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Motiveringar till höjning efter prövning, stöd till yrkesutbildningen för idrottare 
 

Allmänna motiveringar 
Höjning efter prövning för att stödja yrkesutbildning för idrottare beviljas endast utbildningsanordnare som 
i sitt anordnartillstånd har getts tillstånd att ordna yrkesutbildning för idrottare. Höjning efter prövning 
beviljas för år 2022 till utbildningsanordnare som ansökt om det utifrån hur många studerande i 
yrkesutbildning för idrottare som har över 2,5 grenförbundspoäng de har anmält i ansökan i förhållande till 
det sammanlagda antalet sådana studerande som anmälts av alla anordnare med denna uppgift som ansökt 
om höjning. 

 

Anordnarspecifika motiveringar 
1. Esboregionens utbildningssamkommun Omnia 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

2. Helsingfors stad 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

3. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

4. Mellersta Österbottens utbildningssamkommun 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

5. Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för utbildning 
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

6. Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

7. Koulutuskuntayhtymä OSAO 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

8. Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har undervisnings- och 
kulturministeriet beslutat att inte höja utbildningsanordnarens basfinansiering för 2022 för stödjande av 
yrkesutbildning för idrottare. Utbildningsanordnaren har inte i anordnartillståndet beviljats tillstånd att 
ordna yrkesutbildning för idrottare. 

9. Perho Liiketalousopisto Oy 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

10. Samkommunen för utbildning i Rovaniemi 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

11. Samkommunen för utbildning i Savolax 
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

12. Samkommunen för utbildning i Seinäjoki 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

13. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

14. Tammerfors stad 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

15. Åbo stad 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

16. Vasa stad 

Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan. 

17. Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 
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Med stöd av 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) har 
undervisnings- och kulturministeriet på basis av utbildningsanordnarens ansökan beslutat att höja 
basfinansieringen för 2022 för stödjande av yrkesutbildning för idrottare. Beloppet för höjningen efter 
prövning framgår i bilaga 3 till det egentliga prestationsbeslutet för 2022 som är daterat den 21 december 
2021 (kolumn 7 i tabellen). Beloppet för en höjning efter prövning baserar sig på antalet studerande som fått 
över 2,5 grenförbundspoäng enligt beskrivningen ovan.  
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