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Undervisnings- och kulturministeriet delar ut ett kvalitetspris till anordnare av yrkesutbild-

ning som ett erkännande för god kvalitet, en ständig förbättring och goda resultat inom 

verksamheten samt ett föredömligt arbete med att utveckla temat för kvalitetspriset. Kvali-

tetspriset är avsett för anordnare av yrkesutbildning som ordnar examensgivande yrkes-

utbildning. Utdelningen av kvalitetsprisen grundar sig på i förhand fastställda kriterier 

samt på utbildningsanordnarens självvärdering och en extern utvärdering som följer dessa 

kriterier. Undervisnings- och kulturministeriet delar årligen ut högst fyra kvalitetspris samt 

eventuella hedersomnämnanden. Utbildningsanordnaren ska använda prissumman för att 

utveckla sin verksamhet.

1
  INLEDNING

Med kvalitetspriset för yrkesutbildningen vill man stöda och uppmuntra anordnarna av 

yrkesutbildning till kontinuerlig utvärdering och förbättring av kvaliteten på alla aktörs-

nivåer, i servicenätverken och i partnerskapssamarbetet inom yrkesutbildningen. Målet 

är också att hitta goda modeller som andra organisationer kan lära sig av. Därtill vill man 

genom kvalitetspristävlingen öka anseendet, dragningskraften och kännedomen om 

yrkesutbildning.  

2
  MÅL

Kvalitetspriset kan sökas av alla anordnare av yrkesutbildning utgående från hela verk-

samheten och de resultat man uppnått. Den som får ett kvalitetspris kan inte delta i 

tävlingen de tre följande åren. 

I ansökan ska utbildningsanordnaren ange vilka motiveringar man hänvisar till. Organi-

sationens namn och kontaktuppgifter ska tydligt framgå ur ansökan. En företrädare för 

utbildningsanordnaren ska underteckna ansökan. 

I ansökan ska verksamheten beskrivas på ett allmänt plan, och dessutom ska det ingå 

en beskrivning av kvalitetsledningen och de uppnådda resultaten inom temat utifrån 

de utvärderingsområden som finns uppräknande på baksidan av broschyren. Texten om 

varje utvärderingsområde ska vara 1–3 sidor lång. Till ansökan bifogas endast organisa-

tionens årsberättelse eller motsvarande handling. I beskrivningen av verksamheten ska 

utbildningsanordnaren utifrån temat redogöra för målen för verksamheten samt ruti-

nerna och tillämpningen av dem inom det ifrågavarande utvärderingsområdet. I resultat- 

delen ska man beskriva de resultat som uppnåtts genom verksamheten. Dessutom ska 

man beskriva hur man har förbättrat rutinerna och tillämpningen av dem utgående 

från resultaten. Anvisningarna och blanketterna finns på adressen https://www.oph.fi/

sv/utbildning-och-examina/kvalitetspris-inom-yrkesutbildningen. På sidan finns också 

en video, där kvalitetspristävlingen 2020 och ansökan till den presenteras (på finska). 

Det är möjligt att titta på videon under hela ansökningstiden. Vi ber er sända eventuella 

frågor per e-post till ammatillinenkoulutus@oph.fi och uppge Kvalitetspristävlingen 2020 

som ärende. Svar på vanliga frågor kommer att publiceras i tillägg till informationen om 

tävlingen på Utbildningsstyrelsens webbplats.

3
ANSÖKAN OM 

KVALITETSPRISET



4
BEHANDLINGEN OCH 
BEDÖMNINGEN AV 
ANSÖKNINGARNA 

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en oberoende kvalitetspriskommitté för 

kvalitetspristävlingen med medlemmar som representerar anordnarna av yrkesutbildning, 

sakkunniga, arbetslivet och de studerande. I den första fasen förbereder Utbildningsstyrel-

sen en första uttagning för priskommittén (juni). Till den andra fasen väljs högst tio ansök-

ningar och en utvärderingsgrupp poängsätter dem enligt på förhand fastställda kriterier 

(juni–augusti). Utgående från denna utvärdering väljs högst sex organisationer till den tredje  

fasen och hos dessa genomför utvärderingsgruppen en utvärdering som räcker en dag 

(september–oktober). Priskommittén lägger i mitten av oktober fram ett förslag till under-

visnings- och kulturministeriet om vilka organisationer som ska få priset. 

