseringen av ekonomin innebär

i tillväxtcentrumen, försvagad till-

en allt mer fördjupad global arbets-

fram för allt koncentrationen av pro-

gång till basservice och svårigheter

fördelning och hårdare konkurrens.

duktion och arbetsplatser. I synnerhet

i serviceproduktionen både i glesbyg-

Följden är förändringar i arbetslivets

har arbetsplatserna inom sådana nya

derna och tillväxtcentrumen, svårig-

struktur, yrken och kompetensbehov.

branscher som bygger på informa-

heter att avstämma utbildningsutbud

Arbetskraftens rörlighet antas öka

tionsteknologi koncentrerats till vissa

och arbetskraftsbehov, också detta

i och med globaliseringstrenden.

tillväxtcentrum och urbana centrum

både i tillväxtcentrumen och i andra

Förändringarna inverkar också på

där förutsättningarna för utveckling,

landskap, samt marginalisering.

utbildningssystemet.

lika stor som år 2000. I Kajanaland

Bakom förändringarna ligger

Hotfaktorer i den regionala

produktion och tillämpning av den

Finlands välfärd och internatio-

nya teknologin är bäst. Inom andra

nella konkurrenskraft bygger på re-

är allt mindre platsbundna när de

regioner måste man dels hitta nya

gionernas livskraft och innovativitet,

centrala produktionsfaktorerna,

alternativa styrkefaktorer med hjälp

som främjas genom regionalt hel-

arbetskraft och kapital, rör sig fritt.

av specialiserings- och arbetsfördel-

täckande utbildning och forsknings-

Företagen placerar sig i de länder och

ningsarrangemang mellan regionerna,

verksamhet. Detta förutsätter att bas-

områden som erbjuder dem de bästa

dels bilda nätverk med andra regio-

resurserna tryggas i alla delar av

eller förmånligaste verksamhets-

ner.

landet, utvecklingsmålen för den

möjligheterna. Utvecklingen erbjuder

nationella utbildnings- och forsk-

Finland möjligheter, men utgör även

olika branscher varierar regionalt.

ningspolitiken respektive regionpoli-

ett hot. Risken är att regionerna

Även arbetskraftsbehovet inom en-

tiken samordnas, det regionala sam-

segregeras och att individerna allt

skilda yrkesgrupper visar betydande

arbetet mellan närings- och arbets-

tydligare indelas i vinnare och för-

regionala skillnader. Särskilt viktiga

livet och andra aktörer stärks, utbild-

lorare. Å andra sidan kan det med

Efterfrågan på arbetskraft inom
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Förändringar i omvärlden

tanke på Finland ses som en möj-

på den utbildningsmässiga jämlik-

systemet måste säkra vår möjlighet

lighet att landet inte konkurrerar med

heten. Finland har inte gjort, och har

att fungera jämlikt med andra länder.

billiga produktionskostnader på de

inte heller för avsikt att göra de

internationella marknaderna, utan

åtaganden som anges i GATS-avtalet

kulturpluralismen i alla samhällen

med hög kompetensnivå och stabila

om marknadstillträde eller om natio-

ökar. Det finns tämligen få utlänningar

samhällsförhållanden.

nell behandling i fråga om utbild-

i Finland, men antalet bedöms växa

ningstjänsterna.

till det dubbla inom de närmaste tio

Den ekonomiska globaliseringen innebär att konkurrensen

Utbildnings- och forskningssys-

En global ekonomi betyder att

åren. Vi måste i utbildningssystemet

hårdnar på många nya områden när

temet har av tradition varit av central

vara bereda att möta invandrarnas

tjänste- och handelshinder undanröjs.

betydelse för tryggandet av landets

särskilda utbildningsbehov bättre

Utbildningsutbudet över geografiska

sociala välfärd och ekonomiska

än hittills. Internationalisering är ett

gränser kan förutspås öka även i Fin-

konkurrenskraft. Finland har interna-

verktyg som utbildnings- och forsk-

land. Detta gäller både sådan utländsk

tionellt omfattat principerna för en

ningssystemet kan använda för att

utbildning som ordnas som närunder-

hållbar, ekologisk, social och ekono-

möta de utmaningar som globalise-

visning och sådan som erbjuds i vir-

misk utveckling, en synvinkel som

ringen för med sig.Tillsvidare har

tuell form. Utbildningen i vårt land

de kommande åren präglar också

internationaliseringen mer gått ut på

uppvisar goda inlärningsresultat och

utvecklingen av utbildningen och

internationella personutbyten än på

utbildningslösningarna bygger på

forskningen.

internationalisering av utbildningens

principen om jämlikhet i utbildnings-

Europeiska unionens verksam-

innehåll eller verksamhetssätt, men

avseende. En viktig utgångspunkt är

het inom utbildnings- och forsknings-

tyngdpunkten håller på att förskjutas.

avgiftsfriheten i den examensinrikta-

sektorn har i hög grad stärkts under

de utbildningen. En speciell utmaning

de senaste åren, även om behörighe-

internationell inom många områden.

i samband med internationaliseringen

ten i dessa frågor i huvudsak ligger

Internationellt samarbete är en nöd-

av utbildningsmarknaden är att ut-

hos medlemsstaterna. Europa håller

vändighet särskilt inom stora forsk-

bildningstjänsterna omfattas av GATS-

på att få ett enhetligt utbildnings- och

ningsprojekt och vid spridningen och

avtalet (General Agreement on Trade

forskningsområde, där Finland måste

nyttiggörandet av forskningsresultat.

in Services, tjänstehandelsavtalet).

profilera sig på sina egna kompetens-

När konkurrenshindren i fråga om

områden. Den internationella konkur-

ökad betydelse i och med att utbild-

utbildningstjänsterna försvinner och

rensen om begåvade studenter, lärare

ningen och forskningen internatio-

konkurrensen blir fri finns det i

och forskare tilltar, samtidigt som Eu-

naliseras.

synnerhet i den högre utbildningen

ropa med förenade krafter försöker

en risk för att den examensinriktade

öka sin verkningsfullhet på global

utbildningen inte kan förbli avgiftsfri,

nivå. Verksamhetsbetingelserna för

vilket även i hög grad skulle återverka

det finska utbildnings- och forsknings-

Forskningen är synnerligen

Det nordiska samarbetet får
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Utbildning och forskning
– grunden för vår välfärd

gen beaktas den svenskspråkiga ut-

preciseras. Yrkeshögskolornas

Ett kultursamhälle som Finland är

bildningens kulturella betydelse för

system för påbyggnadsstudier

byggt på kompetens, kunskap och

den svenskspråkiga befolkningen. I

etableras och påbyggnadsexami-

kreativitet. Det försvarar värden som

syfte att stödja lika behandling av

nas ställning bland högskoleexa-

jämlikhet, tolerans, internationalism,

språkgrupperna strävar man inom

mina förstärks. Universitetens

ansvar för miljön och jämställdhet

utbildningen efter att främja en posi-

examensstruktur reformeras en-

mellan könen. Utbildning är ett

tiv inställning till landets tvåsprå-

ligt tvåstegsmodellen från hösten

instrument att främja rättigheterna

kighet.

2005. Tidigare studier räknas till

Vid utvecklingen av utbildnin-

godo på ett ändamålsenligt och

till utbildning och kultur och ge

smidigt sätt vid övergången från

färdigheter för ett aktivt medborgarUtveckling av utbildnings-

skap.
Målet är ett bildningssamhälle

utökas och arbetsfördelningen

den ena sektorn till den andra.

och forskningssystemet

Vuxenutbildningen utveck-

där var och en utgående från sina

Utbildningens kvalitet och verknings-

las på alla utbildningsstadier

möjligheter kan växa som människa,

fullhet och utbildningssystemets än-

som en helhet för att motsvara

där var och en som medborgare kan

damålsenlighet förbättras. Ett särskilt

den vuxna befolkningens och ar-

bidra till att utveckla samhället och

mål vid utvecklingen av verksamhets-

betskraftens utbildningsbehov.

sina livsvillkor och där var och en i

strukturerna i utbildningssystemet är

Systemet för styrning av vuxen-

takt med förändringarna i arbetet kan

att stärka samverkan mellan olika sek-

utbildningen reformeras så att

förbättra sin yrkeskompetens under

torer och skolformer och förbättra

utbudet av vuxenutbildning kan

hela yrkeskarriären.

flexibiliteten, resultaten och effekti-

tryggas jämlikt på alla nivåer,

viteten. Den ålder då läroplikten in-

i alla branscher och i alla regio-

leds och avslutas kvarstår oförändrad.

ner.

Enligt principen om livslångt
lärande har var och en lika rätt till

Forskningssystemet utveck-

utbildning utgående från sina förutsättningar. Rätten till en psykiskt och

Möjligheterna att genomföra

las genom en förstärkning av de

fysiskt trygg uppväxtmiljö för barn

yrkesinriktade studier och gym-

internationella, nationella och

och unga framhålls i syfte att motver-

nasiestudier parallellt utvidgas

regionala samarbetsnäten. Ambi-

ka utslagning.

och stöds. Detta sker genom att

tionen är att åstadkomma balans

samarbetet mellan de läroanstal-

mellan de olika delarna i syste-

och mellan regioner förstärks. Utbild-

ter som ordnar dessa studier

met och aktiv samverkan mellan

ningen och forskningen utvecklas

intensifieras och finansieringen

de olika aktörerna samt att ef-

med förankring i regionernas styrke-

utvecklas.

fektivt utnyttja de kunskaper och

Jämlikheten mellan människor

områden och särdrag mot målet att
höja sysselsättningsgraden.

Samarbetet mellan yrkeshögskolorna och universiteten

den kompetens som högskolorna
genererar.
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Utveckling av undervisningen

utbildningen för undervisnings-

Detta förutsätter att lagstiftning-

och inlärningsmiljöerna

personalen och för läroanstalter-

en preciseras och att samarbete

Undervisningen och inlärningsmiljö-

nas ledning.

kan bedrivas över yrkesgränser-

erna utvecklas så att de ger individer-

Vid utvecklingen av under-

na. Resurserna för och kvalite-

na en fast grund för livslångt lärande

visningens innehåll beaktas det

ten på studiehandledningen och

och personlig utveckling. För att detta

faktum att det internationella

de studerandes stöd- och rådgiv-

mål skall nås behövs tillräcklig kom-

samarbetet ökat i betydelse och

ningstjänster tryggas på alla

petens, inlärningsfärdigheter, en livs-

att det finländska samhället fått

utbildningsstadier.

syn som ställer sig positiv till studier

en allt mer mångkulturell prägel.

Statens specialskolor
utvecklas som kompetens- och

samt motivation. Det gäller också att
se till att stöd- och handledningsser-

En särskild utmaning för utvecklingen

resurscenter för specialunder-

vicen är tillräcklig och välfungerande.

av undervisningen och inlärningen

visningen.

Vid utvecklingen av inlärningsmiljö-

utgör de elever som riskerar att mar-

erna fokuseras på mångsidigheten

ginaliseras. De utgör ca 10–15 % av

Det behövs ny företagsamhet för att

och bredden i studierna. I studierna

barnen och ungdomarna. Målet är att

servicenivån i välfärdssamhället skall

utnyttjas i större utsträckning än tidi-

förhindra en utveckling mot bristan-

kunna bibehållas. Fostran till företag-

gare inlärningsmiljöer utanför det

de jämlikhet samt att rätta till de

samhet som ett genomgående tema

officiella utbildningssystemet. Sam-

problem som eventuellt observerats.

i hela utbildningssystemet och en

arbetet med biblioteken utvecklas.

För att inlärningssvårigheter och so-

positiv inställning till företagsamhet

Tillräckliga mekanismer för validering

ciala problem skall kunna lösas måste

lägger grunder till entreprenörskap.

förbättrar individens möjligheter att

elevernas psykiska och fysiska hälsa

utnyttja informellt lärande.

samt sociala välfärd främjas.

Det sörjs för att en hög kvalitet

Vid utvecklingen av undervis-

ka samverkan mellan utbildning

uppnås i undervisningen. Läro-

ningen fästs särskild uppmärk-

och arbetsliv, förbättra kun-

planerna utformas så att de

samhet vid att stärka känslan av

skapen om företagsamhet bland

bildar en logiskt framåtskridan-

samhörighet samt att ytterligare

lärare och studiehandledare

de helhet som tar hänsyn till

minska skillnaderna i inlärnings-

samt utveckla undervisningens

individen.

resultat mellan läroanstalterna.

innehåll och undervisningsmeto-

I syfte att stödja entreprenörskap vidtas åtgärder för att stär-

På alla utbildningsstadier

För att göra det möjligt

derna i all utbildning.

skapas grunder för erkännande

att ingripa i ett tidigt skede och

av kunskaper och färdigheter

vidta preventiva åtgärder stärks

Välfärdssamhället byggs enligt prin-

som förvärvats på annat sätt.

stödundervisningen, specialun-

cipen om hållbar utveckling så att

Valideringen uppmärksammas i

dervisningen och elevvården.

den nuvarande befolkningens behov
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tillgodoses utan att kommande gene-

rangemang och nätundervis-

arbetsorganisationer, yrken, arbetssätt

rationers möjligheter att tillgodose

ningstjänster som tar hänsyn

och kompetensbehov genomgår allt

sina behov äventyras.

till kommunernas och skolornas

snabbare förändringar. För att kunna

olika utgångslägen.

svara på dessa utmaningar måste

En hållbar utveckling främjas i
utbildningen och forskningen.

Bristande jämlikhet samt

läroanstalterna intensifiera sina kon-

utslagning förhindras genom att

takter med arbetslivet. Samarbete

alla skolor förses med effektiva

behövs både när det gäller att förutse

Det finländska undervisningsteknolo-

datakommunikationsförbindel-

utbildningsbehoven och när det

giska kunnandet skall lyftas till hög

ser till rimliga anslutnings- och

gäller att planera, genomföra och

internationell nivå. Detta sker genom

brukskostnader, vilket främjar

utvärdera utbildningen.

utnyttjande av den pedagogiska kun-

tillgången till likvärdiga och hög-

skap som uppkommer via projekt

klassiga utbildningstjänster i

gare vid utvecklingen av regionerna.

med virtuell undervisning, i andra

hela landet.

Lärande och innovationsverksamhet

Kompetens har blivit allt vikti-

på arbetsplatserna har utvecklats till

utvecklingsprojekt och i undersök-

allt viktigare former av kompetensut-

ningar. Det finns skäl att ytterliga öka
användningen av informations- och

Samverkan mellan utbildning,

veckling. Framtidens nya innovationer

kommunikationsteknik i undervis-

forskning och arbetsliv

är oftast tvärvetenskapliga och base-

ningen och studierna. Det gäller

De omvandlingar som skett i samhäl-

rar sig på samarbete mellan flera olika

också att se till att de studerande i

let, i sättet att organisera arbetet och

branscher. Läroanstalternas betydelse

utbildningen får tillräckliga färdig-

i arbetets innehåll utgör en central

vid utvecklingen av arbetslivet och

heter för att bedöma innehållet i

utgångspunkt för utvecklandet av

arbetstagarnas roll vid utvecklingen

informationen på nätet och att

utbildnings- och forskningssystemet.

av det egna arbetet accentueras. Det

hantera informationsflödet.

Å andra sidan är utbildningen och

behövs regionala, branschövergripan-

forskningen av central betydelse för

de samarbetsnätverk mellan utbild-

Utvecklingen av virtuella stu-

utvecklingen i samhället och arbets-

ningen, forskningen och arbetslivet.

diehelheter med högklassiga

livet. De allt snabbare förändringarna

pedagogiska och kommunika-

i vår omvärld förutsätter att samver-

Samverkan mellan högskolor

tionstekniska egenskaper stöds

kan mellan utbildning, forskning och

och andra läroanstalter och

och lärarnas grundutbildning

arbetsliv ytterligare stärks.

arbetslivet stärks och karriär-

och fortbildning förstärks.
Det regionala utvecklings-

Ett centralt utvecklingsdrag
inom världsekonomin är att funktio-

och rekryteringstjänsterna
förbättras.
Kvaliteten på praktiken un-

arbetet och utbildningens till-

ner och företag bildar nätverk.Till

gänglighet stöds med nya sam-

detta hör att produktionsprocesser

der studierna och på inlärningen

arbetsbaserade utbildningsar-

ombildas, funktioner utlokaliseras och

i arbetet höjs.
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utvecklar forskarutbildningen.

lan de olika förvaltningsområdena.

balanserad alternering mellan

Principerna för samarbetet

Inom vuxenutbildningen beaktas

arbete och utbildning förbättras.

mellan högskolorna och närings-

behoven hos bägge språkgrupperna.

Förutsättningarna för en

För dem som är verksam-

livet klargörs och högskolornas

På grund av det stora bortfall

ma i arbetslivet skapas smidiga-

förutsättningar att främja utnytt-

som den åldrande befolkningen föror-

re möjligheter att upprätthålla

jandet av forskningsresultaten

sakar räcker de unga åldersklasserna

sin yrkesskicklighet och höja sin

förbättras.

inte till för att fylla de arbetsplatser

utbildningsnivå vid sidan av
arbetet.

