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Stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Bakgrund och mål

Rättsgrund:
 Statsunderstödslagen 688/2001
 Statsbudgeten för 2019
 Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 och förordningen 

om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009 

Allmänna mål för statsunderstödet:
 samhälleliga effekter
 förbättring av yrkesutbildningens resultat och effekter 
 förstärkning av det nationella, regionala och internationella samarbetet 
 utveckling av en arbets- och näringslivsorienterad samt studerandeorienterad 

yrkesutbildning 
 utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen

Med detta statsunderstöd stöder man nationell kommunikation för att främja 
yrkesutbildningens image och inflytande.

Mål för ansökan:
 öka kännedomen och förståelsen för yrkesutbildningen 
 förbättra imagen och värdesättningen av yrkesutbildningen
 öka yrkesutbildningens dragningskraft
 aktivera aktörerna inom yrkesutbildningen att delta i diskussioner som förs om utbildningen 

och kommunicera på ett inflytelserikt sätt. 

Genom statsunderstödet stöder man projekt som ska förbättra yrkesutbildningens image, 
värdesättning och dragningskraft med hjälp av kommunikation. Målgrupperna för projekten är 
den stora allmänheten, medierna och påverkarna. Projektet ska särskilt aktivera 
utbildningsanordnare, företrädare för arbetslivet och andra intressentgrupper inom 
yrkesutbildningen. Projektverksamheten ska utveckla projektgenomförarens egna 
kommunikationskompetens.

I kommunikationen för att främja imagen och inflytandet ska man lyfta fram kärnfrågorna i 
yrkesutbildningens kommunikationsstrategi och basera dem på fakta. Den sökande ska vid 
utarbetandet av projektansökan använda sig av yrkesutbildningens imageundersökning 2018.

Projektet ska lyfta fram yrkesutbildningens: 
 mångsidiga möjligheter
 möjligheter till kontinuerligt lärande
 betydelse för utvecklingen av arbetslivet
 samhälleliga betydelse (t.ex. kunnig arbetskraft för arbetsmarknaden, stärkandet av 

konkurrenskraften och välbefinnandet).
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Projektet kan genomföras som ett samprojekt eller som den sökandes eget projekt.

Projektet ska se till att erfarenhetsexperter, dvs. studerande och företrädare för arbetslivet 
medverkar i kommunikationen. 

Projektet ska förbereda sig på att samarbeta med undervisnings- och kulturministeriet och 
Utbildningsstyrelsen. Genom samarbetet främjar man en öppen delning och vidareutveckling av 
verksamhetsmodellerna för kommunikationen. 

Vem kan söka

Behöriga att ansöka om understöd är anordnare av yrkesutbildning och intressentgrupper, till 
exempel studerande- och arbetlivsorganisationer. 

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd
 ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 sökanden är behörig att söka understöd
 sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd 
 användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen 
 verksamheten genomförs inom den fastställda användningstiden

Finansiering att söka och finansieringsperioden

Utbildningsstyrelsen utlyser 200 000 euro i statsunderstöd för att stöda nationell 
kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande. Understödet beviljas 
från anslagen för 2019. Användningstiden börjar från det datum som står på 
statsunderstödsbeslutet och slutar 31.12.2020. Det är fråga om ett specialunderstöd och det kan 
inte användas för att finansiera organisationens egen verksamhet.  

Understöd beviljas för högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens 
självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Projektkostnaderna får inte omfatta program- och apparaturanskaffningar.

Finansieringen kan användas för åtgärder som följer undervisnings- och kulturministeriets och 
Utbildningsstyrelsens kommunikationsstrategi för yrkesutbildningen (2019).

Anvisningar för att söka finansiering

Ansökningstiden är 8.10. - 8.11.2019. Ansökan ska lämnas in i Utbildningsstyrelsens digitala 
statsunderstödssystem senast 8.11.2019 kl. 16.15. En digital ansökan som har lämnats in inom 
den fastslagna ansökningstiden uppfyller kriteriet för att ansökan bör vara inlämnad inom utsatt 
tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan görs på den digitala ansökningsblanketten i utbildningsanordnarens namn. På 
ansökningsblanketten ska sökanden fylla i organisationens officiella e-postadress samt e-
postadressen för en person med namnteckningsrätt i organisationen. Då ansökningssystemet 
tagit emot och registrerat en ansökan sänder systemet en länk till dessa e-postadresser.
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Samprojekt

I samprojekt verkar en av utbildningsanordnarna som projektets koordinator och de övriga som 
samarbetspartner. Koordinatorn ansöker om understöd för hela nätverket. I koordinatorns 
ansökan presenteras en gemensam projektplan, ur vilken också varje samarbetspartners andel 
framgår. Koordinatorn samlar in samarbetspartnernas arbetsplaner (inklusive budget). Ur 
planerna bör det framgå hur var och en ska uppnå målen för det gemensamma projektet.

Koordinatorn ska bifoga alla samarbetspartnernas arbetsplaner till ansökan. Statsunderstödet 
kan endast tilldelas samarbetspartner som är behöriga att ansöka om understödet. 
Rekommendationen är att samarbetspartnerna redan i ansökningsskedet gör upp 
intentionsavtal om samarbetet. Efter ett positivt beslut ska koordinatorn ingå samarbetsavtal 
med projektpartnerna. Vid uppgörandet av samarbetsavtalen ska man följa 
Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Mer information

Mer information ger undervisningsråden Ingeborg Rask, tfn 029 533 1257, Helena Öhman, tfn 
029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning), överingenjör Jaana Villikka-Storm, tfn 029 533 
1588, e-post fornamn.efternamn@oph.fi. Vid tekniska frågor, vänligen ta kontakt per e-post: 
statsunderstod@oph.fi.

Länk till ansökningsblanketten: 
https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/246/?lang=sv

Länk till anvisningar för statsunderstöd:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/anvisningar_statsunderstod_2018_0.pdf

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utgående från uppgifterna som framgår under punkten bakgrund och
mål enligt följande urvalsgrunder:
 resultat som stöder målen för ansökan
 effekter som stöder målen för ansökan
 projektplanens genomförbarhet
 projektplanens helhetsekonomi i förhållande till den föreslagna verksamheten
 innovativa verksamhetssätt
 aktiverande verksamhetssätt
 partnerskap som är ändamålsenliga för genomförandet av projektet.

Beslut om finansiering

Besluten fattas då samtliga ansökningar har behandlats. Besluten skickas via det elektroniska
statsunderstödssystemet enligt de uppgifter som uppgetts i ansökan.

Överingenjör Jaana Villikka-Storm

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/anvisningar_statsunderstod_2018_0.pdf
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Överingenjör Jaana Villikka-Storm

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGA Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens 
kommunikationsstrategi för yrkesutbildningen (2019)


