
 

Finansieringsplan för projekt för anläggning av 

idrottsutbildningscenter 2023–2026 

Undervisnings- och kulturministeriet har med stöd av lagen om fritt bildningsarbete (1998/632) och lagen 

om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) fastställt en finansieringsplan för 

projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter 2023–2026. 

Finansieringsplanen utgör grunden för undervisnings- och kulturministeriets beviljande av statsunderstöd 

för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter år 2023. 

Finansieringsplanen ska ses över årligen så att den täcker de kommande fyra åren. Samtidigt uppdateras 

uppgifterna om projekten i planen och beslut fattas om godkännande av eventuella nya projekt i planen.  

Planen är vägledande. Finansieringsplanen har gjorts upp under förutsättning att riksdagen anvisar tillräck-

liga anslag för detta ändamål under åren 2023–2026. 

Finansieringsplanen gäller projekt för lokaler som är nödvändiga för att uppgifter som hör till utbildnings-

center ska kunna skötas. Om lokalerna också används för något annat ändamål (yrkesutbildning, avgifts-

belagd service), ska detta beaktas vid fastställandet av den kostnadskalkyl som angetts i ansökan om 

statsunderstöd genom att endast använda det fria bildningsarbetets relativa andel av kostnadskalkylen som 

grund för fastställandet. 

De understödda objekten och understödsbeloppen fastställs slutligt på grundval av de årliga ansökningarna 

om understöd. En förutsättning är då att de uppgifter om projektplanen som beskrivs i 37 § i lagen om finan-

siering av undervisnings- och kulturverksamhet anges för projekten. För ombyggnadsprojekt ska tillräckligt 

detaljerade byggnadstekniska utredningar läggas fram för bedömning av projektets ekonomiska omfattning. 

Statsunderstöd kan också beviljas för projekt som inte ingår i finansieringsplanen. 
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Finansieringsplan för projekt för anläggning av 
idrottsutbildningscenter 2023–2026 

Sökande Projekt 2023 2024 2025 2026 

Kisakalliosäätiö Förnyande av system för 

fastighetsautomation för att 

förbättra energieffektiviteten 

131 000 - - - 

Kisakalliosäätiö Träningscenter för moto-

riska färdigheter och 

bollsporter 

- - - 1 080 000 

Kuortaneen 

Urheiluopistosäätiö 

Ny inkvarteringslokal - - 600 000 500 000 

Palloilu Säätiö/Eerikkilä 

idrottsinstitut 

Byggande av simhall/ 

återhämtningscenter 

- 800 000 550 000 - 

Palloilu Säätiö/Eerikkilä 

idrottsinstitut 

Ombyggnad av inkvarte-

ringslokaler, byggnaden 

Tammela 

600 000    - - - 

Suomen Urheiluopiston 

Kannatusosakeyhtiö/Vierumäki 

idrottsinstitut 

Ombyggnad av Vierumäki-

hallen och tillbyggnad i 

hallen (ombyggnadsandel) 

- 900 000 - - 

Tanhuvaaran Säätiö Grundlig förbättring av 

belysning och teknik i 

ishallen 

20 250    - - - 

Tanhuvaaran Säätiö Nytt elevhem - - 500 000 - 

Vuokatin säätiö Koulurinne tävlings- och 

träningscenter: grund för 

skidspår och snösystem 

950 000    - - - 

SAMMANLAGT - 1 701 250   1 700 000    1 650 000    1 580 000    

 