Tillgången på forskare

som blir lediga. Det faktum att de

säkras genom att man sörjer för

vuxna har en lägre utbildningsnivå

den vetenskapliga forskningens

än de unga gör det svårt att placera

En kompetent forskarkår utgör en

status och forskarbanans at-

vuxna i nya ledigblivna arbetsplatser.

viktig resurs i näringslivet och i

traktionskraft.

Utbildningssystemets uppgift är att
skapa möjligheter för hela den vuxna

arbetslivet i övrigt. När det gäller

befolkningen i arbetsför ålder att skaf-

andelen personer som bedriver forskningsarbete ligger Finland i täten

Utveckling av den

fa sig en gedigen yrkeskompetens

internationellt sett.Växelverkan mel-

vuxna befolkningens

och att kontinuerligt utveckla kom-

lan arbetslivet och forskningen bidrar

utbildningsmöjligheter

petensen. Vuxenutbildningen har

till spridningen av högklassig kun-

Ett viktigt utvecklingsobjekt inom

en viktig roll också när det gäller att

skap och kompetens och till upp-

utbildningssystemet är att förbättra

utveckla strukturerna på arbetsmark-

komsten av nya innovationer. Genom

den vuxna befolkningens utbildnings-

naden och arbetsplatserna samt att

att teknologiska och sociala inno-

möjligheter. Den finländska välfärden

främja arbetsrotation. Med vuxen-

vationer utnyttjas blir det också

är beroende av kompetens och en

utbildningens hjälp främjas en positiv

möjligt för traditionella näringar att

hög bildningsnivå hos den vuxna be-

utveckling i fråga om förhållandet

förnya sig. Inom innovationsverksam-

folkningen. Finlands internationella

mellan yrkesverksamma personer

heten bör man utnyttja också de

konkurrenskraft förutsätter tillgång

och personer utanför arbetslivet.

möjligheter som de humanistiska

på yrkeskunnig arbetskraft och en

Strävan är att höja sysselsättnings-

vetenskaperna och samhällsveten-

kontinuerlig höjning av kompetens-

graden till ca 75 %. Genom att utveck-

skaperna erbjuder.

nivån. Samtidigt måste man sörja för

la inlärningsmöjligheterna för vuxna

den sociala kohesionen, jämlikheten

stärker man den arbetsföra befolk-

Förutsättningarna för innova-

och stärkandet av det civila samhäl-

ningens vilja och möjligheter att orka

tionsverksamheten stärks genom

lets verksamhetsbetingelser. För att

i arbetslivet och förlänger individer-

att man satsar på för Finland

man skall kunna svara på den vuxna

nas yrkeskarriär som helhet. Samtidigt

viktiga forskningsområden,

befolkningens utbildningsbehov

fästs särskild vikt vid dem vars yrkes-

tryggar nya tillväxtområden och

behövs ett intensivt samarbete mel-

bana är osäker på grund av svag
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grundutbildning.

sociala samhörigheten stärks.

Det allmännas uppgift är att

Detta sker genom ett mångsidi-

garantera alla medborgare ut-

utbildningspolitiken är strävan att

gare utbud och bättre tillgäng-

bildningsmöjligheter oberoende

stödja samhällelig enhet och aktivt

lighet i fråga om fritt bildnings-

av kön, hemort, ålder, språk eller

medborgarskap. Bildningstjänsterna

arbete och allmänbildande

ekonomisk ställning.

spelar en central roll i synnerhet när

vuxenutbildning.

En aktuell utmaning för vuxen-

dervisning och grundläggande

det gäller den åldrande befolkningens

utbildning tryggas i hela landet.

möjligheter till välbefinnande och ett
aktivt liv. När vuxenutbildning ordnas
fästs uppmärksamhet vid tillräcklig

Tillgången till förskoleun-

Utbildningsmöjligheter
och jämlikhet

Identifieringen av inlärningssvårigheter och tidigt ingripande
ägnas särskild uppmärksamhet.

tillgång till studier med fri inriktning
Utbildningsmässig

Special- och stödundervisningen

grundtrygghet

utökas i den grundläggande ut-

Ett insatsområde under plan-

Jämlikhet när det gäller utbildnings-

bildningen för att barn och unga

perioden är att som ett led i

möjligheter utgör grunden för vår

med inlärningssvårigheter skall

politiken för livslångt lärande

välfärd. Var och en skall ha lika rätt

kunna uppnå bättre inlärnings-

öka den vuxna befolkningens

till undervisning utgående från sin

resultat.

utbildningsmöjligheter.

förmåga och sina särskilda behov

och allmänbildande studier.

Kontakter etableras mellan

samt till möjligheter att utveckla sin

grundskolorna och yrkesläro-

produceras snabbt och smidigt

personlighet oberoende av ekono-

anstalterna för att problemen

yrkeskunnig arbetskraft för alla

misk ställning. En välfungerande

hos de ungdomar som går ut

uppgiftsnivåer och alla yrken.

grundtrygghet i utbildningshänseen-

grundskolan och söker till yrkes-

Utvecklingen på arbetsplatserna

de bidrar till att motverka utslagning.

utbildning skall kunna identifie-

stöds med hjälp av vuxenutbild-

Statsrådet gav år 2002 en redo-

Genom vuxenutbildning

ning.

görelse om vilka verkningar de nya

ras och lösas.
För att trygga likvärdiga

skollagarna haft och om hur de i

möjligheter att delta i utbildning

riktar sig till vuxna utvecklas

lagarna uppställda målen har nåtts.

behövs riktade åtgärder till

både som examensinriktad ut-

I redogörelsen konstaterades att

grupper som är mindre benägna

bildning och som fortbildning på

särskilt avseende skall fästas vid att

att delta.

det sätt som faller sig naturligt

den utbildningsmässiga grundtrygg-

för respektive utbildningssta-

heten tillgodoses. Utvecklingsbe-

i vilken mån elevernas och stude-

dium.

hoven gäller åtgärder för att garantera

randenas rättigheter förverkli-

elevernas utbildningsmässiga rättig-

gas, om utbildning finns tillgäng-

heter.

lig och är jämlik och i vilken

Det utbildningsutbud som

Det civila samhällets verksamhetsbetingelser och den

Det görs utvärderingar av
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utsträckning de åtgärder som

utbildning för hela den åldersklass

måste effektiviteten i utbildnings-

tillgrips är effektiva.

som går ut grundskolan eller gymna-

systemet förbättras.

siet och å andra sidan att höja de vuxnas kompetensnivå och upprätthålla

Övergången till fortsatta studier

Tillgången till utbildningstjänster

den.Vägen vidare från avlagd yrkesin-

påskyndas, genomströmningen

Åtgärder för att utveckla kompe-

riktad grundexamen till högskolorna

förbättras och mångdubbel ut-

tensen och höja utbildningsnivån

tryggas. Bägge språkgruppernas ut-

bildning minskas. De som tidi-

Befolkningens utbildningsnivå har

bildningsbehov tillgodoses på lika

gare avlagt en yrkesinriktad

höjts snabbt under de senaste decen-

grunder.

examen på samma utbildningsstadium hänvisas i regel till för

nierna. Ovan beskrivna förändringar
i omvärlden förutsätter att befolk-

Hela den åldersklass som går

dem lämpliga vuxenutbildnings-

ningens och arbetskraftens utbild-

ut grundskolan eller gymnasiet

program. Målet är å enda sidan

ningsnivå och kompetens ytterliga-

erbjuds en möjlighet att genomgå

är att göra det möjligt för dem

re höjs.

yrkesinriktad eller vetenskapligt

som avlagt examen på andra

inriktad utbildning inom grund-

stadiet att snabbt gå vidare till

Målet är att andelen personer

läggande yrkesutbildning, vid

fortsatta studier och å andra

i åldern 25–29 år som avlagt

yrkeshögskolor eller universitet.

sidan att förkorta studietiderna

examen minst på andra stadiet

Målet för 2008 är att 25 %

för dem som redan avlagt en
examen på samma nivå.

stiger från nuvarande 85 % till

av yrkeshögskolornas nya stude-

minst 90 % och att andelen per-

rande och 2–3 % av universite-

soner i åldern 30–34 år som

tens nya studerande har genom-

betonas som en resultatfaktor

avlagt examen på högre nivå

gått yrkesutbildning på andra

i all den utbildning efter grund-

stiger från nuvarande 40 % till

stadiet efter genomgången

stadiet som leder till examen.

minst 50 % av befolkningen

grundskola.

Resultatkriterierna skall dock

före 2015.

Särskild uppmärksamhet
ägnas en jämnare könsfördel-

Att utbildningen slutförs

också bidra till att specialundervisning ordnas.

ning bland dem som påbörjar
Utgångspunkter för

yrkesutbildning eller gymnasie-

Utbildningsmålen i fråga om antalet

utbildningsutbudet och

utbildning.

nybörjare år 2008 presenteras i tabell

fördelning av totalvolymen

3 och målen för antalet nybörjare en-

Den yrkesinriktade utbildningen

För att arbetskraftsbehovet skall

ligt utbildningsområde i den utbild-

dimensioneras enligt det prognosti-

kunna tillfredsställas i en situation då

ning som riktar sig till unga i tabell

serade arbetskraftsbehovet. Målet är

befolkningen åldras och för att sys-

4. I en bilaga till utvecklingsplanen

å ena sidan att erbjuda yrkesinriktad

selsättningsgraden skall kunna höjas

presenteras beräkningsgrunderna
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Tabell 3.

Utbildningsmål i fråga om antalet nybörjare år 2008 (4)
Nybörjarmål år 2008

Utbildning
Gymnasium
gymnasiestudier
ämnesstudier (5)
Grundläggande yrkesutbildning
grundexamina (6)
yrkes- och specialyrkesexamina (7)
annan tilläggsutb. (8)
Yrkeshögskola
grundexamina
påbyggnadsexamina
specialiseringsstudier
öppen yrkeshögskola (5)
Universitet
grundexamina (9)
forskarutbildning (10)
specialiseringsstudier (11)
öppet universitet (5)

Utbildning
avsedd
för unga

Utbildning
avsedd
för vuxna

Sammanlagt

Nybörjare
2002
Sammanlagt

36 000

5 000
15 000

41 000
15 000

41 000
13 000

45 700

13 500
49 000
5 000

59 200
49 000
5 000

60 700
38 000
5 900

25 900

6 000
2 000
5 000
20 000

31 900
2 000
5 000
20 000

31 400
200
6 000
7 600

18 900

5 000
2 000
6 000
90 000

23 900
2 000
6 000
90 000

24 600

24 000

24 000

20 500

24 500

115 100

117 000

Fritt bildningsarbete (8)
Yrkesinriktad grundutbildning

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

90 500

Utbildning på undervisningsministeriets förvaltningsområde
Antal deltagare
En del av läroavtalsutbildningen, nybörjarmålen för år 2008 inbegriper
inte undervisningen i huslig ekonomi omfattande 20 studieveckor,
undervisningen och handledningen för handikappade i tränings- och
rehabiliteringssyfte eller den förberedande utbildningen för invandrare.
En del av läroavtalsutbildningen
Studerande per år

85 000

(9)

Siffrorna för år 2002 antal personer som för första gången skrivit in
sig i utbildning med start detta år, innehåller 5 080 som valts genom
särskilt urval
(10) Forskarutbildning på heltid
(11) Målet för universitetens fortbildning är genomsnitt ca 100 000 studerande
per år under avtalsperioden 2004–06, vilket inbegriper ca 6 000 studerande
som bedriver specialiseringsstudier.
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Tabell 4.

Nybörjarmål efter utbildningsområde i utbildning avsedd för unga (12)
Utbildningsområde

Nybörjarmål år 2008

varav svenskspråkig utbildning

Naturbruk
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

7 200
2 800
1 000
3 400

440
190
70
180

Teknik och kommunikation
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

32 900
20 700
8 400
3 800

1 390
800
400
190

Handel och administration
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

17 500
5 800
6 900
4 800

1 170
320
320
530

7 300
5 900
1 400

360
280
80

15 100
7 600
5 800
1 700

760
320
350
90

Kultur
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

4 500
2 200
1 800
500

340
180
120
40

Humanistisk och pedagogisk utbildning
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

6 000
700
500
4 800

540
80
60
400

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Social- och hälsovårdsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

Skyddsbranschen
Yrkeshögskola
Sammanlagt
(12) Utbildning på undervisningsministeriets förvaltningsområde
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enligt studieområde för de mål som

grundskolan. Målet för år 2008

orientering i yrkesutbildningen

anges i tabell 4. Dessa beräknings-

är att minst 96 % av dem som går

och förhindra studieavbrott.

grunder har statsrådet inte tagit

ut grundskolan skall börja stude-

ställning till.

ra i gymnasium, i yrkesutbild-

till den grundläggande yrkesut-

ning eller i påbyggnadsundervis-

bildningen och gymnasiet utveck-

De uppställda målen för utbild-

ning i den grundläggande

las så att de som avslutar grund-

ningsutbudet för år 2008 bedöms

utbildningen.

skolan samma år garanteras

Antagningen av studerande

tillträde till utbildning. Vid antag-

på basis av samhällsutvecklinsg-

I syfte att stödja de ungas

en, den ekonomiska utvecklingen

karriärplanering och studieval

ningen av studerande till den

och arbetskraftsutvecklingen

startas ett utvecklingsprojekt

grundläggande yrkesutbildning-

under åren 2004–2005. Målen

kring elevhandledning med sär-

en säkras även tillträde till ut-

revideras vid behov genom

skild tyngdpunkt på elevhandled-

bildning för dem som saknar

ändringar i utvecklingsplanen.

ningen i de högre årskurserna

yrkesutbildning.

i den grundläggande utbildning-

Uppföljningen samt den

en. Syftet är att utveckla handled-

personliga handledningen och

Utbildningsgaranti

ningstjänsterna dels genom ett

rådgivningen i fråga om dem

Av dem som slutfört grundskolan

förbättrat samarbete mellan den

som inte fått någon studieplats

söker 97 % till utbildning på andra

grundläggande utbildningen,

efter den grundläggande utbild-

stadiet samma år. 90 % påbörjar gym-

gymnasieutbildningen, yrkes-

ningen utvecklas i samarbete

nasieutbildning eller yrkesutbildning

utbildningen, arbetslivet, den

med arbetskraftsmyndigheterna.

samma år de gått ut grundskolan. Des-

offentliga arbetskraftsservicen

sutom påbörjar 3 % påbyggnadsun-

och ungdomsverksamheten, dels

hur de unga söker till och antas

dervisning i den grundläggande ut-

genom personalutbildning. Det

till yrkesutbildning samt om

bildningen. För de ungdomar som går

utarbetas lösningar som skall

studieframgång och avbrott.

ut grundskolan skapas en utbildnings-

garantera tillräcklig och kvalita-

De åtgärder som behövs med

garanti genom följande åtgärder.

tiv elevhandledning i de högre

anledning av utredningen vidtas.

årskurserna.
För att trygga den enskilda indi-

Den påbyggnadsundervis-

Det görs en utredning av

Åtgärder sätts in för att de
studerande skall slutföra sin ut-

videns karriär och livskvalitet,

ning som ges i samband med den

bildning och avlägga examina.

för att samhället och arbetslivet

grundläggande utbildningen och

Detta sker genom att studiehand-

skall fungera och utslagning

finansieringen av den utvecklas

ledningen, studieformerna och

förhindras måste målet vara att

så att den också vid yrkesläro-

studiestödet utvecklas. Vidare

hela åldersklassen bereds möj-

anstalter kan ordnas som en ut-

utvecklas utbildningens finansie-

lighet till fortsatta studier efter

bildningsform med uppgift att ge

ring så att den baserar sig på
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resultat och har en sporrande

Vuxenutbildning

skilt program avsett att tillgodo-

effekt.

Ett av målet för dimensioneringen av

se det behov av arbetskraft som

utbildningen för den vuxna befolk-

bl.a. förorsakas av att tekniker-

inledande av studier och avläg-

ningen på lång sikt är att de vuxna

na som arbetskraft faller bort.

gande av examina inom utbild-

årligen skall ha möjlighet att delta i

Syftet med programmet är att

ningen på andra stadiet och för

utbildningsavsnitt på 1–2 veckor och

ordna produktionsinriktad ut-

vilka resultat utbildningen skall

i grundlig kompetensutveckling ca

bildning som leder till yrkeshög-

ge. Måluppnåelsen följs årligen.

ett halvt år med 10–15 års mellan-

skoleexamen och utbildning som

rum.

förbereder för specialyrkesexa-

Mål anges för ansökan,

men främst för personer som
Antagningen av

Utbudet av utbildning som leder

har genomgått yrkesutbildning

studerande till högskolorna

till grundexamen och ordnas

på andra stadiet.

