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Nuorisolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta
sekä niihin liittyvästä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä sekä valtionra-
hoituksesta.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä vel-
voitteita.

2 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on:
1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyk-

siä toimia yhteiskunnassa;
2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen

ja taitojen oppimista;
3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:
1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
3) monialainen yhteistyö.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) nuorilla alle 29-vuotiaita;
2) nuorisotyöllä nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskun-

nassa;
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3) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovai-
kutuksen parantamista;

4) nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa;
5) valtakunnallisella nuorisojärjestöllä rekisteröityä järjestöä, joka toteuttaa tämän

lain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava;
6) valtakunnallisella nuorisoalan järjestöllä valtakunnallisten nuorisojärjestöjen li-

säksi nuorisotyötä tekevää, nuorisotoimintaa tai nuorisotyön palveluja järjestävää rekiste-
röityä yhdistystä tai säätiötä, joka toteuttaa tämän lain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka
toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava;

7) valtakunnallisella nuorisoalan osaamiskeskuksella yhteisöä, joka kehittää ja edistää
nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti; osaamiskeskuksen voi myös
muodostaa kahden tai useamman yhteisön sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

2 luku

Valtion nuorisotyö ja -politiikka

4 §

Valtion vastuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä johdosta, yh-
teensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yleisten edellytysten luomisesta valtionhallin-
nossa.

Nuorisotyön ja -politiikan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Teh-
tävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, nuoriso-
alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä nuorten kanssa.

5 §

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan
ohjelman.

Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja -politiikalle ja
niiden tukemiselle. Ohjelman toteutumista seurataan, ja ohjelma tarkistetaan tarvittaessa.

Ohjelman valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä asianomaisten muiden
ministeriöiden kanssa. Valmistelussa tulee kuulla nuoria ja nuorisotyön ja -politiikan kes-
keisiä tahoja.

Tarkempia säännöksiä ohjelman sisällöstä ja valmistelusta voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella.

6 §

Valtion nuorisoneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii valtion nuorisoneuvosto, jonka aset-
taa valtioneuvosto.

Neuvoston tehtävänä on:
1) käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvi-

oida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palve-
luihin ja toimintoihin;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan; 
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4) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -
politiikan ohjelmaan otettavista asioista;

5) seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.
Neuvostolla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten.
Neuvoston tehtävistä ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-

la. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös neuvoston kokoonpanosta.

7 §

Arviointi- ja avustustoimikunta

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeri-
ön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto.
Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten.

Toimikunnan tehtävänä on:
1) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten nuorisoalan järjes-

töjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta;
2) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestö-

jen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta;
3) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen

toiminnasta.
Toimikunnan tehtävistä ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-

sella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös toimikunnan kokoonpanosta.

3 luku

Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö

8 §

Kunnan vastuu

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja
lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä
nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tu-
kemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yh-
teistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perhei-
densä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen
kanssa.

9 §

Monialainen yhteistyö

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon
kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteis-
työryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun
yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja
muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla
voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten ti-

lannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
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2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapo-
ja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

10 §

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymis-
tään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutuk-
seen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren
kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeen-
panosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Et-
sivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtä-
västä työstä. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useat kunnat yhdessä. Kunta
voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottaval-
ta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain
mukaisesti.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden
viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

11 §

Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus,
jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä.

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta,
joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot am-
matillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka
vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia
tai joka keskeyttää palveluksen.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat
jättää tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettä-
vissään olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huo-
mioon otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos
voivat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä
varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi
tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudes-
saan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja
muun tuen piiriin.

Jos nuorten kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muut nuorten harras-
tustoimintaa tarjoavat yhteisöt arvioivat nuoren olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voi-
vat ne nuoren tai alaikäisen nuoren huoltajan nimenomaisella suostumuksella ilmoittaa
nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle.
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Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitet-
tava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4
momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä sääde-
tään lastensuojelulain (417/2007) 25 ja 25 c §:ssä. Yhteydenotosta sosiaalihuoltoon tuen
tarpeen arvioimiseksi säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:ssä. Jos näissä sään-
nöksissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on ottanut yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan
viranomaiseen, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä ilmoitusta etsivälle nuoriso-
työlle.

