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ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2017

Allmänbildande utbildning
Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan
Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning och utveckling av
tutorlärarverksamhet som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna

Bakgrund
Rättsgrund
Statsunderstödslagen (688/2001)
Syftet med statsunderstödet
Tutorlärarnas verksamhet och utbildning (ansökningsgrupp A)
Utveckling av tutorlärarverksamhet på regional nivå (ansökningsgrupp B)
Anslaget för statsunderstöd
Av anslag under moment 29.10.20.2 i statsbudgeten för år 2017 utlyser
Utbildningsstyrelsen statsunderstöd enligt följande:
Ansökningsgrupp A)

Understöd för tutorlärarnas verksamhet och
utbildning beviljas till ett belopp av högst 8 000 000
euro.

Ansökningsgrupp B)

Understöd för utveckling av tutorlärarverksamhet
på regional nivå beviljas till ett belopp av högst
1 800 000 euro.

Anslaget riktas till projekt inom den grundläggande utbildningen.
Behörighet att söka
Understöd kan beviljas endast kommuner, samkommuner och privata
sammanslutningar med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna
grundläggande utbildning. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får
statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.
Nödvändiga förutsättningar för att få understöd
•
•
•
•
•

Sökanden är behörig att söka.
Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst
inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd.
Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för
användningen av det.
Projektet, verksamheten eller anskaffningen genomförs inom understödets
användningstid.
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Syftet med de projekt som beviljas understöd är att främja och utveckla en
verksamhetskultur i enlighet med grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen (2014).

Mål, tyngdpunkter, urvalsgrunder och ansökningstid för ansökningsgrupperna
Ansökningshelheten består av två delar (A och B):
A. Tutorlärarnas verksamhet och utbildning
B. Utveckling av tutorlärarverksamhet på regional nivå
För båda delarna görs en separat ansökan om understöd.

ANSÖKNINGSGRUPP A)

TUTORLÄRARNAS VERKSAMHET OCH UTBILDNING
Tutorlärarna kan vara verksamma i den egna kommunen eller i ett nätverk.
Inom ansökningsgruppen görs en ansökan per utbildningsanordnare eller
nätverk, där en kommun är sökande.
Understöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning beviljas till ett belopp av
sammanlagt högst 8 000 000 euro.
Statsunderstöd beviljas för högst 80 procent av projektets totala kostnader, vilket
betyder att den sökandes egen finansieringsandel är minst 20 procent.
Statsunderstödet kan användas för att anställa eller utbilda tutorlärare.
Utbildningsanordnarna skapar lokala, regionala och tematiska nätverk för
tutorlärarna, där god praxis sprids.
På ansökningsblanketten ska sökanden beskriva tutorlärarverksamheten samt
samarbetet, kunskapsdelningen och nätverken inom skolan.

Mål
Målet är att varje skola i Finland deltar och är delaktig i tutorlärarverksamheten.
Nätverk möjliggör kompetensutveckling i ett större område, vilket främjar
jämlikare möjligheter för alla i regionen.
Tutorlärarna
• stöder genomförande av ny pedagogik och främjar digitalisering av
undervisningen
• stöder utveckling av arbetsgemenskapernas kompetens och av
kompanjonlärarskap samt verkar som stöd för kollegor
• deltar aktivt i utvecklingen av skolornas verksamhetskultur.

Tyngdpunkter
Tutorlärarnas verksamhet främjar
• genomförandet av de nya läroplanerna
• kunskapsdelningen
• lärarnas och elevernas samarbete och nätverk samt
• identifieringen, spridningen och förankringen av god praxis.
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Urvalsgrunder
Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:
• hur väl målen och tyngdpunkterna i detta ansökningsmeddelande uppfylls
• hur genomförbara tutorlärarnas verksamhet och utbildning är
• beskrivningen av samarbetet, kunskapsdelningen och nätverken
• besvarandet av enkäten om tutorlärare.
Utöver de nödvändiga förutsättningarna för att få understöd och urvalsgrunderna
beaktas vid beviljandet av understöd elevantalet och ansökans kvalitet. Dessutom
beaktas om sökande är förstagångssökande och om understöd söks för både
tutorverksamhet och utbildning.
Innehållet i enkäten om tutorlärare påverkar inte beviljandet av understöd.
Objektiva och ärliga svar ger oss viktig information om verksamheten på fältet.
Stödbeloppet är i regel minst 5 000 euro per stödmottagare.
ANSÖKNINGSGRUPP B)

UTVECKLING AV TUTORLÄRARVERKSAMHET PÅ REGIONAL NIVÅ
Inom ansökningsgruppen lämnas endast en ansökan in av den
utbildningsanordnare som önskar bli regional koordinator för
tutorlärarverksamheten. I ansökan ska sökanden beskriva en plan för regional
utveckling av tutorverksamheten som utbildningsanordnarna gemensamt har
kommit överens om.
Understöd för utveckling av tutorverksamhet på regional nivå beviljas till ett
belopp av sammanlagt högst 1 800 000 euro.
Statsunderstöd beviljas för högst 95 procent av projektets totala kostnader, vilket
betyder att den sökandes egen finansieringsandel är minst 5 procent.