Finländska ungdomar kommer

som vuxenutbildning dimensio-

relativt sent ut på arbetsmarknaden,

neras i yrkesläroanstalterna,

universitetens vuxenutbildning

vilket bl.a. beror på sen studiestart

yrkeshögskolorna och univer-

antas fördela sig så att ca 3 500

och utdragna studier. De studerande

siteten så att det motsvarar

påbörjar studier inom särskilda

är i genomsnitt 21 år när de inleder

ca 20 % av det totala antalet

magisterprogram, ca 1 000

studierna efter gymnasiet. Av de nya

nybörjare.

går från öppet universitet till

studenterna antogs 11 000 till hög-

Särskilda insatsområden

De 5 000 nybörjarna inom

examensinriktad utbildning me-

skolestudier år 2002. Sammanlagt

vid dimensioneringen av den

dan dessutom ca 500 nybörjare

43 000 personer med studentexamen

yrkesinriktade vuxenutbildning-

väntas vara i behov av examens-

inledde studier vid högskolorna år

en på andra stadiet är att öka

inriktad fortbildning.

2001. År 2002 var de som avlade

utbildningen inom maskin- och

yrkeshögskoleexamen i genomsnitt

metallbranschen, bil- och trans-

sioneringen av utbudet av utbild-

25 år. Motsvarande ålder för dem som

portbranschen, social- och hälso-

ning som leder till påbyggnads-

avlade högre högskoleexamen och

vårdsbranschen samt huslig eko-

examen vid yrkeshögskola är

doktorsexamen var 27 respektive

nomi och rengöringsservice.

att påbyggnadsexamen kan

36 år i genomsnitt.

Särskilda insatsområden
vid dimensioneringen av vuxen-

Långsiktsmålet vid dimen-

avläggas av ca 20 % av dem som
avlagt grundexamen.

Antagningen av studerande till

utbildning som leder till yrkes-

högskolorna utvecklas med

högskoleexamen är att öka

Det program för extra åtgärder inom

målet att öka andelen nybörjare

utbildningen inom maskin- och

yrkesutbildningen för vuxna (Kuns-

som har avlagt studentexamen

metallbranschen och byggnads-

kapslyftet), som inleddes 2003 och

samma år.

branschen. Det startas ett sär-

pågår till 2007, fastställs i början av
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planperioden. Programmets verknin-

olika delar av landet. De regionala

räcklig grad när utvecklingspla-

gar har inte beaktats i de kvantitativa

skillnaderna i fråga om benägenheten

nen genomförs och när besluten

målen för examina. De resurser som

att söka till gymnasieutbildning och

om tillstånden att ordna yrkes-

frigörs efter programperiodens slut

yrkesutbildning efter grundskolan är

utbildning fattas samt i mål-

kanaliseras till åtgärder för att förbät-

stora. Motsvarande situation råder

och resultatavtalen mellan

tra vuxnas möjligheter att gå vidare

efter slutförda gymnasiestudier.

undervisningsministeriet och
högskolorna.

från grund- och yrkesexamina till
specialyrkesexamina samt till hög-

De regionala skillnaderna i

skolestudier på basis av en examen

utbudet av utbildning efter

på andra stadiet, på institutnivå och

grundskolan och högre utbild-

Examina

inom yrkesutbildning på högre nivå.

ning minskas.

Mål för avlagda examina för 2008

Den dialog som förts mellan

anges i tabell 5.

Programmet Kunskapslyftet

undervisningsministeriet, utbild-

fastställs så att utbildning

ningsstyrelsen och förbunden på

årligen kan ordnas för ca

landskapsnivå om dimensione-

10 000 nybörjare.

ringen av utbildningen fortsätts.

Lärare och
övrig personal

Målet är att de mål för utbild-

En högklassig lärarutbildning borgar

Vid dimensioneringen av det fria

ningsutbudet i landskapet som

för ett välfungerande och kvalitativt

bildningsarbetet beaktas sektorns

förbunden uppställt eller berett

utbildningssystem. De linjer som

specialuppgifter när det gäller att

för år 2008 kan beaktas i till-

dragits upp för antagningen till lärar-

främja social samhörighet och aktivt
medborgarskap samt att utveckla
inlärningsfärdigheter. Vid dimensioneringen beaktas också den åldrande

Tabell 5.

Mål för avlagda examina 2008

befolkningens behov av färdigheter
för informationssamhället och andra
bildningsbehov.

Regional jämlikhet
Utbildningsutbudet skall stöda regionernas närings- och välfärdsstrategier.
Samtidigt bör det sörjas för att utbild-

Studentexamina
Yrkesinriktade grundexamina
Yrkesexamina
Specialyrkesexamina
Yrkeshögskoleexamina
Påbyggnadsexamina vid
yrkeshögskola
Lägre högskoleexamina
Högre högskoleexamina
Doktorsexamina

37 000
37 000
22 000
8 000
26 000
2 000
8 000
15 000
1 600

ningsmöjligheterna är likvärdiga i
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utbildning, de pedagogiska studierna,

nera behovet av grundutbildning har

gorier måste beaktas i antalet nya

lärarfortbildningen och lärarutbild-

man beaktat att lärarreserven kan bli

lärarstuderande.

ningens status har tagits med i

påverkad av faktorer som att lärare

Centrala frågor vid utveckling-

utvecklingsprogrammet för lärar-

avgår under pågående yrkeskarriär

en av den allmänbildande lärarutbild-

utbildningen för 2001–2005. En ut-

eller går i pension eller att antalet

ningens innehåll är övergången till

värdering av utvecklingsprogrammet

studerande förändras.

en enhetlig grundläggande utbildning

De åldersklasser som under-

görs år 2005.

visas av ämneslärare i grundskolan

och läroplansreformerna i grundskolan och gymnasiet.

och gymnasiet samt av lärare i yrkesLärarnas grundutbildning

läroanstalterna är som störst i slutet

För att lärarbehovet skall tillgo-

En arbetsgrupp för utredning av lärar-

av detta och i början av nästa årtion-

doses måste sammanlagt 25 400

behovet har gjort en prognos av ut-

de. Samtidigt minskar lärarreserven

studerande antas under åren

vecklingen i fråga om lärarbehovet

snabbt på grund av att lärare går i

2003–2008. Antalet nybörjare

inom den allmänbildande utbildning-

pension.Antalet personer som inleder

ökas i utbildningen av lärare i

en, yrkesutbildningen och det fria

lärarutbildning måste därför höjas så

främmande språk och matema-

bildningsarbetet fram till 2020. Enligt

mycket som möjligt i början av plan-

tiska ämnen, i grundutbildningen

utredningen kommer det år 2020

perioden. Också det ökande behovet

av speciallärare och studiehand-

att behövas över 62 300 lärare i hu-

av elevhandledning, eventuell special-

ledare samt i den pedagogiska

vudsyssla, vilket är nästan 500 färre

undervisning i gymnasiet och en svag

utbildningen av yrkeslärare.

än år 2002. För att kunna dimensio-

behörighetssituation i vissa lärarkate-

Inom den svenskspråkiga lärar-

Tabell 6.

Målen för antalet nybörjare inom lärarutbildningen år 2008

Klasslärare
Specialundervisning
Elev-/studiehandledare
Ämneslärare/lärare i
gemensamma studier
Lärare i yrkesstudier
Sammanlagt
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Grundläggande utbildning
och gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

900
430
120

70
70

Fritt bildningsarbete

Sammanlagt
900
500
190

1 120

300
1 200

90

1 510
1 200

2 570

1 640

90

4 300
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utbildningen gäller ökningarna

undervisningspersonalen. Ansvaret

att säkra utbildningens kvalitet

klasslärarutbildningen, special-

för annan anskaffning av fortbildning

och sörja för att den motsvarar

lärarutbildningen, studiehandle-

för undervisningspersonalen bärs i

arbetslivet samt att höja lärar-

darutbildningen och den yrkes-

första hand av arbetsgivarna. Staten

yrkets status.

pedagogiska lärarutbildningen.

deltar i utgifterna för fortbildningen

Vid utvecklingen av lärar-

inom ramen för det kalkylmässiga

utbildningen fästs särskild upp-

statsandelssystemet inom undervis-

märksamhet vid sådana färdig-

ningsverksamheten.

heter som behövs vid studie-

I fråga om yrkesutbildningen

Utbildningen
för invandrare
Invandringen till Finland kommer yt-

handledning, vid undervisningen

förutsätter en revidering av lärar-

terligare att öka under de närmaste

av elever och studerande med

arbetets karaktär och innehåll att ett

åren. De största invandrargrupperna

annorlunda inlärningssätt och

särskilt utvecklingsprojekt inleds.

kommer från närområdena. Också

särskilda behov, vid undervis-

behovet av utländsk arbetskraft antas

ningen av invandrare samt vid

Utbildningspolitiska insatsområ-

öka under planperioden. Åtgärder

användningen av informations-

den i personalutbildningen inom

för att svara mot den växande invan-

och kommunikationsteknik i

undervisningsväsendet är led-

dringen är i första hand att utveckla

undervisningen.

ningen av läroanstalterna, utvär-

det allmänna utbildnings- och forsk-

Vid dimensioneringen av

deringen och utvecklingen av

ningssystemet så att invandrarnas

studierna i lärarutbildningen, i

samarbetet, åtgärder för att han-

särskilda behov beaktas. Möjligheter-

synnerhet i den kompletterande

tera sociala problem, hälsokun-

na för invandrarflickor och -kvinnor

lärarutbildningen, fästs upp-

skap, användningen av informa-

att delta i utbildning utvecklas.

märksamhet vid att tidigare

tions- och kommunikationstek-

studier och undervisningserfa-

nik i undervisningen, inlärning i

att invandrareleverna och -studeran-

renhet beaktas.

arbetet och kontakter med ar-

dena skall få tillräckliga kunskaper i

betslivet samt utbildning som

finska eller svenska, eftersom detta

I utbildningen satsas särskilt på

hänför sig till den ökade kultu-

lägger grunden till fortsatta studier

Fortbildning för

rella mångfalden i samhället. Må-

och gör det möjligt för dem att inte-

undervisningspersonalen

let är att ca 22 000 lärare årligen

greras i det finländska samhället. Möj-

Staten svarar för de pedagogiska stu-

deltar i fortbildning på de utbild-

ligheterna för invandrareleverna att

dierna för undervisningspersonalen

ningspolitiska insatsområdena.

bevara och utveckla sitt modersmål

Ett utvecklingsprojekt som

stöds för att eleverna skall uppnå en

och för andra studier som medför
behörighet. I statens finansieringsan-

gäller lärarna inom yrkesutbild-

svar ingår också utbildningspolitiskt

ningen och yrkesläroanstalterna

viktig kompletterande utbildning för

startas. Syftet med projektet är

fungerande tvåspråkighet.
Tolerans och en positiv inställning till olika kulturer betonas i all
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Styrsystem
och finansiering

undervisning. Minoritets- och männis-

invandrarstuderandenas möjlig-

korättsfrågor integreras systematiskt

heter att få en studieplats efter

i lärarnas grundutbildning och fort-

den utbildning som förbereder

bildning. Forsknings- och utvecklings-

för grundläggande yrkesutbild-

Förvaltningen och styrsystemet

projekt som bidrar till goda etniska

ning effektiveras. I synnerhet

För att utbildnings- och forsknings-

relationer stöds. Genom att utveckla

skall invandrarnas möjligheter

systemet skall fungera behövs god för-

läroböcker och läromedel försöker

att delta i läroavtalsutbildning

valtning och fungerande finansierings-

man förbättra kännedomen om olika

förbättras. Studieavbrotten inom

och andra styrmekanismer. Genom

minoriteter.

yrkesutbildningen bland invan-

en ändamålsenlig arbetsfördelning

drarstuderande minskas med

mellan de olika beslutande nivåerna

utsätter ett intensivt samarbete över

hjälp av stödundervisning och

och samarbete mellan de olika parter-

förvaltningsgränserna. Undervisnings-

arrangemang med stödpersoner

na samt en resultatgivande styrning

och arbetsförvaltningen utgör centrala

samt undervisning på invandrar-

kan man försäkra sig om att de utbild-

instanser när det gäller en smidig och

nas eget språk.

nings- och forskningspolitiska målen

En lyckad invandrarpolitik för-

effektiv integrering av invandrare.

Invandrarnas andel bland

uppnås. Revideringen av lagstiftning-

Samarbetet mellan dem intensifieras

högskolestuderandena utökas

en, avvecklandet av normstyrningen,

och arbetsfördelningen preciseras.

bl.a. så att antagningen av stude-

decentraliseringen av beslutsfattandet

rande, språkutbildningen och

och förnyandet av finansieringssyste-

Den legislativa och finansiella

informationen riktad till invan-

met har medfört ett ökat behov att

grunden för den grundläggande

drare utvecklas. Vidare utökas

utveckla utbildningsförvaltningen

utbildningen för invandrare

den utbildning som förbereder

samt i synnerhet utvärderingsverk-

utreds. Syftet är att precisera

för yrkeshögskolestudier.

samheten och resultatstyrningen till

invandrarnas rättigheter. Den

Invandrarnas möjligheter

stöd för målsättningen och kontrollen

undervisning som förbereder

att utnyttja den utbildning de

för den grundläggande utbild-

skaffat sig utomlands förbättras

ningen förlängs till ett läsår.

genom smidigare sätt att räkna

Styrsystemen inom utbildning och

av måluppnåelsen.

sig tillgodo tidigare studier och

forskning utvecklas och samord-

ligheter att delta i gymnasieut-

kompetens och genom behövlig

nas så att systemen bidrar till att

bildning förbättras. Målet för

fortbildning.

de utbildnings- och forsknings-

De unga invandrarnas möj-

Den språk- och kulturutbild-

politiska målen uppnås på lång

invandrarbakgrund bland gym-

ning som riktar sig till invandra-

sikt. Genom mål- och resultatstyr-

nasieeleverna klart skall ha ökat

re utvidgas och arbetsfördel-

ning stärks samordningen av

jämfört med nuläget.

ningen mellan förvaltningsområ-

målen och resurserna. Ett pilot-

dena preciseras.

projekt som gäller mål- och resul-

2008 är att andelen elever med

Arbetet för att förbättra
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tatstyrning startas inom yrkesutbildningen.
Läroanstalternas regionala

uppnås.
God kvalitet på utbildningen,
en modern forsknings- och tekno-

grunderna för hur statsandelen
bestäms beaktas invandrare och
andra särskilda grupper.
Finansieringssystemet för

samverkan stärks med beaktan-

logimiljö samt en informations- och

de av behoven i båda språkgrup-

kommunikationsteknologisk infra-

den grundläggande yrkesutbild-

perna.

struktur lägger grunden till välfärden.

ningen utvecklas så att det i allt

Styrningen av universiteten

Utvecklingsbehoven under planperi-

högre grad baserar sig på resul-

utvecklas så att deras autonomi

oden gäller åtgärder för att förbättra

tat och har en sporrande effekt.

stärks.

förutsättningarna för livslångt läran-

Resultaten i utbildningen skall

de, förhindra utslagning, trygga till-

beaktas i finansieringen av

enutbildningspolitiken stärks så

gången på arbetskraft, utveckla under-

driftskostnaderna. Den resultat-

att verksamheten kan planeras

visningens kvalitet och förkorta

baserade finansieringen skall

och följas upp som en helhet och

genomströmningshastigheten samt

också främja utbildning för unga

enligt delområden och att utbild-

förbättra förutsättningarna för forsk-

i behov av specialundervisning.

ningen kan riktas till sådana

nings- och utvecklingsverksamheten.

Styrinstrumenten inom vux-

Finansieringen av yrkeshögskolorna förnyas så att den

grupper som är underrepresenterade inom vuxenstudierna.

Målet är att den offentliga finan-

blir mer sporrande och bättre

Utbudet och tillgången också i

sieringen av utbildning och

beaktar yrkeshögskolans hela

glesbygden tryggas.

forskning skall ligga på en hög

verksamhet. Vid allokeringen av

nivå internationellt sett. Den ut-

basfinansieringen beaktas inte

bildning som leder till examen

bara antalet studerande utan

Finansieringen av

skall vara avgiftsfri för stude-

också antalet avlagda examina

utbildningen och forskningen

randena i samma utsträckning

samt sådan forskning och

Förutsättningarna för en långvarig

som för närvarande. De resurser

sådant utvecklingsarbete vid

ekonomisk tillväxt är en stabil ekono-

som frigörs när åldersklasserna

yrkeshögskolorna som stöder

misk politik, öppna marknader, för-

bli mindre används för att ut-

den regionala utvecklingen.

bättrad sysselsättning och beredskap

veckla utbildningen.

