
 

 

Stipendier för informationsspridning: 
utdelningsprinciper 2019 
 
Delegationen för informationsspridning (härefter delegationen), som 
undervisnings- och kulturministeriet tillsatt för åren 2018–2021, har på sitt 
möte 27.3.2019 justerat de principer som ska följas när utdelningsförslag 
gällande stipendier för informationsspridning görs upp, i enlighet med 
följande: 
 
Allmänt 
 
Delegationen beviljar stipendier för informationsspridning, med vilka man 
stöder mångsidig och förnyande facklitteratur och informationsspridning 
som sker genom flera kanaler. Stipendierna kan sökas av privatpersoner för 
genomförande av en arbetsplan som betjänar informationsspridning, främst 
som stöd för kreativt arbete. Stipendier kan inte sökas för skönlitteratur, 
översättningar, läroböcker eller vetenskaplig forskning. Stipendier beviljas 
inte åt organisationer eller föreningar. Varje arbetsgruppsmedlem ansöker, 
med en egen personlig ansökan, om stipendium för sin egen andel av 
arbetets genomförande.  
 
Förvaltning av stipendierna 
 
Undervisnings- och kulturministeriet beslutar på delegationens framställan 
om storleken på det anslag som ska reserveras för informationsspridningens 
stipendier. Det anslag som reserveras för informationsspridningens 
stipendier är ett separat anslag som förvaltas via Vetenskapliga samfundens 
delegation och som är öronmärkt att fördelas som stipendier för 
informationsspridning.  
 
Ansökningstiden för informationsspridningens stipendier infaller varje år i 
maj. Stipendier ansöks med en elektronisk blankett som öppnas 1.5 kl. 00.00 
och stängs den sista vardagen i maj kl. 16.00.  
 
Stipendiebesluten bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av delegationen och 
som består av delegationsmedlemmar, som byts ut varje år, och 
delegationens ordförande. Delegationens huvudsekreterare bereder och 
föredrar stipendiebesluten. Delegationen tar det slutgiltiga beslutet om 
stipendierna.  



 

 

 
Delegationen beslutar årligen, före utgången av september, om beviljande av 
stipendier. Stipendierna utbetalas antingen under året då de beviljats eller i 
januari följande år. Mottagaren ska använda stipendiet före utgången av 
kalenderåret som följer på året då stipendiet beviljades. Mottagarna ska 
rapportera användningen av stipendiet enligt delegationens anvisningar.  
 
Stipendiernas utdelningskriterier och storlek 
 
Stipendier kan sökas för fyra olika projektformer: 

• Faktabok – faktaböcker som sprider ny information. Stipendier 
beviljas inte för vetenskaplig forskning, forskningslitteratur, 
läromedel, handböcker eller med dessa jämförbara verk, såsom för 
fackböcker inom begränsade områden eller översättningar. Verket 
kan publiceras i tryckt eller elektroniskt format. 

• Annan facklitteratur – för att stöda en faktaprodukt som sprider ny 
information.  

• Samarbete inom informationsspridning – försöksverksamhet för 
nya former av informationsspridning och samarbete, i synnerhet för 
att stöda överförandet av information mellan forskarkåren och 
beslutsfattarna, projekt som ligger på kontaktytan mellan vetenskap 
och konst, och vetenskapsfostran.  

• Annan informationsspridning – stöd för någon annan faktaprodukt 
eller något annat evenemang som sprider ny information. 

 
Projektformerna presenteras närmare i tabellen Informationsspridningens 
stipendier: projektformer 2019 (bilaga 1). 
 
Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete. Med stipendierna 
stöds personer i olika skeden av karriären. 
 
Stipendierna beviljas enligt prövning och en bred spridning på olika 
projektformer eftersträvas, dock så att merparten av stipendierna riktar sig 
till projekt gällande faktaböcker.  
 
I arbetsgrupper ansöker varje gruppmedlem om finansiering med en egen 
ansökan. I arbetsplanen specificeras vilken del av arbetsplanen sökanden är 
ansvarig för. 
 



 

 

Övrig finansiering som fås för projektet kan påverka beviljande av 
stipendium. Detta avgörs genom prövning av varje enskilt fall. I prövningen 
beaktas kostnads- och finansieringsplanen för projektet samt beloppet av 
den finansiering som redan erhållits.  
 
 
Storleken på stipendiet 
 
Sökanden meddelar stipendiesumman som söks i form av arbetsmånader, till 
exempel ”för sex månaders arbete”. Försäkringsskyldighet enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare (LFöPL) gäller alla stipendiater i arbetsför 
ålder som har fått ett arbetsstipendium från Finland för minst fyra månaders 
konstnärligt eller vetenskapligt arbete. 
 
Storleken på informationsspridningens stipendier (innehåller LFöPL-
andelen): 

• 3 500 euro för 2 månaders arbete (ingen LFöPL-skyldighet) 
• 7 000 euro för 4 månaders arbete  
• 10 500 euro för 6 månaders arbete 
• 14 000 euro för 8 månaders arbete 

 
Delegationen kan avvika från ovan nämnda belopp och även dela ut mindre 
stipendier. 
 
En stipendiat som får ett stipendium för minst sex månader ska avstå från 
sitt arbete i huvudsyssla under stipendietiden. Under stipendietiden kan 
maximalt 20 % annat arbete utföras.  
 
Stipendiet får användas för att täcka kostnader endast då de utgör en 
väsentlig del av projektets genomförande. Kostnadernas andel och 
motiveringar framställs i arbetsplanen. 
 
Lagstiftning  
 
Vid utdelning av stipendier för informationsspridning iakttas 
statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Stipendierna berörs därtill av lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006), som trädde i kraft 1.1.2009, gällande socialskydd för stipendiater. 
Till tillämpliga delar gäller också lagen om vissa stipendier och understöd åt 



 

 

författare och översättare 3.5.1961/236 och förordningen om vissa stipendier 
och understöd åt författare och översättare 7.2.1964/46.  
 
I delegationens arbete iakttas förvaltningslagen (434/2003) och principer för 
god förvaltning. 
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