5
RESPONSAnsökningarna returneras inte. Till de organisationer som gått vidare till den tredje fasen 

skickas en skriftlig bedömning som priskommittén utarbetat. 

6
BEVILJANDE OCH 
UTDELNING AV 
KVALITETSPRISEN 

Undervisningsministern delar ut kvalitetsprisen och eventuella hedersomnämnanden i 

november 2020. Högst fyra priser delas ut i kvalitetspristävlingen inom yrkesutbildningen. 

Varje prissumma uppgår till minst 50 000 euro.  Antalet studerande hos utbildningsanord-

naren inverkar på summans storlek. 

Undervisnings- och kulturministeriet kontaktar de organisationer som får priset innan pris-

utdelningen. 

7
KRAV PÅ DE 
ORGANISATIONER 
SOM FÅR ETT 
KVALITETSPRIS ELLER 
HEDERSOMNÄMNANDE 
OCH SPRIDNINGEN  
AV GODA MODELLER 

De ansökningar som lämnats in av organisationer som fått pris kommer att publiceras. 

De organisationer som fått ett kvalitetspris eller hedersomnämnande måste informera 

om sin verksamhet vid nationella evenemang, presentera sitt kvalitetsledningssystem 

genom att ta emot intresserade till sin organisation och även på andra sätt aktivt presen-

tera sin verksamhet. 

Utbildningsstyrelsen ordnar ett seminarium eller ett annat evenemang, där de utbildnings-

organisationer som haft framgång i tävlingen presenterar sin verksamhet och berättar  

om hur de utvecklar kvaliteten på verksamheten. 

8
INLÄMNINGEN  
AV ANSÖKAN 

Den undertecknade ansökan scannas och skickas in med bilagor senast 22.5.2020  

kl. 16.00 per e-post till adressen registraturen@oph.fi. Rubriken för meddelandet ska vara: 

Kvalitetspris för yrkesutbildningen 2020.
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0VILKEN SLAGS 

VERKSAMHET 
BELÖNAS? 

Temat för kvalitetspristävlingen för yrkesutbildningen 
2020 är övergripande kvalitetsledning och helhets-
kvaliteten på anordnandet av utbildningen. Temat 
framhäver betydelsen av kvalitetsledning i hela verksam-
heten, på alla aktörsnivåer, i servicenätverken och i part-
nerskapssamarbetet. Med temat vill man också lyfta fram 
betydelsen av att utveckla kvalitetskulturen och kunnan-
det i kvalitetsledning i organisationen. Målet är därtill att 
identifiera och dela goda modeller kring detta.

I tävlingen granskar man hurdana rutiner utbildnings-
anordnaren har för att främja den övergripande kvalitets-
ledningen och hur utbildningsanordnaren säkerställer att 
verksamheten följer de uppställda målen i all verksamhet, 
på alla nivåer och enheter i organisationen. Att utveckla 
verksamheten utgående från utvärdering, uppföljning, 
respons och prognostisering utgör en viktig del av kvali-
tetsledningen. Utbildningsanordnaren beskriver hur man 
inhämtar den information som behövs i kvalitetsledningen 
och visar på uppnådda resultat och utvecklingen av dem. 
Därtill utvärderar utbildningsanordnaren rutinerna för sin 
kvalitetsledning och beskriver hur de utvecklas vidare 
utgående från uppföljning och annan resultatinformation.

I kvalitetspristävlingen 2020 ska utbildningsanordnaren 
visa upp föredömliga rutiner för främjandet av en över-
gripande kvalitetsledning och uppnådda resultat inom 
följande utvärderingsområden: 

LEDARSKAP

STRATEGI

PERSONAL

SAMARBETSPARTNER OCH RESURSER

PROCESSER, PRODUKTER OCH 
TJÄNSTER

KUNDRESULTAT

PERSONALRESULTAT

SAMHÄLLELIGA RESULTAT

VERKSAMHETSRESULTAT 

MER INFORMATION 
GER:
undervisningsrådet Riikka Vacker, 
överingenjör Inga Sihvo och  
undervisningsrådet Anne Liimatainen 
fornamn.efternamn@oph.fi