Genom basfinansieringen får

till omstrukturering. Ett fungerande

En tillräcklig nivå på uni-

också yrkeshögskolor av olika

utbildnings- och forskningssystem

versitetens basfinansiering tryg-

storlek en möjlighet att garante-

förutsätter en tillräcklig nivå på den

gas lagstiftningsvägen med

ra sina studerande en högklas-

offentliga finansieringen, genom vil-

beaktande av universitetens allt

sig basservice. I detta samman-

ken tillgången till utbildnings- och

mer omfattande uppgifter.

hang förnyas också finansie-

forskningsservice kan säkras och
internationell konkurrenskraft

Statsandelssystemets nuvarande struktur utvecklas. I

ringsarrangemangen för den
yrkespedagogiska lärarutbild-
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ningen. Yrkeshögskolornas nya

Forskningsfinansiering

på att stärka den nationella och

och utvidgade uppgifter beaktas

I Finland har man med goda resultat

regionala innovationsverksam-

vid dimensioneringen av finan-

satsat på forsknings- och utvecklings-

heten och på att stödja utveck-

sieringen.

verksamhet. En tillräcklig nivå på den

lingsbehoven hos företagen och

Anordnare av vuxenutbild-

offentliga forskningsfinansieringen i

hos producenterna av välfärds-

ning ges stabila och tillräckliga

förhållande till den totala forsknings-

tjänster.

verksamhetsbetingelser i förhål-

finansieringen måste tryggas. Genom

lande till dimensioneringsgrun-

offentlig forskningsfinansiering garan-

tionsverksamheten stärks genom

derna. Finansieringen riktas i

teras en långsiktig och heltäckande

att den konkurrensbaserade

enlighet med den vuxna befolk-

grundforskning och forskarutbildning

forskningsfinansieringen från

ningens utbildningsbehov. Finan-

med förmåga att förnya sig samtidigt

Finlands Akademi och av om-

sieringsgrunderna ändras så att

som innovationsverksamheten stärks.

kostnadsanslagen samt universi-

de uppmuntrar utbildningsan-

För att den infrastruktur som stöder

tetens basfinansiering utökas.

ordnarna att ordna också såda-

forskningsverksamheten skall kunna

Det satsas på lovande och för

na ämnesstudier i gymnasiet

upprätthållas och utvecklas måste

Finland viktiga forskningsområ-

som motsvarar kunskaps- och

den direkta budgetfinansieringen vara

den och på etablering av nya

bildningsbehoven hos vuxna.

tillräcklig.

forskningsområden. Uppkoms-

Den yrkesinriktade tilläggs-

Finlands Akademi utgör den

Forsknings- och innova-

ten av spetsenheter och inter-

utbildningen tillförsäkras en

viktigaste utomstående finansiären

nationaliseringen i dem stöds

stabil resursram som motsvarar

av forskningen vid universiteten. Aka-

särskilt. Den infrastruktur som

arbetslivets och den vuxna be-

demins ställning och roll som en ka-

stöder forskarutbildningen och

folkningens kunskapsbehov så

nal för den konkurrensbaserade forsk-

forskningsverksamheten stärks.

att bl.a. efterfrågan på utbildning

ningsfinansieringen och som central

Möjligheterna till samfi-

som förbereder för yrkes- och

finansiär av grundforskningen stärks

nansiering inom forskningen

specialyrkesexamina tillgodoses

ytterligare på basis av den internatio-

utvecklas i syfte att bredda

och utbildningens kvalitet höjs.

nella utvärderingen av Akademin.

finansieringsgrunden och öka
forskningens verkningsfullhet.

Prognostiseringen i fråga om
den yrkesinriktade tilläggsutbild-

Universitetens grundforskning

ningen förbättras. Grunderna för

och forskarutbildning samt den

hur finansieringen bestäms ses

infrastruktur som stöder forsk-

Utvärdering av

över.

ningen tryggas genom offentlig

utbildning och forskning

forskningsfinansiering.

Utvärderingen utvecklas för att

Studiestödet utvecklas så
att det sporrar till studier.

Högskolornas forskningsoch utvecklingsarbete inriktas
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utveckling av utbildningen och förbät-

värderingar som gäller forskningens

deringarna och deras verkningar

tra förutsättningarna för inlärning.

nuläge och nivå. Universiteten svarar

följs och analyseras.

Syftet är att skaffa och analysera

för utvärderingen av kvaliteten på sin

information som underlag för det

forskning och forskarutbildning. Vid

gäller universiteten och yrkes-

riksomfattande utbildningspolitiska

genomförandet av utvärderingarna

högskolorna betonas sambandet

beslutsfattandet och för det regionala

eftersträvas samarbete mellan de olika

mellan utbildning, utvecklings-

utvecklingsarbetet. Utvärderingsdata

universiteten och andra instanser.

verksamhet och forskning. Vid

I de utvärderingar som

sidan av utvärderingar av utbild-

produceras med tanke på den lärande
individen och hans eller hennes vård-

I sitt utvärderingsprogram skall

ningsprogram och temahelheter

nadshavare, läroanstalterna, utbild-

Rådet för utbildningsutvärdering

effektiveras uppföljningen av ut-

ningsanordnarna och de nationella

ta hänsyn till aktuella internatio-

värderingsarbetets verkningar.

beslutsfattarna. Det är viktigt att också

nella och nationella utvärderings-

utvärderingsverksamheten utvärderas.

projekt samt behoven av utvärde-

ras de författningar som gäller

De som ordnar utbildning skall

ringar på regional och lokal nivå.

Rådet för utvärdering av högsko-

utvärdera den och bedöma vilken

Resultaten av utvärderingsverk-

lorna. Syftet är att garantera en

verkan utbildningen har samt delta i

samheten skall kunna utnyttjas i

oavhängig utvärderingsverksam-

extern utvärdering av utbildningen.

det praktiska undervisningsarbe-

het.

För den externa utvärderingen finns

tet och i det utbildningspolitiska

Datasystem som stöder ut-

Rådet för utbildningsutvärdering, som

beslutsfattandet och vid uppstäl-

bildningsutvärdering utvecklas.

finns i samband med undervisnings-

landet av nya mål. Informations-

Forskning och utbildning som

ministeriet. För utvärderingen av

utbytet och samarbetet mellan de

gäller utvärderingsmetoder,

universiteten och yrkeshögskolorna

instanser som deltar i utvärde-

kvalitet och verkningsfullhet

finns Rådet för utvärdering av hög-

ringsverksamheten effektiveras.

främjas. Indikatorer som gäller

skolorna, också det i samband med

Utvärderingsverksamheten

utbildning utvecklas med beak-

inom den allmänbildande utbild-

tande av lokala, nationella och

ningen, yrkesutbildningen och

internationella behov.

undervisningsministeriet.
Genom regelbundna internatio-

Under planperioden revide-

Utvärderingen och finansie-

nella utvärderingar av forskningen

vuxenutbildningen utvecklas så

försäkrar man sig om att forskningen

att den täcker hela inlärnings-

ringssystemet utvecklas i syfte

och forskarutbildningen håller hög

miljön. Information produceras

att främja forskningsverksam-

standard och skapar förutsättningar

genom utvärdering av inlärnings-

hetens kvalitet och verkan. Fin-

för förnyelse inom forskningssyste-

resultat, av system och nuläge

lands Akademi utarbetar utvär-

met. Finlands Akademi svarar för

samt av temahelheter. Förutsätt-

deringar som gäller forskningens

utvärderingarna inom de olika veten-

ningarna för lokal utvärdering

nuläge och nivå.

skapsområdena samt för allmänna ut-

utvecklas. Utnyttjandet av utvär-
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Utbildningen
på grundstadiet

leundervisningen oberoende av var

eleverna. De förändringar som skett

den ordnas. Förskoleundervisningen

i styrsystemet har fört med sig be-

Förskoleundervisningen och den

är en del av det kontinuum som små-

slutanderätt och ansvar för utbild-

grundläggande utbildningen har i

barnsfostran bildar och bidrar för sin

ningsanordnarna. Utbildningsan-

uppgift att stödja elevernas utveck-

del till att jämna ut sociala skillnader

ordnarna har inom ramen för lagstift-

ling till humana människor och etiskt

och skillnader i inlärningsfärdigheter-

ningen möjlighet att besluta hur un-

ansvarskännande samhällsmedlem-

na. Barn som deltar i förskoleunder-

dervisningen ordnas och organiseras

mar samt att ge dem sådana kunska-

visning börjar omfattas av transport-

samt om sektoröverskridande åtgär-

per och färdigheter som de behöver

förmån hösten 2004.

der med utjämnande effekt på utbild-

Stora undervisningsgrupper

i livet. Det centrala vid utvecklingen

ningen utgående från specialbehoven

av utbildningen är att stärka den ut-

kan leda till att de mål som angivits

i respektive servicestruktur. Utveck-

bildningsmässiga grundtryggheten,

i förskoleundervisningens läroplan

lingsåtgärder sätts in på att stödja och

utveckla undervisningens innehåll

inte uppnås och att elevens rätt till

förbättra styrsystemets effektivitet,

och undervisningsmetoderna, höja

en sund och trygg studiemiljö inte

verkningsfullhet och ekonomi så att

kvaliteten på inlärningsmiljön, vidta

förverkligas. En bedömning av vilka

den utbildningsmässiga grundtrygg-

åtgärder för att förhindra utslagning

verkningar förskoleundervisningsre-

heten säkerställs och elevernas rät-

samt stärka styrsystemet inom utbild-

formen haft och hur de uppställda

tigheter förverkligas.

ningen.

målen uppnåtts kommer att ges i en
av riksdagen begärd redogörelse år

Det görs en bedömning av hur

2004.

de i grundlagen och lagen om

Förskoleundervisningen

grundläggande utbildning

Skyldigheten att ordna förskoleunder-

Kvaliteten på förskoleunder-

föreskrivna rättigheterna för

visning samt rätten till avgiftsfri för-

visningen utvärderas. År 2004

eleverna förverkligas, i vilken

skoleundervisning trädde i kraft den

utarbetas en av riksdagen

mån tillgänglighet och jämlikhet

1 augusti 2001, då också en reviderad

begärd redogörelse för vilka

i utbildningshänseende realise-

läroplan togs i bruk. Förskoleunder-

verkningar förskolereformen

ras och hur resultatgivande

visningen har fått en god start i hela

haft och hur de uppställda

utbildningen är.

landet. År 2002 deltog 94 % av sex-

målen nåtts.

Det görs en utredning av
behovet av förändring i fråga om

åringarna i förskoleundervisning.

skolornas arbetstider. Lösningar

Förskoleundervisning kan ordnas i
en skola, på en dagvårdsplats eller på

Den grundläggande utbildningen

som gäller total arbetstid för

någon annan lämplig plats. Den lag-

I systemet för styrning av utbildning-

lärarna främjas.

stiftning som gäller den grundläggan-

en är det fråga om hur väl lagstiftning-

de utbildningen tillämpas på försko-

en och dess mål förmedlas ända till

Lagstiftningen och finansieringen ändras så att de stöder

33

Utbildning och forskning 2003-2008
Utveckling av utbildningssystemet

det regionala utbildningsutbudet

elevernas inlärning och utveck-

naderna mellan flickor och pojkar

och samarbetet mellan läroan-

ling. Läroplansgrunderna skall

bör utredas. Målet är att utveckla goda

stalterna med beaktande av be-

ligga till grund för en allsidig

pedagogiska tillvägagångssätt, stödja

hoven i båda språkgrupperna.

utvärdering av utbildningen.

utvecklingen av undervisningen och

Genomförandet av läro-

förbättra förutsättningarna för inlär-

Införandet av läroplanerna

plansreformen stöds och utvär-

ning bl.a. genom att utarbeta kvalitets-

deras.

rekommendationer för god inlärning
och i anslutning till detta en beskriv-

Den nya timfördelningen för den

ning av drag som är kännetecknande

grundläggande utbildningen och
grunderna för läroplanerna tas grad-

Måluppfyllelsen i den

för god inlärning. På så sätt säkerställs

vis i bruk före 1.8.2006. Enligt den

grundläggande utbildningen

hög kvalitet i det finska utbildnings-

nya läroplanen skall elevens förmåga

I OECD:s Pisa-undersökning (2002)

systemet. Det är via utbildning som

att klara olika livssituationer och för-

gjordes en bedömning av hur väl

Finlands konkurrenskraft stärks.

måga att lära sig lära utvecklas. De

15-åringar behärskar de kunskaper

nya läroplanerna stärker ytterligare

och färdigheter som är viktiga med

Inom den grundläggande utbild-

den utbildningsmässiga grundtrygg-

tanke på det framtida samhället,

ningen utarbetas kvalitetsrekom-

heten och ger en bättre grund för ut-

arbetsuppgifterna och ett gott liv. In-

mendationer för god undervis-

värderingen av utbildningen. Vid ut-

lärningsresultaten i fråga om läsfär-

ning och en resultatgivande

vecklingen av undervisningen har

dighet, matematik och naturvetenska-

skola.

människosynen, kunskapssynen och

per ligger i topp internationellt sett.

inlärningssynen en central ställning.

Resultaten visade att vårt utbildnings-

stärks. Resurser satsas på de

Det är viktigt att läroplansreformen

system har lyckats se till att en god

skolor som klarar sig sämst.

genomförs på lokal nivå och att den

prestationsnivå kan uppnås likvärdigt

Åtgärder för att bryta det sociala

bättre kommer till synes i undervis-

i hela åldersklassen.

arvet utvecklas, liksom hand-

Principen om närskola

ningens kvalitet och resultat. För att

Utvärderingsresultaten visar att

lingssätt och stödåtgärder som

målet språklig jämlikhet skall uppnås

inlärningsresultaten varierar mellan

förhindrar utslagning. Syftet är

måste produktionen av läromedel

och inom skolorna också i Finland,

att förhindra ojämlikhet mellan

med liten spridning beviljas offentlig

även om skillnaderna är mindre än i

skolorna.

finansiering.

OECD-länderna över lag. Utmaningen

De förfaranden som gäller

i framtiden blir att undersöka växel-

användningen av urvalsprov

Grunderna för läroplanerna

verkan med skolornas omvärld och

görs klarare.

revideras så att de bildar en

hur den kan förmedlas vidare till

logiskt framskridande helhet

eleverna för att stödja deras inlärning

ningen om studiehandledningen

som bättre än förut stöder

och utveckling. Också inlärningsskill-

utvecklas. Syftet är att effekti-
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vare kunna ingripa i ett tidigt

av uppgifter som kräver specialkom-

där morgon- och eftermiddagsverk-

skede och vidta preventiva

petens eller yrkesövergripande kom-

samheten på ett naturligt sätt blir en

åtgärder. Det yrkesövergripande

petens. Ett utvecklat samarbete är yt-

del av barnens och ungdomarnas

samarbetet samt växelverkan

terst viktigt vid förhindrande av

skoldag.

mellan hemmet, skolan och det

utslagning, i elevvårdsarbetet och i

omgivande samhället utvecklas.

specialundervisningen.

De privata skolor som ger

Elevernas och studerandenas

Smidiga utbildningslösningar
stöds och utvecklas i syfte att

grundläggande utbildning och de

möjligheter att delta och påverka pla-

främja den grundläggande

skolor som ger finsk grundläg-

neringen av frågor som gäller dem

utbildningen i årskurs 1–9. I

gande utbildning utomlands ut-

själva eller skolgemenskapen eller

lärarutbildningen måste tas hän-

värderas.

verksamheten måste också förbättras.

syn till att sådana kunskaper

Målet är att öka elevernas och stude-

och färdigheter utvecklas som

randenas delaktighet, vilket stöder

behövs i den enhetliga grund-

Utveckling av undervisningen

dem i deras utveckling till samhälls-

skolans arbete.

Inom undervisningen utvecklas smi-

medlemmar.

Behövliga lagstiftningsändringar görs för att ett utveck-

diga och kreativa pedagogiska hand-

Det faktum att gränsen mellan

lingssätt och kulturer. Detta innebär

låg- och högstadiet slopats i lagstift-

lingsprojekt som gäller försko-

en utvärdering av hur målen för un-

ningen har möjliggjort en enhetlig

leundervisningens och den

dervisningen har uppnåtts och av un-

grundläggande utbildning.Trots posi-

grundläggande utbildningens

dervisningens innehåll, åtgärder för

tiva erfarenheter har projekt eller lös-

kvalitet och stödtjänster skall

att göra undervisningsmetoderna

ningar kring den enhetliga grundsko-

kunna startas och för att nät-

mångsidigare, utveckling av färdighe-

lan dock nästan helt saknats.

verk av resurscentraler för un-

terna att lära sig lära och av undervis-

Eleverna i årskurs 1–2 i den

dervisningen skall kunna bildas
i de ekonomiska regionerna.

ningens kvalitet samt skapandet av

grundläggande utbildningen samt ele-

sunda och trygga inlärningsmiljöer.

ver i specialundervisning i andra års-

Detta förutsätter också att lärarnas

kurser erbjuds morgon- och eftermid-

för lärandeprocesser och för

grundutbildning, kompletterande ut-

dagsverksamhet från och med hösten

livslångt lärande. Utbildnings-

bildning och fortbildning utvecklas

2004. Morgon- och eftermiddagsverk-

anordnarna uppmuntras att

och att studiehandledningen och

samheten, som stöder barnens och

samarbeta för att flexibla lokala

elevvården effektiveras.

de ungas utveckling och tillväxt, skall

och regionala utbildningsstruk-

Det utvecklas metoder

utvecklas som en del av den helhet

turer skall utvecklas. Elevernas

muntras till regionalt samarbete vid

som består av småbarnsfostran och

delaktighet främjas och samar-

utvecklingen av undervisningen och

grundläggande utbildning. Skolan kan

betet mellan hemmet och skolan

dess stödtjänster samt vid skötseln

utvecklas som ett aktivitetscentrum

intensifieras. Detta sker genom

Utbildningsanordnarna upp-
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utveckling och spridning av god

Sättet på vilket specialundervis-

Det utarbetas en strategi för

praxis.

ningen och stödundervisningen

insatsområdena i det internatio-

genomförts utvärderas. Det utar-

nella samarbetet avseende den

undervisningsmetoderna och

betas ett program med åtgärder

allmänbildande utbildningen.

läromedlen utvecklas så att an-

för att identifiera inlärnings- och

Vi deltar i OECD:s Pisa-

norlunda inlärningssätt och om-

anpassningssvårigheter i ett

projekt till den del de nationella

världen beaktas i större utsträck-

tidigt skede och för att utveckla

kunskapsbehoven gynnas av det.

ning. Särskild uppmärksamhet

olika undervisningsarrange-

ägnas skillnaderna i inlärnings-

mang.

