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Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden 
rahoitussuunnitelma vuosille 2023–2026 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vapaasta sivistystyöstä (1998/632) ja opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta (1705/2009) annettujen lakien perusteella vahvistanut liikunnan koulutuskeskusten 

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2023–2026. 

Rahoitussuunnitelma on pohjana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä valtionavustuksia liikunnan 

koulutuskeskusten perustamishankkeisiin vuonna 2023. 

Rahoitussuunnitelma tarkistetaan vuosittain kattamaan seuraavat neljä vuotta. Samalla päivitetään 

suunnitelmahankkeiden tiedot ja päätetään mahdollisten uusien hankkeiden hyväksymisestä 

suunnitelmaan.  

Suunnitelma on ohjeellinen. Rahoitussuunnitelma on tehty edellyttäen, että eduskunta osoittaa 

tarkoitukseen riittävät määrärahat vuosina 2023–2026. 

Rahoitussuunnitelma koskee tilahankkeita, jotka ovat tarpeellisia koulutuskeskukselle kuuluvien tehtävien 

hoitamista varten. Mikäli tiloja käytetään myös muuhun tarkoitukseen (ammatillinen koulutus, maksullinen 

palvelutoiminta), tulee valtionavustushakemukseen ilmoitetun kustannusarvion määrittelyssä ottaa tämä 

huomioon käyttämällä määrittämisperusteena vapaan sivistystyön suhteellista osuutta kustannusarviosta. 

Avustettavat kohteet ja avustuksen määrä harkitaan lopullisesti vuosittaisten avustushakemusten 

perusteella. Tällöin edellytetään, että hankkeista esitetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 

lain 37 §:ssä kuvatut hankesuunnitelmatiedot. Peruskorjaushankkeista tulee esittää riittävän 

yksityiskohtaiset rakennustekniset selvitykset hankkeen taloudellisen laajuuden arvioimiseksi. 

Valtionavustusta voidaan myöntää myös hankkeille, jotka eivät sisälly rahoitussuunnitelmaan. 
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Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden 
rahoitussuunnitelma vuosille 2023–2026 

Hakija Hanke 2023 2024 2025 2026 

Kisakalliosäätiö Kiinteistöautomaation 

uudistaminen 

energiatehokkuuden 

parantamiseksi 

131 000 - - - 

Kisakalliosäätiö Motoristen taitojen 

sekä palloilulajien 

harjoituskeskus 

- - - 1 080 000 

Kuortaneen 

Urheiluopistosäätiö 

Uusi majoitustila - - 600 000 500 000 

Palloilu Säätiö / 

Eerikkilän 

Urheiluopisto 

Uimahallin / 

Palautumiskeskuksen 

rakentaminen 

- 800 000 550 000 - 

Palloilu Säätiö / 

Eerikkilän 

Urheiluopisto 

Majoitustilojen 

peruskorjaus, 

Tammela-rakennus 

600 000    - - - 

Suomen 

Urheiluopiston 

Kannatusosakeyhtiö 

/ Vierumäen 

Urheiluopisto 

Vierumäkihallin 

peruskorjaus ja hallin 

laajennus 

(peruskorjauksen 

osuus) 

- 900 000 - - 

Tanhuvaaran säätiö Jäähallin valaistuksen 

ja tekniikan 

perusparannus 

20 250    - - - 

Tanhuvaaran säätiö Uusi asuntola - - 500 000 - 

Vuokatin säätiö Koulurinteen kilpailu- 

ja harjoituskeskus: 

latupohja ja 

lumetusjärjestelmä 

950 000    - - - 

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

 


