
	 																																																																																																																						

 
 
 
JOUSTE - En uppföljnings- och effektstudie om nya snabba åtgärder inom livslångt lärande 
 
Premiärminister Sanna Marins regeringsprogram och dess genomförandeplan syftar till att öka 
sysselsättningsgraden till 2023. Att främja sysselsättning kräver en stark investering i utbildning och 
kunnande. Under de närmaste två åren kommer Finland att genomföra utbildningspaket för att 
bemöta behov av både de anställda och de som riskerar arbetslöshet. Studien om uppföljning och 
effektivitetsanalys kommer att analysera på ett omfattande sätt de effekterna som projekten har och 
stödja vidaregenomförandet av projekt. 
 
Studien ger information för att stödja reformen av livslångt lärande och sysselsättningstillväxt. 
Studien undersöker omfattande effekterna av de finansierade projekten på deltagarna i åtgärderna, 
utbildningsorganisationer och, mer allmänt, på tillgången på kvalificerad arbetskraft och 
sysselsättning. För att stödja utvärdering och projektimplementering kommer ett utvärderings- och 
övervakningssystem att inrättas för att övervaka och utvärdera genomförandet och effekten av 
livslångt lärande och stödja projekt så att de fungerar så smidigt och effektivt som möjligt. 
 
Forskningen bygger på analys av data som samlats in från olika perspektiv och källor. Arbetet samlar 
in kvantitativa och kvalitativa data och kombinerar data från olika statistiska databaser. Studien 
inkluderar också en jämförande statistisk analys, som mer detaljerat analyserar de enskilda effekterna 
av åtgärderna.  Projektet producerar förslag för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten hos 
driftsmodeller. 
 
Metodmässigt präglas projektet av utvecklande utvärderingssätt, där analyser utgår från flera olika 
perspektiv. Ur utvecklande utvärderings synpunkt är målet att stödja effektivt genomförande och bra 
resultat. Detta betyder att projektet strävar efter att identifiera effektiva operativa processer, 
identifiera och sprida god praxis, stärka en kultur för kontinuerlig förbättring bland aktörerna, öka ett 
vägledande tänkesätt, utveckla etablerad praxis och lägga grunden för deras genomförande. Därför 
kommer forskningen att genomföras i nära dialog med statsrådet och andra viktiga intressenter. 
Under arbetsprocessen organiseras flera dialogverkstad, där aktiviteter och åtgärder vidare utvecklas 
och god praxis sprids ut. 
 
Projektet startade i augusti 2020 och kommer att fortsätta till slutet av 2022. Projektet genomförs i 
samarbete mellan MDI Public Ab, Lapplands universitet, Melkior Ab och Kirsi Pulkkinen 
Consulting. 
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