Undervisningens innehåll,

sätt mellan flickor och pojkar.
Utvecklingen av morgonoch eftermiddagsverksamheten

Det görs en utredning av be-

Vid utvecklingen av undervisningens innehåll tas hänsyn till
att det internationella samarbetet

hovet av revidering i bestämmel-

fått ökad betydelse samt att det

serna om sjukhusundervisning.

finländska samhället präglas av
större kulturell mångfald. Vid ut-

och verkställigheten av lagstift-

vecklingen av undervisningen

ningen stöds.
Utbildningens

fästs särskild uppmärksamhet

internationalisering

vid språkliga och kommunikati-

Specialundervisning

Det internationella samarbetet i den

va färdigheter, tolerans och kän-

och stödundervisning

allmänbildande utbildningen får ökad

nedom om främmande kulturer

Antalet elever som intagits eller

betydelse vid utvecklingen av utbild-

och seder. Det produceras nya

överförts till specialundervisning samt

ningen. Inom Europeiska unionen hör

läromedel för fostran till interna-

integreringen av dessa i den allmänna

utbildningsfrågorna huvudsakligen till

tionalism.

undervisningen har ökat. En tredjedel

det nationella beslutsfattandet. Finland

av eleverna i specialundervisning har

måste dock vara med och påverka det

fått undervisning i samband med den

beslutsfattande som indirekt påverkar

Grundläggande konstundervisning

övriga undervisningen, antingen helt

vår utbildningspolitiska målsättning.

Inom den grundläggande konstun-

eller delvis. Specialundervisning har

Exempel på sådana sektorer är åtgär-

dervisningen finns ett mångsidigt,

temporärt givits 20 % av pojkarna och

der för att förbättra kvaliteten och

högklassigt nätverk av läroanstalter

ca 10 % av flickorna. De som tillfälligt

verkningsfullheten i utbildningssyste-

som täcker hela landet. Läroplansgrun-

inte lyckas följa studietakten eller

met inom Europeiska unionen, under-

der enligt den fördjupade lärokursen

annars behöver särskilt stöd skall

lätta tillträde till studier samt närma

tas i bruk inom konstområdena mu-

få stödundervisning. Elevens rätt till

utbildningssystemet och den omgi-

sik, dans, teater och visuell framställ-

specialundervisning och stödunder-

vande världen till varandra.

ning (arkitektur, bildkonst och slöjd).

visning förverkligas på varierande sätt.

Läroplansgrunder enligt den allmänna
lärokursen utarbetas för de ovan-
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nämnda konstområdena, men därtill

dra stadiet.Avsikten är att främja både

mensamma studieprogram och

för ordkonst, cirkuskonst samt film-

allmänbildning och yrkesfärdighet

läroanstalternas regionala ut-

och videokonst.

och att ge de studerande de kunska-

bildningsutbud.

per och färdigheter som behövs för

Gymnasiestudier och

dervisningen vid musikläroanstalter-

en allsidig utveckling av personlighe-

studentexamen parallellt med en

na utvärderades 1998. Inom de övriga

ten, fortsatta studier och yrkeskom-

yrkesinriktad grundexamen

branscherna utförs utvärderingen när

petens samt för utövande av ett yrke.

främjas. Målet är att 10 % av

man inhämtat erfarenheter av de nya

Efterfrågan på utbildning på an-

dem som avlägger en grundläg-

dra stadiet påverkas av förändringar-

gande yrkesexamen också skall

na i befolkningens åldersstruktur och

avlägga studentexamen.

Den grundläggande konstun-

läroplansgrunderna.
Finansieringen och lagstiftningen

av flyttningsrörelsen. Framtida utbild-

i fråga om den grundläggande

ningsbehov måste förutses. Målet är

Yrkesutbildningen på andra stadiet

konstundervisningen revideras

kvalitativa och så allsidiga utbild-

utvecklas så att examenssystemet bil-

med beaktande av de olika

ningstjänster som möjligt i landets

dar en tydlig helhet som är begriplig

konstområdena och tillgången

alla delar. Med hjälp av samarbete

och ändamålsenlig såväl ut den stu-

till undervisning. Grundläggande

mellan dem som ordnar utbildning

derandes som ur arbetslivets synvin-

konstundervisning kan också

på andra stadiet förbättras kvaliteten

kel. De yrkesinriktade grundexamina

ordnas som morgon- och efter-

och tillgången till utbildning samt

på andra stadiet har redan reforme-

middagsverksamhet.

ökas de studerandes individuella val-

rats och yrkesexamina och special-

möjligheter. Syftet med samarbetet

yrkesexamina utvecklats utgående

är att antingen bredda eller fördjupa

från behoven inom respektive

yrkeskunnandet eller stärka färdighe-

bransch. Eftersom examina har ut-

terna för fortsatta studier. Möjligheten

vecklats vid olika tidpunkter varierar

att komplettera yrkesstudier med

de till uppläggning och omfattning.

Utveckling av utbildningen

gymnasiestudier eller studentexamen

En stor del av yrkes- och specialyrkes-

på andra stadiet

erbjuder bättre färdighet för fortsatta

examina är påbyggnadsexamina

Med utbildning på andra stadiet avses

studier och stärker det kunnande

inom branschen, medan en del är så

gymnasieutbildning samt grundläg-

som behövs i arbetslivet.

gott som överensstämmande med en

Utbildningen
på andra stadiet

grundexamen. I andra branscher igen

gande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning. Utvecklingen

Samarbetet mellan gymnasier

är yrkesexamen och specialyrkes-

av utbildningen på andra stadiet utgår

och yrkesläroanstalter på andra

examen den enda examen som kan

från befolkningens, arbetslivets och

stadiet ökas, särskilt när det gäl-

avläggas inom området.

regionernas behov samt målet att ge

ler att planera och genomföra

hela åldersklassen utbildning på an-

ett gemensamt studieutbud, ge-
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Principer som skall iakttas i ut-

Studentexamen utvecklas

sats till den grundläggande utbild-

vecklingen av de yrkesinriktade

så att den motsvarar de nya

grundexamina, yrkesexamina

grunderna för gymnasiets läro-

och specialyrkesexamina utar-

plan. Revideringen av realprovet

Kvaliteten på och tillgången till

betas och examinas ställning i

och provet i modersmålet genom-

studiehandledning förbättras.

utbildningssystemet förtydligas.

förs. Behovet av att reformera

Behovet av specialundervis-

proven i språk utreds. Verkning-

ning utreds och vid behov vidtas

arna av strukturförsöket inom

lagstiftningsåtgärder.

Gymnasieutbildningen

studentexamen bedöms och nöd-

En ny timfördelning i gymnasieunder-

vändiga beslut fattas 2004.

visningen och nya grunder för gym-

ningen och yrkesutbildningen.

I samarbete med högsko-

Elevvården i gymnasiet
effektiveras i syfte att främja de
studerandes psykiska och fysiska hälsa och sociala välfärd.

nasiets läroplan tas i bruk senast den

lorna utvecklas användningen av

1 augusti 2005. I de riksomfattande

studentexamensresultat, gymna-

grunderna för läroplanen bestäms det

sievitsord och gymnasiediplom

Förändringar i den regionala befolk-

centrala innehållet i de obligatoriska

i högskolornas antagning av stu-

ningsstrukturen orsakar förändringar

och fördjupade kurser som utgör

derande.

även i gymnasieskolnätet. För att det
även i fortsättningen skall finnas ett

grunden för studentexamen, vilket
ger de studerande ökad jämlikhet och

Årligen inleder cirka 54 % av alla som

regionalt utbud av gymnasietjänster

bättre rättssäkerhet. Åren 2003–2007

går ut den grundläggande utbildning-

bör utbildningsanordnarna i detta

pågår ett strukturförsök inom stu-

en fortsatta studier inom gymnasie-

skede vara förutseende inför den

dentexamen.

utbildningen. En del av dessa stude-

förändrade situationen. Den samar-

rande kommer att ha svårigheter att

betsskyldighet som föreskrivs för ut-

Grunderna för läroplanen revi-

klara av studier enligt gymnasieutbild-

bildningsanordnarna i lagen har inte

deras så att de bättre än tidigare

ningens kravnivå. Det centrala här är

ökat samarbetet nämnvärt. Studiemil-

stöder de studerandes lärande

att stödja dessa studerande att hitta

jön och undervisningsmetoderna i

och utveckling samt utgör en

arbetssätt som är lämpade för dem,

gymnasiet kan utvecklas bl.a. genom

klar grund för en allsidig utvär-

att stärka deras självförtroende som

nyttiggörande av den nya teknologin.

dering av utbildningen.

inlärare samt hjälpa dem att ta sig för-

Inte heller har de studerandes rätt att

Verkställandet av läropla-

bi svåra situationer. Det finns stude-

i lärokursen för gymnasiet räkna sig

nen stöds genom produktion av

rande i gymnasiet som inte klarar sig

tillgodo studier som de fullgjort nå-

tjänster till hjälp för det praktis-

i studierna utan särskilt stöd och som

gon annanstans utfallit på önskat sätt.

ka arbetet och utvecklingen av

därför löper risk att hoppa av. I gym-

verksamhetssätten samt sprid-

nasieutbildningen finns inga bestäm-

Utbildningsanordnarna upp-

ningen av god praxis.

melser om specialundervisning, i mot-

muntras att utöka det gemen-
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samma studieutbudet mellan

Detta åstadkoms genom att befolknin-

läggs vid yrkeskompetens och

gymnasierna samt planeringen

gens yrkeskunnande höjs och den

examinas arbetslivsmotsva-

av läroanstalternas regionala ut-

arbetslivsorienterade innovations-

righet, färdigheter i entrepre-

bildningsutbud i samråd med

verksamheten stöds. De centrala må-

nörskap, färdigheter för fort-

yrkesläroanstalter och andra

len för utvecklingen är att höja kvali-

satta studier, flexibilitet och

läroanstalter. Nätundervisning

teten på utbildningen, åstadkomma

tillgodoseende av individuella

används i högre grad.

bättre motsvarighet mellan utbildning

behov, examinas attraktions-

och arbetsliv samt förbättra utbild-

kraft samt utbildningen för

ningens verkningsfullhet.

studenter.

De åtgärder som vidtagits
i syfte att effektivera tillgodoräknandet av studier utvärderas

För att landets arbetsliv skall

Examina utvecklas mot må-

med hänsyn till hur likabehand-

garanteras tillräcklig arbetskraft såväl

let än mer flexibla utbildnings-

lingen av och rättssäkerheten för

kvalitativt som kvantitativt måste bå-

vägar. Möjligheter att avlägga

de studerande påverkats.

de yrkeskompetensen och värde-

delar av en examen främjas så

ringen av yrkeskunskap ökas och

att en planenlig och smidig alter-

giska lösningar, liksom även nät-

yrkesutbildningens attraktionskraft

nering mellan utbildning och

tjänster utnyttjas effektivare.

förbättras. En central åtgärd för att

arbetsliv underlättas.

Innehållet i undervisningen

göra utbildningen mer attraktiv är att

De färdigheter för fortsatta

utvecklas så att det bättre än

ytterligare utveckla dess kvalitet och

studier som den grundläggande

hittills beaktar de förändringar

arbetslivsinriktning.

yrkesutbildningen ger förbättras.

Nya innovativa pedago-

De studerande garanteras

som sker i samhället.

tillräcklig undervisning och

Antalet gymnasier som har
en särskild utbildningsuppgift

Utveckling av examina

handledning med tanke på upp-

hålls i huvudsak på nuvarande

och undervisning

fyllelsen av utbildningsmålen.

nivå. Undervisningsmetoderna

Alla grundläggande yrkesexamina har

görs allsidigare och inlärnings-

lagts om och ändrats så att de fr.o.m.

Utvecklingen av yrkesutbildningen

miljöerna utvecklas med hjälp

den utbildning som började hösten

förändrar lärarnas roll och uppgifter

av ny teknologi.

2001 är treåriga. En central uppgift

samt ställer lärarnas yrkeskompetens

under planperioden är att säkerställa

och pedagogiska kunnande inför nya

verkställigheten av de nya treåriga

utmaningar. Lärarutbildningen skapar

examina.

grunden för lärarnas färdigheter att

Yrkesutbildningen

arbeta i en föränderlig omvärld. Lärar-

Målet för utvecklingen av yrkesutbildningen är att stärka arbetslivets och

Yrkesutbildningens examens-

nas fortbildning inom enskilda bran-

yrkesutbildningens konkurrenskraft

struktur utvärderas ur funktio-

scher och perioder i arbetslivet samt

i en allt mer internationell omvärld.

nell synvinkel. Uppmärksamhet

den gemensamma utbildningen för
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lärare och arbetsplatshandledare syf-

ett nationellt yrkesprovbaserat

och tid att studera. Särskild upp-

tar till att upprätthålla kompetensen.

system för utvärdering av inlär-

märksamhet fästs vid utveck-

ningsresultat.

lingen av arbetsdominerade och

I den pedagogiska utbildningen

Införandet av yrkesexami-

träningsinriktade studiemetoder.
Varje studerande som

av yrkeslärare betonas special-

na stöds med ett åtgärdsprog-

undervisning och studiehandled-

ram innehållande information,

studerar för en yrkesinriktad

ning. Behörighetsvillkoren för

utbildning för lärare och arbets-

grundexamen skall ha möjlighet

yrkeslärare utvärderas och

platshandledare samt åtgärder

att fullgöra en del av sina studier

kunnandet hos alla nya lärare

som gäller utveckling av praxis

via ett datanät och varje ung

säkerställs.

för planering och genomförande

människa som övergår till

av yrkesprov.

arbetslivet eller fortsatta studier
skall ha tillräckliga grunder för

Till de examina som avläggs i den
grundläggande yrkesutbildningen

Den centrala utmaningen i utveck-

livslångt, självstyrt och samhälls-

fogas också ett yrkesprov som visar

lingen av yrkesutbildningen är att

orienterat lärande.

uppnåelsen av målen för yrkesinrikta-

skapa inlärningsmiljöer där det är

de studiehelheter och yrkeskunnig-

möjligt att utveckla en yrkeskompe-

Specialundervisningen i den grund-

het.Yrkesproven förbättrar kvaliteten

tens som arbetslivet behöver och

läggande yrkesutbildningen syftar till

på yrkesutbildningen.Yrkesproven

främja inlärningen hos inlärare med

att alla studerande skall ha möjlighet

ordnas i samråd med arbetslivet. Det

olika mål, motivation, inlärnings-

till sysselsättande yrkesutbildning.

är meningen att yrkesproven skall

färdigheter och kulturell bakgrund.

Yrkesutbildningen utvecklas så att

utgöra en del av inlärningen i arbetet

Genom utnyttjande av den nya tek-

specialundervisningen utgör en

så att det på alla utbildningsområden

nologin kan varierande undervis-

naturlig del av det allmänna utbild-

finns modeller för hur yrkesproven

ningsmetoder och inlärningsmiljöer

ningsutbudet och praktiska arbetet

genomförs i samband med inlärning

utvecklas, de studerande ges stöd och

i läroanstalterna.

i arbetet.

handledning i inlärningsprocesserna
samt arbetslivsmiljöer simuleras.

