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Bakgrund till budgeten 2023 

Allmänt 

I det här dokumentet beskrivs Studerandenas Idrottsförbund OLL:s ekonomi för 2023 i 

större detalj. Ekonomiplaneringen försvåras till exempel av att undervisnings- och 

kulturministeriets (UKM) understödsbeslut (allmänt understöd och projektunderstöd) fattas 

först efter att budgeten godkänts. UKM kräver ändå att man i understödsansökan bifogar en 

budget som godkänts av förbundsmötet. 

 

Budgeten baserar sig på understöden som OLL ansöker från ministeriet. När understödet 

fastställts före mars 2023 godkänner förbundets styrelse realbudgeten som baserar sig på 

det beviljade understödet. Förbundet har förberett sig på att omorganisera verksamheten 

under de kommande åren i enlighet med ekonomiplanen på medellång sikt. 

 

Det är svårt att planera ekonomin för 2023 av följande skäl: 

● Intäkterna från penningspel har sjunkit under flera år. Under våren 2022 kom 

partierna överens om Veikkaus förmånstagares finansiering i framtiden. Fastän 

intäkterna från penningspelverksamheten inte längre kommer att öronmärkas för 

organisationer har ändå regeringspartierna förbundit sig till att hålla finansieringen 

nära nuvarande nivå åtminstone fram till 2026. Små ändringar i de allmänna 

understöden är ändå möjliga. 

● Förbundets långvariga Högskolan i rörelse-projekts sista, d.v.s. tredje projektår går ut 

på sommaren 2023. Under de tre åren har projektunderstödet varit 90 000 euro per 

år. Man vet inte ännu hurdant projekt förbundet kommer att ansöka om för 

kommande år och om undervisnings- och kulturministeriet fortfarande kommer att 
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dela ut anslag för främjandet av en motionsinriktad livsstil efter 2022. 

 

Idrottspolitik och intressebevakning 

Kostnadsstället innehåller OLL:s påverkans- och intressebevakningsarbete på nationell och 

lokal nivå. Personalkostnaderna består av 50 procent av lönen för den specialsakkunniga 

inom högskoleidrott, av 25 procent av lönen för den sakkunniga inom högskoleidrott samt 

av 50 procent av vice ordförandens arvode. Övriga kostnader består till exempel av 

valmaterial, påverkansarbete samt utbildnings- och resekostnader för de anställda under det 

här kostnadsstället. 

 

UKM-projektet Högskolan i rörelse 

Varje år genomför förbundet ett projekt som finansieras av UKM. Högskolan i rörelse-

projektet som inleddes 2020 har planerats att pågå i tre år fram till 2023. Projektperioden 

pågår från augusti till augusti, och under våren 2023 har vi tillgång till cirka 45 000 euro i 

projektfinansiering som beviljades 2022. Vi kommer att ansöka om resten av 

projektfinansieringen för 2023 under slutet av 2022, och beslut fattas i mars 2023. Dess 

storlek uppskattas till 35 000 euro. Eftersom en budget som godkänts av förbundsmötet ska 

skickas som bilaga till ansökan om allmänt understöd kommer vi enligt vedertagen praxis att 

inkludera alla projekt som planerats fastän det är osäkert om de kommer att genomföras. 

 

I projektets personalkostnader ingår 75 procent av lönen för den sakkunniga inom 

högskoleidrott, 50 procent av lönen för den specialsakkunniga inom högskoleidrott, 25 

procent av lönen för den sakkunniga inom kommunikation, samt 50 procent av den andra 

vice ordförandens arvode. De övriga kostnaderna preciseras under slutet av 2022, när 
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projektplanen 2023 preciseras. 

 

Utbildning och medlemsservice 

I deltagaravgifterna har vi beaktat träffarna för nätverket för högskolornas idrottsväsen, 

sektorträffarna för idrottsansvariga i medlemsorganisationerna och utbildningarna för 

motionstutorer. 

 

I personalkostnaderna ingår 50 procent av lönen för den sakkunniga inom evenemang och 

utbildning. 

 

I utgifterna har vi beaktat fadderbesök, de tjänster som vi erbjuder till medlemmarna 

(olycksfallsförsäkring, rätt att spela musik), sektorträffarna, webbseminarier och 

nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen.  

 

Idrottsevenemang 

Deltagaravgifterna består av betalningarna för Studerandenas FM-tävlingar (SFM) som går 

genom OLL:s betalningssystem. En del av dessa betalar OLL tillbaka till arrangörerna. OLL:s 

andel av deltagaravgifterna är 3 euro per studerande eller 15 euro per lag. 

