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nuorisolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorisolain (72/2006) 3—6 § sekä 10 §:n 5 momentti, 12 §:n 2 momentti ja 14 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 14 § laissa 1453/2009, seuraavasti:

3 §

Kehittäminen ja yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu
nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämi-
sestä.

Aluehallintovirasto toimii nuoriso-
työtä ja -politiikkaa koskevissa asioissa val-
tion aluehallintoviranomaisena. Opetus- ja
kulttuuriministeriö hyväksyy aluehallinnon
nuorisotoimen tulostavoitteet yhdessä alue-
hallintoviraston kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valta-
kunnan tasolla ja aluehallintovirastolla alue-
tasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovit-
tamisesta.

4 §

Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehit-
tämisohjelma sisältää valtakunnalliset nuori-
sopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehal-
lintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle
ohjelmatyölle. Kehittämisohjelmaa tarkiste-
taan tarvittaessa.

Kehittämisohjelman valmistelee opetus- ja

kulttuuriministeriö yhteistyössä asianomais-
ten muiden ministeriöiden kanssa. Valmiste-
lussa tulee kuulla nuorisotyön ja -politiikan
keskeisiä tahoja.

Kehittämisohjelmasta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaeli-
menä on valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Neuvot-
telukunta toimii opetus- ja kulttuuriministe-
riön yhteydessä. Neuvottelukunnalla voi olla
jaostoja asioiden valmistelua varten.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle

lausunto nuorisopolitiikan kehittämisohjel-
maan otettavista asioista ja arvioida vuosit-
tain nuorisopolitiikan kehittämisohjelman to-
teutumista;

2) tehdä esityksiä nuoria koskeviksi ohjel-
miksi ja toimenpiteiksi;

3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja
heidän elinoloistaan.

Neuvottelukunnasta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
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6 §

Arviointi- ja avustustoimikunta

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja val-
takunnallisten nuorisotyön palvelujärjestöjen
avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministe-
riön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avus-
tustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto.
Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaos-
toja asioiden valmistelua varten.

Toimikunnan tehtävänä on:
1) tehdä vuosittain opetus- ja kulttuurimi-

nisteriölle esitys valtakunnallisten nuorisojär-
jestöjen ja valtakunnallisten nuorisotyön pal-
velujärjestöjen valtionavustusten jaosta;

2) antaa vuosittain opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle lausunto valtakunnallisten nuoriso-
järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisotyön
palvelujärjestöjen avustuskelpoisuuksista ha-
kemusten pohjalta;

3) antaa vuosittain opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle lausunto nuorisotyötä tekevien jär-
jestöjen valtionavustusten jaosta;

4) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön
pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestö-
jen toiminnasta.

Toimikunnasta säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.

10 §

Nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujär-
jestöjen valtionavustukset

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tä-

män pykälän nojalla avustettavat järjestöt.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Valtakunnallisten nuorisokeskusten valtion-
avustukset

— — — — — — — — — — — — —
Keskusten tulee toteuttaa tämän lain tar-

koitusta ja lähtökohtia ja olla yleishyödylli-
siä. Keskusten mahdollinen ylijäämä on käy-
tettävä keskusten sekä niiden palvelujen ke-
hittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö
hyväksyy hakemuksesta avustettavat keskuk-
set tämän lain piiriin.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tässä laissa tar-
koitetussa asiassa on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa
aluehallintoviraston myönnettäväksi valtion
talousarvioon otettuja avustusmäärärahoja.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vat nuorisotoimea koskevat asiat sekä ennen
tämän lain voimaantuloa tehdyt edellä tarkoi-
tettuja asioita koskevat sopimukset ja sitou-
mukset ja niistä johtuvat oikeudet ja velvolli-
suudet, jotka tämän lain nojalla kuuluvat
aluehallintovirastoille, siirtyvät lain voimaan
tullessa toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.
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