För den yrkesinriktade specialundervisningen genomförs ett

Systemet med yrkesprov i den
grundläggande yrkesutbildning-

Det görs försök som skall bidra

åtgärdsprogram vars mål är

en etableras inom alla områden.

till att utveckla och använda

att säkerställa yrkesinriktad

Handlednings- och stödåtgärder

diagnostik av inlärningsfärdig-

specialundervisning i yrkesläro-

som de studerande behöver ut-

heter och inlärningssätt i yrkes-

anstalterna och specialyrkes-

vecklas. För yrkesutbildningen

läroanstalterna. Studerande med

läroanstalterna.

utvecklas i samband med etable-

annorlunda inlärningssätt ga-

ringen av yrkesprovssystemet

ranteras tillräcklig handledning
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grundläggande yrkesutbildning för

Internationalisering

rörlighet främjas utbudet av

unga och vuxna och som yrkesin-

Syftet med internationaliseringen

undervisning på främmande

riktad tilläggsutbildning. Läroavtalsut-

inom yrkesutbildningen är att höja

språk. Finländska yrkesexamina

bildning som en arbetslivsorienterad

utbildningens kvalitet och att göra

görs mer kända utomlands.

väg till grundläggande yrkesutbild-

finländsk utbildning och finländskt

ning och en form av tilläggsutbild-

arbetsliv känt. Med hjälp av interna-

peiska unionens projekt för

ning stärks. Med hjälp av läroavtalsut-

tionaliseringen förbättras utbildning-

europeiskt samarbete inom yr-

bildning överförs tyst kunskap om

ens och arbetslivets konkurrenskraft

kesutbildningen. Projektet syftar

arbetslivet till nya arbetstagare. An-

samt säkerställs att alla som avlagt en

till att förbättra yrkesutbildning-

vändningen av läroavtalsutbildning

yrkesinriktad grundexamen har de

ens kvalitet och attraktionskraft

utnyttjas i synnerhet i utvecklingen

kunskaper och färdigheter som ett

samt främja rörligheten mellan

av små och medelstora företag och

allt mer internationellt arbetsliv och

olika yrken och internationellt

vid generationsväxlingar.

ett allt mer mångkulturellt samhälle

bland studerande som får yrkes-

förutsätter.

utbildning och personer som

Finland deltar aktivt i Euro-

avlagt en yrkesinriktad examen.

Utbudet av läroavtalsutbildning
som en alternativ form av utbild-

Internationaliseringen inom

Projektet utnyttjas på nationell

ning för en grundexamen tryg-

yrkesutbildningen stöds genom

nivå i syfte att utveckla yrkes-

gas för unga och breddas för

att läroplaner och undervisning

utbildningen samt internatio-

vuxna. Den yrkesinriktade till-

utvecklas och internationellt

naliseringen inom denna.

äggsutbildningen i form av

samarbete främjas. Lärarnas

läroavtalsutbildning utvidgas.

internationella färdigheter,

Läroavtalsutbildningens
kvalitet och verkningsfullhet
förbättras genom utveckling av

särskilt språkkunskaperna för-

Ändamålsenligare studievägar och

bättras.

bättre möjligheter till placering i

Förutsättningarna för rör-

arbetslivet och i fortsatta studier

den utbildning som sker på en

lighet bland studerande som får

För att åstadkomma ändamålsenliga-

arbetsplats och den därtill knut-

grundläggande yrkesutbildning

re, yrkesinriktade studievägar krävs

na teoretiska undervisningen,

och personer som avlagt en

inte bara en effektivare och verk-

genom utveckling av utbildnings-

yrkesinriktad grundexamen

ningsfullare utbildning, utan även

lösningar som bygger på den nya

förbättras. Mängden studieperi-

särskild uppmärksamhet vid över-

informations- och kommunika-

oder och perioder med inlärning

gångsställena.

tionstekniken och genom utveck-

i arbetet som fullgörs utomlands

ling av förvaltningsfrågor som

ökas och praxis för hur de

rande som avbryter studierna är ett

gäller studerande och informa-

räknas tillgodo effektiveras. I

centralt mål för utvecklingen av den

tion i läroavtalsutbildningen.

syfte att möjliggöra ömsesidig

grundläggande yrkesutbildningen.

En minskning av antalet stude-
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Betydelsefulla åtgärder för att minska

kraft och utveckling samt främja ut-

områdets näringsliv och övriga

studieavbrotten är bättre kvalitet på

veckling av arbetslivet. Inlärning och

arbetsliv förbättras genom ut-

utbildningen och arbetslivskontakter-

innovationsverksamhet på arbetsplat-

veckling av serviceverksamhet

na och allsidigare undervisningsme-

serna har lyfts fram som sådana allt

och utbildningsarrangemang

toder samt systemet med yrkesprov

viktigare former av kompetensut-

som bygger på arbetslivets be-

och ett bättre utvecklat studiestöds-

veckling som kan stödas med yrkesut-

hov. Utbildningsanordnarnas

system. Studiehandledningen får allt

bildning. Förutom att yrkesutbildning

framförhållningsfärdigheter

större betydelse när valfriheten och

ger yrkeskompetens, utvecklar den

utvecklas.

kraven i studierna ökar.

arbetslivet.
Yrkesutbildningens serviceför-

livskontakter breddas och för-

Studieavbrotten minskas genom

måga samt roll i utvecklingen av re-

djupas genom stöd och utbygg-

studiehandledning, stöd- och

gionerna stärks. Detta förutsätter att

nad av regionala kontaktnätverk

specialundervisning och arbets-

det finns utbildningsanordnare med

för utbildningsanordnare och

livscentrerade studieformer,

tillräckliga kompetensresurser samt

arbetsgivare. Med hjälp av sam-

särskilt för studerande som

mångsidiga och fungerande arbets-

arbete mellan yrkesutbildning

löper risk att hoppa av. Genom

livskontakter och samarbete mellan

och arbetsliv utvecklas prognos-

resultatbaserad finansiering

utbildningsanordnarna.

tiseringen av utbildningsbehov

Yrkesutbildningens arbets-

samt planeringen och utvärde-

uppmuntras utbildningsanordnarna att vidta åtgärder för

Yrkesutbildningsanordnarna

ringen av utbildningen, förbätt-

att minska avbrotten.

görs till tillräckligt stora och

ras verkställigheten av grund-

mångsidiga, eller på annat sätt

läggande yrkesutbildning och

yrkesutbildningen effektiveras,

starka utbildningsanordnare

yrkesinriktad tilläggsutbildning,

i synnerhet i början av studierna.

som har förutsättningar att ut-

särskilt inlärning i arbetet och

Studiehandledarutbildningen

veckla arbetslivet och svara för

systemet med yrkesprov samt

utökas, liksom tilläggsutbildning-

dess kompetensbehov. Syftet är

effektiveras de studerandes

en och fortbildningen i studie-

att med olika medel arbeta för

övergång från utbildning till

handledning för lärare.

att det med beaktande av beho-

arbetsliv.

Studiehandledningen i

ven i båda språkgrupperna
byggs upp enhetliga utbildnings-

Inlärning på arbetsplatsen etableras

Regional utveckling

organisationer på främst regio-

som en del av den grundläggande

Grundläggande yrkeskunskaper samt

nal bas samt yrkesinstitut på re-

yrkesutbildningen. Innehållet i och

yrkesutbildning spelar en viktig roll

gional nivå eller landskapsnivå.

kvaliteten på denna del av utbild-

när det gäller att bygga upp kompetens som stöder regional konkurrens-
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Etablering och kvalitetsutveck-

Högskolesystemet

ling av inlärning i arbetet förut-

I målen för yrkeshögskolornas
examina framhävs arbetslivets krav

sätter fortsatta stödåtgärder

Utveckling av

på kompetens och kompetensutveck-

(stödprogrammet för inlärning

utbildningen på högre nivå

ling. Vid revideringen av universite-

i arbetet). Tillräckliga resurser

Högskoleväsendet bildar grunden för

tens examensstruktur stärks alla

reserveras för information, ut-

ett regionalt heltäckande nationellt

universitetsexaminas koppling till

bildning för lärare och arbets-

innovationssystem. Högskolesystemet

vetenskaplig forskning och forskning

platshandledare samt utveck-

utvecklas som en internationellt kon-

på olika konstområden samt till til-

lingsprojekt. Lärarnas möjlig-

kurrenskraftig helhet som samtidigt

lämpningen av metoder för vetens-

heter att delta i perioder i

på ett smidigt sätt svarar mot regio-

kapligt arbete.

arbetslivet utanför läroanstalten

nala behov.Till högskolornas uppgif-

Universitetens examenssystem

förbättras.

ter hör undervisning, forsknings- och

och yrkeshögskolornas påbyggnads-

Målet är att sammanlagt

utvecklingsarbete samt samhälleliga

examina utvecklas så att finländska

6 000 lärare åren 2004–2006 och

tjänster inkluderande åtgärder för att

examinas internationella jämförbar-

minst 1 000 lärare åren 2007 och

påverka den regionala utvecklingen

het ökar och de studerandes nationel-

2008 årligen deltar i fortbildning

samt utveckling av en vuxenutbild-

la och internationella rörlighet under-

för lärare i form av inlärning i

ning som svarar mot förändringar i

lättas.

arbetet under i genomsnitt 4

samhället. Det är under planperioden

studieveckor. För att förbättra

nödvändigt att sätta i gång en helhets-

Praxis för tillgodoräknande av

kvaliteten på fortbildningen i

granskning av de framtida utmaning-

examina och studieprestationer

form av inlärning i arbetet ska-

arna för högskolesystemet. Gransk-

förenhetligas inom enskilda

pas en studiehelhet för inlärning

ningen skall gälla strukturernas ända-

branscher i samarbete mellan

i arbetet på 15 studieveckor.

målsenlighet, verksamhetens kvalitet,

undervisningsministeriet, yrkes-

finansiering och högskolornas inter-

högskolorna och universiteten.

nationella konkurrenskraft.

Grunderna för dimensionering

För genomförandet av utbildningen av arbetsplatshandledare skapas ett varaktigt system.

Ur funktionell synvinkel förbät-

av högskolestudierna förnyas i

Utbildning på i genomsnitt två

tras högskoleväsendet genom att ar-

enlighet med europeisk praxis

studieveckor dimensioneras

betsfördelningen och metoderna för

från läsåret 2005–2006.

åren 2003–2006 för ca 4 000 ar-

samarbete mellan yrkeshögskolorna

betsplatshandledare per år och

och universiteten förbättras. Målet är

och en lägre högskoleexamen

åren 2007 och 2008 för ca 2 000

ett med tanke på de studerande och

ger nivåmässigt samma formella

arbetsplatshandledare per år.

arbetslivet begripligt system där bäg-

behörighet för fortsatta studier.

ge delarna utvecklas jämlikt utifrån

På grund av skillnader i exa-

deras egna styrkeområden.

mensmål och examensinnehåll

En yrkeshögskoleexamen
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får kravet för att en studerande

lorna motsvarar dagens krav. Finland

ropeiska området för högre utbild-

som avlagt examen inom samma

bör vara en aktiv aktör på det euro-

ning och forskning, som håller på att

bransch och som övergår från

peiska utbildnings- och forsk-

ta form, är det viktigaste forumet där

den ena högskolesektorn till den

ningsområdet, och de möjligheter

Finland kan inverka. Ryssland är en

andra skall få rätt till fortsatta

som EU för med sig att utveckla

av Finlands centralaste samarbetspar-

studier, vara kompletterande

högskoleutbildningens kvalitet bör

ter. Kännedomen om Ryssland bör

studier som motsvarar högst ett

utnyttjas till fullo.

ytterligare stärkas och högskolorna

års studier.

bör öka sina samarbetskontakter med
Målet är att 8 000 yrkeshög-

ryska högskolor. Det nordiska samar-

ten av utvärderingen av försöket

skolestuderande och 6 000 uni-

betet byggs ut på den nuvarande star-

med påbyggnadsexamina vid

versitetsstuderande i slutet av

ka grunden. Gällande avtal om högre

yrkeshögskolorna avlåts en rege-

årtiondet fullgör en del av sina

utbildning justeras och ges ett inne-

ringsproposition till riksdagen

examensstudier utomlands och

håll som motsvarar dagens krav.

med förslag till utveckling av

att motsvarande mängd utländs-

Målet är att stärka samarbetet

yrkeshögskolornas examenssys-

ka utbytesstuderande studerar

med Nordamerika och utvidga kon-

tem så att de nya författningarna

i Finland.

takterna med länder i Asien, Latin-

Med beaktande av resulta-

har trätt i kraft när försöket

Yrkeshögskolorna och

amerika och Afrika. Högskolornas

med påbyggnadsexamina

universiteten utökar antalet ut-

möjligheter att delta som part i pro-

upphör 2005.

ländska examensstuderande så

jekt för utvecklingssamarbete stärks.

att sammanlagt 12 000 utländska
Att stärka högskolornas internationel-

examensstuderande studerar i

la verksamhet är ett av planperiodens

Finland år 2008. För ändamålet

Yrkeshögskolorna

centrala mål. Det är viktigt att förbät-

ordnar högskolorna undervis-

Den nya yrkeshögskolelagen erbjuder

tra förutsättningarna för de finländska

ning på främmande språk efter

goda förutsättningar att utveckla yr-

högskolornas internationella verksam-

sin egen profil.

keshögskolorna som högskolor med

het för att de skall kunna stärka sin

Högskolorna utökar det in-

egen särprägel.Yrkeshögskolornas

ställning på den internationella utbild-

ternationella lärarutbytet och un-

uppgifter ansluter sig till verksamhet

ningsmarknaden. Internationalisering-

derlättar rekryteringen av ut-

med att ordna och utveckla arbetslivs-

en är också ett svar på arbetslivets

ländsk undervisningspersonal.

orienterad högskoleundervisning
samt tillämpat forsknings- och utveck-

och forskningens nya innehållsmässiga kompetenskrav. Detta förutsätter

När den internationella verksamheten

lingsarbete som tjänar undervisning-

att den internationella verksamheten

utvidgas bör särskild uppmärksamhet

en och stöder arbetslivet och region-

tilldelas tillräckliga resurser och att

fästas vid områden som är centrala

utvecklingen.

alla författningar som gäller högsko-

för det finländska samhället. Det eu-
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väl med att befästa sin ställning som

samt åtgärder för att minska studie-

Utveckling av

en del av högskoleväsendet. En ytter-

avbrotten.

examensstrukturen
Antalet avlagda yrkeshögskoleexami-

ligare utveckling av yrkeshögskolorna
som ett innovativt nätverk förutsätter

Yrkeshögskolorna ökar de

na bedöms i framtiden uppgå till ca

att den egna kompetensnivån och

studerandes möjligheter till indi-

26 000 per år.Arbetslivets kompetens-

förutsättningarna att utveckla den

viduella lösningar i fråga om

krav förändras ständigt så att det up-

uppmärksammas.

studieinnehåll i sin undervisning.

pkommer helt nya kompetensområ-

För de studerande fastställs

den och föds behov av ett allt djupare

lingsplanen gäller bör särskild vikt

individuella studieplaner och de

kunnande som förenar behov inom

läggas vid utvecklingen av studiepro-

ges ökat undervisningsutbud un-

olika områden.

cesserna, möjligheterna till fortsatta

der sommaren. I alla utbildnings-

studier för dem som avlagt yrkeshög-

program erbjuds möjligheter att

nadsexamina vid yrkeshögskolorna

skoleexamen, den regionala utveck-

fullgöra minst 20 studieveckor

gäller till den 31 juli 2005. Rådet för

lingen och i anslutning till den en

som virtuella studier.

utvärdering av högskolorna utvärde-

Under den period utveck-

Lagen om försök med påbygg-

rar försöket 2003–2004. För att de

stärkning av samarbetet mellan yrkeshögskolorna och arbetslivet samt

Lärarkårens struktur och utbildnings-

som avlagt yrkeshögskoleexamen i

utvecklingen av yrkeshögskolornas

nivå har utvecklats positivt de senaste

fortsättningen skall ha möjlighet att

finansieringssystem och yrkeshögsko-

åren. I fortsättningen fästs särskild

fullgöra arbetslivsorienterade studier

lenätet.

uppmärksamhet vid lärarnas möj-

som fördjupar och breddar den egna

ligheter att tillägna sig den nyaste

kompetensen och som är nödvändiga

informationen och kunskapen om

med tanke på deltagande i arbetslivet,

Utveckling av undervisningen

förändringar i arbetslivet och om

är det nödvändigt att föreskriva om

En utvärdering som utförts av OECD

yrkespraxis som håller på att utveck-

påbyggnadsexamina på ett bestående

visar att yrkeshögskolornas utbild-

las.

sätt.

behövliga med tanke på arbetslivet.