Mål
Genom specialunderstödet stöds utbildningsanordnare som i egenskap av
regionala koordinatorer
• själva organiserar eller ordnar tutorlärarverksamhet av hög kvalitet som
främjar digitaliseringen och utvecklingen av verksamhetskulturen i alla skolor
i regionen
• sprider goda modeller till kommuner och skolor där tutorverksamheten ännu
är i inledningsskedet eller där det ännu inte finns sådan verksamhet
• aktivt strävar efter att få med kommuner och andra utbildningsanordnare
som har svårt att ensamma utveckla och genomföra tutorverksamhet.
Projektet kan fokusera på till exempel utveckling av tutorverksamheten,
kompanjonlärarskap, elevernas delaktighet, elevernas tutorskap eller
mångsidigare arbetssätt med hjälp av digitaliseringen.
Tyngdpunkter
Tyngdpunkten ligger på att
•
•

sprida tutorverksamheten till alla grundskolor i regionen
främja digitaliseringen i undervisningen

ANSÖKNINGSMEDDELANDE
12.9.2017

•
•

4 (5)
31/2017

ta fram mångsidigare undervisningsmetoder
utveckla en verksamhetskultur som präglas av gemenskap och delaktighet.

Urvalsgrunder
Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:
•
•
•
•
•

de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
projektets regionala omfattning och täckning, särskilt när det gäller
utbildningsanordnare och skolor som ännu inte deltar i tutorverksamheten
sökandens prov på tidigare framgångsrik koordinering av regionalt samarbete
sökandens prov på framgångsrik tutorlärarverksamhet och
tutorlärarutbildning
realistisk kostnadskalkyl för projektet.

Ansökningshandlingar för båda ansökningarna:
A. Tutorlärarnas verksamhet och utbildning och B.
Utveckling av tutorlärarverksamhet på regional nivå
Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketterna finns på
Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi (→ Finansiering →
Statsunderstöd).
Länkar till ansökningsblanketterna:
A. Tutorlärarnas verksamhet och utbildning
https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/111/?lang=sv

B. Utveckling av tutorlärarverksamhet på regional nivå
https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/113/?lang=sv
Ansökningstid
Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 12.9.2017 och slutar 13.10.2017
kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.
Användningstid
Användningstiden börjar från och med stödbeslutets datum och slutar 30.6.2019.
Projektet ska inledas senast 1.1.2018.
Övrigt
Sökanden ska bekanta sig med Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om
statsunderstöd för sökande och användare.
Sökande av statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning
(ansökningsgrupp A) ska svara på enkäten om tutorverksamhet:
https://link.webropolsurveys.com/S/F54500327E485850
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Understödet kan inte användas för att finansiera utbildningsanordnarens
basverksamhet.
Understödet kan användas för anskaffning av apparatur, material och/eller
program, om de är nödvändiga och av väsentlig betydelse för att projektmålen
ska nås och utgör högst 10 procent av de totala kostnaderna för projektet. På
ansökningsblanketten ska ges en motivering till varför anskaffningen av
apparatur är nödvändig.
Understödet kan inte användas för utlandsresor.
Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan
finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig
finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och
kulturministeriet eller från EU.
Understödet kan dock användas för att fortsätta och utveckla tutorverksamhet
som har inletts.

Ytterligare information:
A. Tutorlärarnas verksamhet och utbildning
Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525
Undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 029 533 1280
Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, tfn 029 533 1371
Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig
utbildning)
B. Utveckling av tutorlärarverksamhet på regional nivå
Ingenjör Heli Anttalainen, tfn 029 533 1041
Specialsakkunnig Juho Helminen, tfn 029 533 1064
Överinspektör Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Specialsakkunnig Matti Ranta, tfn 029 533 1537
Överarkitekt Reino Tapaninen 029 533 1209
Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig
utbildning)
E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@oph.fi.

Direktörens ställföreträdare,
undervisningsrådet
Tiina Tähkä

Undervisningsrådet

Ulla Laine