 

I personalkostnaderna ingår 50 procent av lönen för den sakkunniga inom evenemang och 

utbildning. 

 

I resekostnaderna beaktas SFM-tävlingar och vinter- och sommaruniversiader (endast 

dagpenning). I köpta tjänster ingår underhåll och redigering av webbplatsen osmkisat.fi och 
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betalsystemet Maksuturva. 

 

Kommunikation 

I personalkostnaderna ingår 75 procent av lönen för den sakkunniga inom kommunikation 

och arvodet för vice ordföranden som ansvarar för kommunikationen. Vikarien för den 

sakkunniga inom kommunikation har 80 procents arbetstid. 

 

I utgifterna beaktas deltagar- och resekostnader för utbildningar som relaterar till den 

sakkunniga inom kommunikations arbete, olika köpta kommunikationstjänster 

(programvaror, grafisk design) samt översättnings- och tryckkostnader för förbundets 

meddelanden och kommunikation. 

 

Föreningsverksamhet och samarbete 
I Föreningsverksamhet och samarbete har vi beaktat de finländska paraplyorganisationernas 

evenemang (utbildningar och seminarier), de internationella paraplyorganisationernas 

förbundsmöten och förbundets eget evenemang för intressenter samt alumnverksamhet. 

Förbundet representeras också i medlemsorganisationernas och de centrala intressenternas 

årsfester och andra viktiga evenemang. 

 

Kansli och administration 
Deltagaravgifterna innehåller deltagarna i OLL:s förbundsmöte. 
 

I personalkostnaderna ingår generalsekreterarens lön, ordförandens arvode samt en 

styrelsemedlems arvode. 



Förbundsmöte 2–3.1.2022 

 

 

 

 

 

Studerandenas Idrottsförbund rf. (OLL) Valimotie 10, FI-00380 Helsingfors 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry e-mail: oll@oll.fi 

Finnish Student Sports Federation www.oll.fi 

 5 / 6 

 

I rese-, logi- och måltidskostnaderna samt dagtraktamentena har vi beaktat de kostnader 

som relaterar till att ordna förbundsmötet. I möteskostnaderna ingår främst 

möteskostnaderna för förbundets interna verksamhetsplanerings- och utvärderingsdagar. I 

materialen och tillbehören har vi reserverat medel för att köpa allmänna kontorstillbehör. I 

utbildnings- och deltagaravgifterna och i de köpta tjänsterna har vi beaktat 

generalsekreterarens och ordförandens samt hela kansliets gemensamma utbildningar. 

 

Under rekreationsverksamheten finns arbetshälsodagarna och personalens motions- och 

kultursedlar. Hyran och serviceavgiften har minskat i och med att kansliet flyttade från 

Lappbrinken till Sockenbacka. 

 

I de övriga kostnaderna ingår lagstadgade och frivilliga försäkringsavgifter för de anställda 

samt arbetsutskottets försäkringsavgifter. 

 

Medelsanskaffning 

Intäkterna från medlemsavgifter har minskat i och med att en del av 

medlemsorganisationerna har gått ur förbundet. Förbundets medlemsavgift är 0,60 euro per 

personmedlem i en medlemsorganisation. Minimimedlemsavgiften är 200 euro och avgiften 

för samarbetsmedlemmar är 500 euro. 

 

För medelsanskaffningen har vi inte budgeterat inkomster från företagssamarbete i enlighet 

med ekonomiplanen på medellång sikt.  
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Investeringar och finansiell verksamhet 

Inga avkastningsförväntningar. 

 

Allmänna understöd 

År 2022 var det allmänna understödet 288 000 euro, och samma summa ansöks för 2023. 

 

OLL 100 

Under budgetprocessen har förbundet ansökt om 80 000 euro i utvecklingsunderstöd från 

UKM för studerandeidrottens 100-årsfestligheter under 2023–2024. Av intäkterna 

(understöd, bokens försäljningsinkomster, insamlingsmedel) och utgifterna 

(jubileumskoordinatorns lön, evenemangs- och materialkostnader) har hälften budgeterats 

för 2023. Vad gäller det historiska verket som producerats av idrottsmuseet är 2023 års 

andel 15 000 euro. För övriga delar än det historiska verket beror 100-årsfestligheterna på 

UKM:s understödsbeslut. 

 