Kontakterna mellan lärare och

En regeringsproposition som gör

I yrkeshögskolornas examina framstår

arbetsliv utökas genom att alla

påbyggnadsexamina vid yrkes-

arbetslivets krav på kompetens och

lärare erbjuds möjligheter att

högskolor permanenta avlåts till

utveckling som viktiga. I syfte att höja

delta i forsknings- och utveck-

riksdagen så att bestämmelserna

undervisningens kvalitetsnivå fästs

lingsprojekt som yrkeshögskolan

kan träda i kraft vid utgången

särskild uppmärksamhet vid indivi-

genomför tillsammans med olika

av försöksperioden. Samtidigt

duella studieplaner, praxis för tillgo-

arbetsplatser.

utreds frågan om vilket namn på

ningsprogram är innovativa och

doräknande, handlednings- och råd-

examen som bättre än påbygg-

givningstjänster för de studerande

nadsexamen skulle beskriva
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examens natur och på rätt sätt

utvecklingsarbetet är stödet till de

utbudet efter efterfrågan i arbetslivet

jämställa den med andra hög-

små och medelstora företagen samt

samt lönsamma verksamhetsenheter.

skoleexamina. Dessutom görs

utvecklingen av samhällets välfärd-

Målet är ett nät som består av yr-

en bedömning av den behövliga

stjänster.

keshögskolorna och deras enheter

arbetserfarenheten.

och där varje enhet som ger underDe regionala verkningarna ökas

visning som leder till yrkeshögskole-

nadsexamina vid yrkeshögsko-

genom att strukturen i utbild-

examen är av en sådan storlek att den

lorna riktas mot olika områden

ningsutbudet utvecklas, yrkes-

kan ge undervisning på tillräckligt

och yrkeshögskolor så att de

högskolornas regionutvecklings-

hög nivå samt inom sina egna områ-

som avlagt yrkeshögskoleexa-

projekt samlas i större helheter

den bedriva högtstående forsknings-

men har en faktisk möjlighet till

som bättre förenar de olika

och utvecklingsarbete som gagnar

arbetslivsorienterade fortsatta

delområdena och genom att nät-

regionen.

studier och så att arbetslivets

verken utökas mellan yrkeshög-

behov inom olika sektorer beak-

skolorna och olika parter i det

Genom en samlad enhetsstruktur

tas samt yrkeshögskolenätet inte

regionala utvecklingsarbetet och

eftersträvas förutsättningar för

uppdelas på högskolor med mål

andra högskolor och läroanstal-

varje enhet inom yrkeshögskolan

på skilda nivåer.

ter.

att utvecklas till en anordnare av

Utbildningen för påbygg-

Yrkeshögskolornas och

europeiskt och internationellt

universitetens gemensamma

sett högtstående undervisning

Regionutveckling samt

högskolenät på landskapsnivå

som leder till examen samt forsk-

forsknings- och utvecklingsarbete

utvecklas efter regionala behov.

nings- och utvecklingsarbete som

Yrkeshögskolorna har blivit en cent-

Yrkeshögskolorna stärker

gagnar regionen.
Yrkeshögskolornas struk-

ral del av det regionala innovations-

sin företagskuvösverksamhet

systemet. Arbetslivskontakterna har

och främjar genom sina projekt

tur och utbildningsutbud utveck-

utvecklats markant och varit till nytta

generationsväxling bland före-

las så att yrkeshögskolan som

för vardera parten i kompetensutbyte

tagare samt entreprenörskap

central aktör i det regionala

och kompetensutveckling.Yrkeshög-

bland kvinnor.

innovationssystemet med sin
vuxenutbildning och service-

skolorna har i betydande utsträckning

verksamhet kan stödja de ut-

integrerats som en fast del av regionens aktörsnätverk. Forsknings- och

Yrkeshögskolenätet

vecklingsmål som ställts upp av

utvecklingsarbetet i nätverken har

Målet för utvecklingen av yrkeshög-

kommunerna inom verksamhets-

fått en god start och utvidgas nu i

skolenätet och utbildningsutbudet är

fältet och de företag och arbets-

snabb takt. Ett särskilt ansvarsområde

balans mellan regioner och mellan

platser som finns i dessa kom-

för yrkeshögskolorna i det regionala

språkgrupper i utbudet, riktning av

muner samt av medborgarna.
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De svenskspråkiga yrkeshögskolornas ställning som

formens huvuddrag bör skrivas in i

tra examinas internationella

universitetslagen.

jämförbarhet införs en examensstruktur med två nivåer på alla

anordnare av yrkeshögskoleutbildning på svenska stärks

Universitetslagen revideras så

utbildningsområden i början av

med beaktande av regionala

att examensgrunderna bestäms

läsåret 2005–2006. På samma

specialbehov.

enligt den nya examensstruktu-

gång förnyas grunderna för

ren. I lagen tas även in en bes-

studiedimensioneringen enligt

tämmelse enligt vilken universi-

europeisk praxis.

Universiteten

teten samverkar med samhället

Internationalisering och utveckling

i övrigt samt bidrar till att forsk-

studierna bedöms den arbets-

av förutsättningar för innovations-

ningsresultaten får större inver-

mängd som examensfordringar-

verksamhet hör till planperiodens

kan.

na innebär, och studierna dimen-

Vid omdimensioneringen av

sioneras enligt detta. Examens-

centrala målsättningar. Universitetens

fordringarna revideras så att de

betydelse som en del av det nationella och regionala innovationssystemet

Den nya examensstrukturen och

blir allt större. För universitetens del

utvecklingen av undervisningen

förutsätter detta att grundundervis-

Verksamheten vid universiteten har

minst 75 % av alla som börjat

ningens kvalitet och effektivitet för-

blivit effektivare och antalet avlagda

studera som avlägger högre

bättras, nationella och internationella

examina har ökat kraftigt under de

högskoleexamen inom målsatt

nätverk främjas, att forskarutbild-

senaste åren.Trots det bör särskild

tid. Studietiderna för en examen

ningen utvidgas och de allmänna

uppmärksamhet fästas vid studiepro-

förkortas och avbrotten minskas

förutsättningarna för vetenskaplig

cessens kvalitet och effektivitet såväl

särskilt på det matematisk-

forskning förbättras.

i vetenskaps- som konstuniversiteten,

naturvetenskapliga, humanistis-

eftersom studieavbrott och genom-

ka och tekniskt-vetenskapliga ut-

nerhet inverkan på den regionala ut-

strömningshastighet fortfarande ut-

bildningsområdet.

vecklingen intar en allt viktigare plats

gör problem inom många utbild-

bland universitetens uppgifter. Bättre

ningsområden. Projekt som rör ut-

införs individuella studieplaner,

utnyttjande av resultaten av universi-

veckling av undervisnings- och stu-

som både den studerande och

tetens forskningsverksamhet utgör

dieplanering samt handledning och

universitetet förbinder sig att

en väsentlig del av den ökade samver-

genomströmning behöver fortfarande

fullfölja.

kan mellan universiteten och samhäl-

stödjas med särskild finansiering.

Samhällelig service och i syn-

motsvarar nutida krav.
Målet för alla områden är

På alla utbildningsområden

Universiteten effektiverar
undervisningsarrangemangen så

let.
Universitetens examensstruktur
förnyas under planperioden och re-

I syfte att göra universitetsut-

att de studerande har möjlighet

bildningen flexiblare och förbät-

att fullgöra studieprestationer
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under hela läsåret.

Universiteten i Finland har särskilt i

I konstuniversiteten förankras

fråga om forskningen tät samverkan

utbildningen i forskning och

ningar att svara för en hög kvali-

med arbets- och näringslivet. Det

yrkespraxis inom branschen så

tet på verksamheten stärks och

centralaste syftet med alla universitet-

att de studerande utvecklar för-

universiteten utvecklar metoder

sexamina är att ge de studerande fär-

måga till självständigt konstnär-

för systematiskt kvalitetsarbete.

digheter att använda vetenskapliga

ligt arbete.

Ledningen av utbildningsutveck-

arbetsmetoder och färdigheter att

lingen stärks.

producera och hantera information

Universitetens förutsätt-

och kunskap självständigt. Det är nöd-

Vetenskaplig och konstnärlig

Antagningen av studerande är en vik-

vändigt att ytterligare stärka studier-

påbyggnadsutbildning

tig del av en lyckad studieprocess,

nas och examinas kopplingar till

och forskning

och universiteten bör förtydliga sina

arbetslivet på olika utbildningsområ-

Hörnstenen i innovationssystemet är

mål och sin praxis i antagningsförfa-

den. Att utveckla den praktik som

utbildningens och forskningens höga

randet så att målen är tydliga för de

skall ingå i studierna är ett sätt att öka

kvalitet. Universiteten ansvarar för

sökande och så att urvalen har hög

arbetslivsmotsvarigheten. Den nya

den examensinriktade vetenskapliga

validitet. Utgående från resultaten av

examensstrukturen innebär också

och konstnärliga påbyggnadsutbild-

en utvärdering som gäller antagning-

större möjligheter för universiteten

ningen och för forskningsverksamhe-

en av studerande utarbetar undervis-

att på ett smidigare sätt utveckla

ten vid universiteten. Genom stärkt

ningsministeriet och universiteten

examensinriktad utbildning som

samverkan mellan forskarutbildning

tillsammans ett åtgärdsprogram med

motsvarar samhällets utbildnings-

och grundutbildning ökas universi-

vars hjälp antagningen utvecklas som

behov. Konstuniversitetens betydelse

tetsutbildningens kvalitet och de

en del av studieprocessen. Genom

i Finlands utveckling mot ett kreativt

studerande får stifta bekantskap med

utvecklingsarbetet eftersträvas en

informationssamhälle betonas.

forskarbanan. Målet är att landet även
i fortsättningen har en kompetent

snabbare övergång från studier på
andra stadier till universitetsstudier.

Universiteten utvecklar magister-

och tillräckligt stor forskarkår.

program som motsvarar forskMålet bör vara att antagningen

ningens och arbetslivets nya

Forskarbanan görs mer lockan-

av studerande utvecklas så att

krav samt stärker arbetslivs-

de. Universiteten och Finlands

minst 55 % av alla nybörjare år

kopplingen i alla examina.

Akademi stärker tillsammans

2008 är studerande som slutfört

Examinas universitetsmässiga

förutsättningarna för en profes-

utbildningen på andra stadiet

karaktär stärks genom att all ut-

sionell forskarkarriär och fäster

samma år.

bildning som leder till en examen

särskild vikt vid jämlikhet i ve-

ända från början är fast föran-

tenskapssamfundet. Forskarnas

krade i vetenskaplig forskning.

arbetsmöjligheter och arbetsför-
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Universiteten stärker sin

hållanden i olika skeden av fors-

hur det mänskliga kapitalet och tek-

karkarriären utvecklas planmäs-

nologin utvecklas. Målet är att skapa

regionala inverkan inom ramar-

sigt. Internationaliseringen inom

sådana långvariga positiva verkningar

na för nuvarande funktioner

forskarutbildningen stärks.

för regionernas ekonomi och välfärd

genom att utveckla samarbetet

Forskarskolorna är en vik-

som bygger på kompetens. Centrala

och arbetsfördelningen i fråga

tig väg till doktorsexamen. Syste-

framgångsfaktorer är framgång i inter-

om yrkeshögskolor och andra

met med forskarskolor utvecklas

nationell konkurrens, hög kvalitet på

aktörer i regionen. Universite-

så att forskarutbildningen ger

verksamheten samt utvecklad nä-

tens regionala verkningar stärks

dels en stark grund för en pro-

ringsstruktur och förbättrad sys-

genom att verksamheten vid de

fessionell forskarkarriär, dels

selsättning i regionerna. I och med

sex universitetscentrumen (Ka-

mångsidiga färdigheter för ar-

denna utveckling framhävs särskilt

jana, Karleby, Lahtis, S:t Michel,

betslivet i övrigt. Forskarskolor-

högskolornas roll.

Björneborg och Seinäjoki) ut-

na kvarstår som tidsbundna

Förutom mot universitetens

vecklas. Nya regionala universi-

och den konkurrensbaserade

grundutbildning riktar sig förvänt-

tetscentrum grundas inte, utan

antagningsprocessen bibehålls.

ningarna särskilt mot universitetens

de nuvarande samlas i tillräck-

Antalet doktorsexamina höjs till

forskningsverksamhet och vuxenut-

ligt omfattande helheter med

1 600 per år.

bildning. Med tanke på de regionala

förutsättningar att nå en hög

effekterna är samarbete mellan olika

kvalitetsnivå i sin verksamhet.

Grundvillkoren för univer-

Verksamhet enligt universi-

sitetens vetenskapliga forskning

aktörer samt nätverk det centrala.

stärks. Forskningsverksamhet

Universitetens och yrkeshögskolor-

tetens regionstrategier stöds med

inom nätverk och profilering mot

nas gemensamma regionala strategier

universitetens omkostnads-

styrkeområden stöds. Universite-

från slutet av 2002 stöder denna ut-

finansiering och extern finansie-

tens förutsättningar att främja

veckling.Tryggad verksamhet för de

ring. I verksamheten gynnas en

kommersiellt utnyttjande av

regionala universitetscentrumen

modell med samfinansiering.

forskningsresultat förbättras

breddar de regionala verkningarna.

genom lagstiftning.

Undervisningsministeriet och högskolorna stärker forsknings- och utvärderingsverksamhet som gäller regionala

Regional verkan

verkningar.

Betydelsen av kompetens för regionernas utveckling har blivit allt tydli-

Universitetslagen ändras så att

gare och detta bör även återspeglas

universitetens uppgift även om-

i universitetens verksamhet. Kompe-

fattar samverkan med det kring-

tensutvecklingen bygger allt mer på

liggande samhället.
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Vuxenutbildning

per som använder utbildningstjäns-

fästs uppmärksamhet särskilt

terna minst. Ett heltäckande läroan-

vid den examensinriktade utbild-

Utveckling av

staltsnät som ordnar vuxenutbildning

ningens resultat och vid smidiga

vuxenutbildningssystemet

säkrar den regionala tillgången. Den

undervisningsarrangemang som

Vuxenutbildningen utvecklas under

allt större pensionärsbefolkningens

beaktar den enskilda vuxenstu-

planperioden enligt förslagen från

behov beaktas i synnerhet inom det

derandens aktuella livssituation.

den parlamentariska arbetsgruppen

fria bildningsarbetets utbud och fo-

Detta sker genom betoning av

för vuxenutbildning. Utgångspunkten

kuseringar.

en högre utbildningsnivå hos
befolkningen.

för vuxenutbildningspolitiken är att
konkretisera politiken för livslångt

Styrningen av vuxenutbildningen

Vuxenbefolkningen erbjuds

lärande, trygga tillgången på arbets-

utvecklas så att utbildningen kan

möjligheter till tillräcklig under-

kraft samt kompetens, främja arbets-

planeras, följas upp och dimen-

visning i färdigheter för infor-

kraftens rörlighet och arbetsmarkna-

sioneras som en helhet på alla

mationssamhället genom inrikt-

dens dynamik, stärka landets konkur-

stadier och inriktas enligt befolk-

ning av utbudet i läroanstalter

renskraft, stödja verksamhet som gäl-

ningens ålders- och utbildnings-

som ordnar yrkesinriktad vux-

ler medborgarsamhället, främja jäm-

struktur samt arbetslivets behov.

enutbildning och inom det fria

likhet i vuxenutbildningen och till-

Styrningen utvecklas så att ut-

bildningsarbetet.

gången till denna, trygga en tillräcklig

bildningen bättre än nu kan rik-

och stabil finansieringsnivå, bygga ut

tas mot underrepresenterade

för vuxenutbildningen utvecklas

ett bredare finansieringsunderlag

grupper.

i syfte att främja nyttiggörandet

samt stärka styrningen av vuxenut-

Särskild uppmärksamhet

bildningen som helhet och på alla

fästs vid att övergången från en

delområden.

utbildningsnivå till en annan

Finansieringsgrunderna

av den nya informations- och
kommunikationstekniken.
Finland deltar i OECD:s

fungerar smidigt. Det är även i

och EU:s studier av vuxenbefolk-

bland befolkningen är alltjämt stora.

fortsättningen viktigt att den

ningens kompetensnivå och

Med tanke på social samhörighet och

regionala tillgången till vuxen-

utbildningsdeltagande.

samhällets övergripande utveckling

utbildning på alla stadier är

är det väsentligt att medborgarna kan

så heltäckande som möjligt.

Befolkningen visar alltjämt stora

utnyttja vuxenutbildningstjänsterna

Handledning och rådgivning

skillnader i utbildningsnivå. År 2001

så jämlikt som möjligt.Allra minst del-

för vuxna har en central uppgift

saknade över 10 % av arbetskraften

tar för tillfället de som har en svag

i planeringen av individuella

i åldern 25–34 år utbildning efter

utbildningsmässig utgångsnivå. Det

studievägar.

grundstadiet.Tillgången till vuxenut-

Skillnaderna i utbildningsnivå

är vuxenutbildningspolitikens uppgift

I den innehållsmässiga ut-

att rikta utbildning även mot de grup-

vecklingen av vuxenutbildningen
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värdet av att delta i utbildning skulle

Utvecklingen på de

redande utbildningen för fri-

vara särskilt stort, kan studieavgifter-

olika utbildningsstadierna

stående examina i tillstånden att

na eller försörjningen under studieti-

Andra stadiet

ordna grundläggande yrkesut-

den begränsa deltagandet.

Under planperioden utvecklas vuxen-

bildning. Målet är att omkring en

utbildningen på andra stadiet med

femtedel av utbildningen för en

För vuxna med låg skolunder-

särskild hänsyn till att examensstruk-

yrkesinriktad grundexamen

byggnad skapas förutsättningar

turen är konsekvent, utbildningen

(inklusive läroavtalsutbildning)

att avlägga examen på minst

visar goda resultat och är effektiv och

riktas mot behoven hos vuxna i

andra stadiet. Genom aktivering

smidig samt till att handledningsme-

arbetsför ålder. Det regionala

och motivering av denna befolk-

toderna stärks så att de vuxna till-

utbudet och den regionala till-

ningsgrupp sänks studietrös-

försäkras sådana tillräckliga förutsätt-

gången till grundläggande yrkes-

keln. Programmet Kunskapslyf-

ningar för inlärning som är lämpade

utbildning för vuxna tryggas.

tet utvidgas så att minst 10 000

för deras behov, till att tillräckligt

vuxna per år kan börja i utbild-

starka anordnare av vuxenutbildning

doräknande av tidigare studier

ning. Studieformer och stöd för

bildas och att utbildningsnivån hos

och kompetens som skaffats i

vuxna med läs-, skriv- och inlär-

vuxenbefolkning med låg skolunder-

arbetet, möjligheterna att avläg-

ningssvårigheter utvecklas.

byggnad höjs.

ga fristående examina samt an-

Förfaringssätten för tillgo-

dra sådana studiearrangemang

Stödformerna för vuxenstudier förbättras så att vuxenbe-

Alla vuxna erbjuds möjligheter

som är särskilt lämpade för vux-

folkningen i arbetsför ålder har

att avlägga examen på minst

na och som motsvarar kompe-

tillräckliga stöd- och försörj-

andra stadiet.

tensbehoven i arbetslivet utökas

ningsarrangemang under studie-

Verksamheten med gymna-

i samråd med utbildningsanordnarna.

tiden och så att studieavgifterna

siestudier på distans utvidgas.

inte utgör hinder att söka till ut-

För uppgiften att utveckla vuxen-

bildning. Frågan om studiesedlar

gymnasierna utarbetas ett åt-

för yrkesutbildningscentren för

skall införas som en form av fi-

gärdsprogram.

vuxna och för de riksomfattande

nansiering av vuxenstudier

För att yrkesinriktade

Verksamhetsbetingelserna

särskilda läroanstalterna stärks

avgörs under 2004 med beaktan-

grundexamina effektivare skall

genom att deras ställning och

de av resultaten från försöken

kunna avläggas i form av fri-

uppgifter definieras i utbild-

med studiesedlar för vuxna.

stående examina och för att

ningslagstiftningen och genom

effektivera den examensförbere-

att huvudmännen garanteras

dande utbildningen och förkorta

tillräckliga verksamhetsbetingel-

studietiden för vuxna bestäms

ser och en stabil verksamhet

en kvantitativ ram för den förbe-

för skötseln av yrkesinriktad
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vuxenutbildning och serviceupp-

till den öppna högskoleundervis-

vecklingspolitiken kring den öpp-

gifter för arbetslivet. Tillstånden

ningens utbud inom enskilda

na yrkeshögskolan utarbetas.

att ordna yrkesinriktad tilläggs-

branscher och regionalt.

Möjligheterna för vuxna att
avlägga universitetsexamen

utbildning förnyas så att de nya
tillstånden gäller senast den 1

Tillgången till utbildning på

stärks genom satsningar på

januari 2006.

högre nivå och utbildningens

utbildningsarrangemang som är

regionala verkan främjas genom

lämpade särskilt för vuxna i ar-

ter yrkesinriktad vuxenutbild-

ökat samarbete mellan hög-

betsför ålder och förvärvs-

ning utvecklas som ett nationellt

skolor och andra som ordnar

arbetande vuxna. Utnyttjandet

och regionalt fungerande nät. I

vuxenutbildning.

av utbildningsplatserna effekti-

Alla läroanstalter som skö-

uppgifterna betonas utbildnings-

Vid yrkeshögskolorna ut-

veras genom att studerande som

och serviceuppdrag för småfö-

ökas sådana arrangemang som

slutfört utbildning på tredje sta-

retag och deras personal samt

underlättar möjligheten att

diet i regel erbjuds magisterpro-

uppgifter på landskaps- och re-

bedriva vuxenstudier även vid

gram. I samma syfte införs även

gionnivå. I tillstånden att ordna

sidan av arbetet. Bruket av nät-

individuella läroplaner. Genom-

utbildning bestäms även uppgif-

undervisning utvidgas. Grund-

förandet av dem skall ta hänsyn

terna på nationell nivå för de

examensutbildning i form av

till studerandens tidigare studier

riksomfattande särskilda läro-

vuxenutbildning riktas alltjämt

och andra kunskaper och fär-

anstalterna och andra läroan-

mot personer som fullgjort insti-

digheter. Det öppna universitetet

stalter för vuxenutbildning.

tutnivå eller yrkesutbildning på

som en väg till examensinriktad

Läroavtalsutbildningen som

högre nivå. Yrkeshögskolornas

utbildning stärks. Examensstruk-

en form av utbildning på andra

påbyggnadsexamina utvecklas

turen med två nivåer utnyttjas i

stadiet för vuxna stärks.

som arbetslivsorienterade exa-

genomförandet av politiken för

Examenskommissionernas

mina lämpade för vuxna. Utbu-

livslångt lärande. Samtidigt skall

verksamhetsbetingelser säkras.

det av öppen yrkeshögskoleun-

det finnas beredskap att möta

dervisning breddas och riktas i

behov av examensinriktad fort-

första hand mot andra än yr-

bildning.

Utbildning på högre nivå

keshögskolestuderande. Genom

Universitetens fortbildning

På högskolenivå utökas mångsidig-

olika utvecklingsåtgärder förbät-

riktas i första hand mot perso-

heten särskilt i de utbildningsarran-

tras den regionala tillgången till

ner som har universitetsexamen.

gemang som är lämpade för vuxna,

yrkeshögskoleundervisning samt

Fortbildningen utvecklas i en-

utvecklas fortbildningens kvalitet

jämlikheten i denna undervis-

lighet med universitetens grund-

ytterligare och förbättras tillgången

ning. Ett åtgärdsprogram för ut-

läggande uppgift. Tillgången till
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öppen universitetsundervisning

de, stärker det civila samhället,

förbättras genom fortsatt utnytt-

ökar pensionärernas och den

Utveckling
av studiestödet

jande även av läroanstalterna

äldre befolkningens livskvalitet,

Studiestödet skall inte bara trygga

för fritt bildningsarbete.

ger medborgarna bättre färdig-

den studerandes försörjning, utan

heter för informationssamhället,

även främja de utbildningspolitiska

tar upp språk- och kulturutbild-

målen. Med tanke på utvecklingen av

Fritt bildningsarbete

ning för invandrare och utbild-

systemet medför detta utmaningar

Läroanstalterna inom det fria bild-

ning som ökar förutsättningarna

som särskilt gäller förhållandet mellan

ningsarbetet utvecklas som en del av

för vuxna att delta i vuxenstu-

penningstöd och lån.

vuxenutbildningssystemet. Vuxna

dier samt förebygger utslagning.

Studiestödet utvecklas med den

som deltar i utbildning som ordnas i

Utbudet ökas i enlighet med stör-

nuvarande strukturen som underlag.

form av fritt bildningsarbete har

re efterfrågan till följd av den

Målet är att studiestödet tryggar

högst olika mål för sitt lärande. Målen

åldrande befolkningen och det

försörjningen under den tid studeran-

kan vara yrkesinriktade eller gälla all-

breddade arbetsfältet.

den bedriver heltidsstudier samt

mänbildning och fritidsintressen. Det

Styrningen och finansie-

säkrar effektiva studier och avklarad

fria bildningsarbetet utvecklar även

ringen av det fria bildningsarbe-

sociala nätverk och erbjuder en na-

tet utvecklas så att uppgifter och

För att få stödsystemet på andra

turlig miljö för socialt umgänge. Sam-

resurser kan riktas mot insats-

stadiet att fungera bättre behövs en

verkan mellan det fria bildningsarbe-

områden som bestäms i samråd

bedömning av hur studiestödet borde

tet och vuxenutbildningen stärks bl.a.

med aktörer inom det fria bild-

utvecklas för att det skall främja an-

genom utnyttjande av innovationer

ningsarbetet utan att basfinan-

sökan till yrkesstudier och minska

som uppstår inom programmet Kun-

sieringen äventyras. Tillsynen

studieavbrotten i yrkesutbildningen.

skapslyftet.

över det fria bildningsarbetet

Med tanke på högskolestudierna

ses över.

ligger utmaningen i att utveckla

examen inom skälig tid.

Det fria bildningsarbetets karak-

ett sporrande studiestöd som främjar

tär av ett läroanstaltsnät som

effektiva studier och bättre genom-

möter medborgarnas behov un-

strömning.

derstryks och dess roll att främja social samhörighet, demokra-

I syfte att utveckla ett sporrande

tiska värderingar och aktiva

studiestöd utarbetas ett åtgärds-

medborgare stärks. Insatsområ-

program.

dena de närmaste åren är utbud
som främjar medborgarinflytan-
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Forskningssystemet

Forskningssystemet utvecklas

Vetenskapen och forskningen skapar

med målet att uppnå balans och

den kunskapsmässiga grunden för

växelverkan mellan systemets

verksamheten i olika samhällssekto-

olika delar. De internationella,

rer samt för ekonomiska, teknologis-

nationella och regionala samar-

ka och sociala innovationer. Det na-

betsnäten förstärks.

tionella innovationssystemet bygger

Samarbetet med internatio-

på en aktiv växelverkan mellan olika

nella forskningsorganisationer

aktörer och på det kunnande högsko-

intensifieras. Finland deltar

lorna producerar och på ett effektivt

aktivt i uppbyggnaden av ett

utnyttjande av kunskapen. Internatio-

nordiskt och europeiskt forsk-

nalisering och profilering på styrke-

ningsområde och profilerar sig

områden är viktiga utmaningar för

på sina styrkeområden.

Finland.

Genom gemensamma åtgär-

Forskningssystemets och forsk-

der från undervisningsministe-

ningens kvalitet kontrolleras genom

riet, högskolorna Finlands Aka-

systematisk utvärdering av forsk-

demi och andra finansiärer

ningsverksamheten. Praxis vid utvär-

skapas förutsättningar för

dering förenhetligas och utvecklas så

kreativa forskningsmiljöer och

att den bättre än förut är till hjälp

uppkomsten av spetsenheter.

också när det gäller att förutse fram-

Utvärderingen av forsk-

tida utmaningar och kartlägga olika

ningens verkningsfullhet samt av

utvecklingsalternativ.

hela forskningssystemets nuläge

Den strategiska planeringen av

och ändamålsenlighet utvecklas

vetenskapsförvaltningen, den sektor-

ytterligare, liksom även utvärde-

forskning som ligger till grund för

ringsmetoderna. Den vetenskap-

planeringen samt prognostiseringen

liga kunskapsmässiga grunden

stärks. Samarbetet mellan olika för-

för forskningspolitiken stärks

valtningssektorer utökas.

och prognostiseringsmetoder

Vetenskapens och forskningens
synlighet förbättras och dialogen och
informationen mellan forskarsamfundet och medborgarna främjas.

som lämpar sig för forskningspolitiken utvecklas.
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Forskningen i
högskolorna

Inom universitetens forsk-

till att de som utexamineras från hög-

ningsverksamhet fokuseras på

skolorna har en god förmåga att läsa

Arbetsfördelningen mellan universi-

den vetenskapliga grundforsk-

information. Utvecklingen av virtuella

teten och yrkeshögskolorna bör ytter-

ningen. Genom yrkeshögskolor-

och andra inlärningsmiljöer förbättrar

ligare utvecklas och det inbördes

nas forsknings- och utveck-

de studerandes förutsättningar att

samarbetet och samarbetet med

lingsarbete stärks i synnerhet

inleda forskarbanan.

andra aktörer i forskningssystemet

den regionala innovationsverk-

fördjupas. Grunden för detta skapas

samheten.

via högskolornas gemensamma

Tillvägagångssätten vid

Forskningen stöds med högklassiga biblioteks- och informa-

regionstrategier samt planer för ut-

kommersiellt utnyttjande av

tionstjänster, modern utrustning,

veckling av det internationella sam-

forskningsresultaten klargörs.

utvecklade datakommunikationsförbindelser och dataservice.

arbetet och utnyttjandet av forsk-

Forskningens internatio-

ningsresultaten.
Forskningens infrastruktur

nella infrastrukturer utnyttjas

lorna intensifierar sina kontakter med

Basförutsättningar för forskningsverk-

genom deltagande i internatio-

näringslivet genom att utveckla sin

samheten är kvalitativa och dynamis-

nella vetenskapsorganisationer

affärskompetens och sina innova-

ka forskningsmiljöer, en fungerande

och storprojekt.

tionstjänster samt genom att effekti-

informationsförsörjning inom forsk-

vera det kommersiella utnyttjandet

ningen, god teknisk utrustning och

av forskningsresultaten. Universiteten

en utvecklad informations- och kom-

och yrkeshögskolorna försöker aktivt

munikationsteknik.

Universiteten och yrkeshögsko-

utnyttja sin forskning och sitt kunnande socialt och kulturellt.

Högskolebiblioteken i Finland
förbättrar via samarbete med biblioteksnätet i övrigt tillgången på och

Basförutsättningarna för den

tillgången till tryckta och digitala me-

vetenskapliga forskningen i uni-

dier. Som en del av den internationel-

versiteten och forsknings- och

la vetenskapliga kommunikationen

utvecklingsarbetet i yrkeshög-

ökar biblioteken den finländska forsk-

skolorna stärks. Vid utvecklingen

ningens synlighet och främjar använd-

av forskningsverksamheten

ningen av nya publikationskanaler i

läggs vikt vid högklassig, inter-

sina vetenskapssamfund. Biblioteken

nationellt konkurrenskraftig och

är med om att utveckla undervis-

etiskt hållbar forskning.

nings- och studiemetoder och bidrar
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Beräkningsgrunderna enligt studieområde för de mål som anges i tabell 4

UTB.OMR.
Studieområde
Utbildningsstadium

Mål 2008

NATURBRUK
Lantbruk
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Trädgårdsskötsel
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Fiskeri
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Övrig utbildning inom naturbruk
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Skogsbruk
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Naturvetenskaplig utbildning
Agrikultur-forstvetenskaplig utbildning

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Grafiska branschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
VVS-branschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Maskin- och metallbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Bil- och transportbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Textil- och beklädnadsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Livsmedelsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Elbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Lantmäteribranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Byggnadsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
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7 230
1 700
450
430
80
40
30
40
100
630
340
2 950
440

32 870
360
60
900
200
3 700
1 250

Träbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
1 100
Yrkeshögskola
240
Ytbehandlingsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
410
Yrkeshögskola
20
Pappersindustri och kemisk industri
Grundläggande yrkesutbildning
1 200
Yrkeshögskola
400
Sjöfart
Grundläggande yrkesutbildning
170
Yrkeshögskola
120
Övrig utbildning inom teknik och kommunikation
Grundläggande yrkesutbildning
460
Yrkeshögskola
220
Tekniskvetenskaplig utbildning
3 800

HANDEL OCH ADMINISTRATION
Handel och administration
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Samhällsvetenskaplig utbildning
Juridisk utbildning
Ekonomisk utbildning

5 800
6 900
1 850
750
2 150

TURISM-, KOSTHÅLLSO. EKONOMIBRANSCHEN
7 330
Hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
5 000
Yrkeshögskola
940
Huslig ekonomi och rengöringsservice
Grundläggande yrkesutbildning
890
Yrkeshögskola
500

590
180
4 770
3 760
110
110
2 100
1 100

SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN
Social- och hälsovårdsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Skönhetsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Gymnastik- och idrottsvetenskaplig
utbildning
Utbildning i hälsovetenskaper
Medicinsk utbildning
Odontologisk utbildning
Veterinärmedicinsk utbildning
Farmaceutisk utbildning

4 520
1 300
640
700
780
180
320
10
80
280
150
50
30

17 450

4 230
600
600
110

KULTUR
Hantverk och konstindustri
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Mediekultur och bildkonst
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Musik
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Teater och dans
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Konstindustriell utbildning
Utbildning i musik
Utbildning i teater och dans
Utbildning i bildkonst

HUMANISTISK OCH
PEDAGOGISK UTBILDNING
Fritidsverksamhet
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Idrott
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Teologisk utbildning
Humanistisk utbildning
Pedagogisk utbildning
Psykologisk utbildning

SKYDDSBRANSCHEN
Brandutbildning
Yrkeshögskola
Fångvård
Yrkeshögskola

5 960
480
390
180
120
220
2 350
2 000
220

50
30
20

15 010
Totalt

90 420

Uppgifterna ovan enligt sektor
Grundläggande yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet

45 630
25 890
18 900

Totalt

90 420

6 500
5 750
1 050
50
100
310
700
150
60
340
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