12 §

Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuorisotyössä

Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa
sähköisesti. Etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää tehtävässä saadut tiedot tai muutoin
käsitellä niitä tuen tarpeessa olevien nuorten yksilöimiseksi ja etsivän nuorisotyön tehtä-
vien hoitamiseksi. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössä
kirjataan nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä,
mitä tietoja nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Henkilötietojen käsittelystä
vastaa rekisterinpitäjänä kunta.

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja saadaan luo-
vuttaa edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen
huoltajansa suostumuksella. Alaikäinen nuori voi kuitenkin kehitystään vastaavasti päät-
tää itseään koskevien tietojen luovuttamisesta. Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole
välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilman nuoren ja, jos nuori on alaikäinen,
myös hänen huoltajansa suostumusta ilmaista sivullisille, mitä hän tämän lain mukaisia
tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren
saamista etuuksista, tukitoimista tai taloudellisesta asemasta.

4 luku

Nuorten työpajatoiminta

13 §

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren val-
miuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkki-
noille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa
nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuut-
ta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytysten-
sä mukaan. Työpajalla tehdään nuorelle henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä
nuoren kanssa. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjinä voivat toimia kunta tai useat kunnat
yhdessä tai nuorten palveluja tuottava yhteisö. Nuorten työpajalla tulee olla nuorten yksi-
lö- ja työvalmennusosaamista. Nuorten työpajan on seurattava toimintansa tuloksia.

Nuori tulee työpajalle pääsääntöisesti viranomaisen tai julkista tehtävää hoitavan ohjaa-
mana. Nuori voi myös oma-aloitteisesti hakeutua työpajalle. Työpajalle ohjatun nuoren
valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Nuorten työpajatoiminnassa voidaan käsi-
tellä sopimuksessa tai työpajalle 1 momentissa säädetyssä tehtävässä saatuja tietoja val-
mennukseen tulevan ja valmennuksessa olevan nuoren yksilöimiseksi ja työpajatoimin-
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nan tehtävien hoitamiseksi. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjän tulee määritellä ne teh-
tävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

14 §

Nuoren tietojen käsittely nuorten työpajatoiminnassa

Nuorten työpajatoiminnan rekisterinpitäjä on työpajatoiminnan järjestäjä, joka vastaa
henkilötietojen käsittelystä. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa nuorten työpa-
jatoiminnassa kirjataan henkilörekisteriin 13 §:ssä tarkoitettu nuorta koskeva sopimus,
nuoren valmennussuunnitelma, valmennuksen seurannasta saatavat tiedot ja niihin liitty-
vät jatkotoimenpiteet ja se, mitä tietoja nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Re-
kisteriin kirjataan myös, ketkä vastaavat nuoren valmennuksesta.

Nuoresta kerätään tietoja hänen valmennuksensa suunnittelemiseksi, hänen valmiuk-
siensa ja taitojensa kehittymisen osoittamiseksi ja hänen saamansa valmennuksen tulosten
ja nuoren muun palvelutarpeen osoittamiseksi. Tietoja saadaan nuorelta itseltään, havain-
noimalla nuoren valmennuksessa edistymistä ja nuoren työpajalle ohjanneelta viranomai-
selta tai julkista tehtävää hoitavalta.

Nuorten työpajatoiminnan tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja saa-
daan luovuttaa edelleen toiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle vain nuoren
ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella. Alaikäinen nuori voi
kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää itseään koskevien tietojen luovuttamisesta. Tie-
dot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä työpajan tehtävän hoitamiseksi,
kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin. 

Nuorten työpajatoiminnan järjestäjä ja sen palveluksessa oleva eivät saa ilman nuoren
ja, jos nuori on alaikäinen, myöskään hänen huoltajansa suostumusta ilmaista sivullisille,
mitä he tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saavat tietää nuoren henkilökohtaisista
oloista, terveydentilasta, nuoren saamista etuuksista tai tukitoimista ja hänen taloudelli-
sesta asemastaan. Alaikäinen nuori voi kuitenkin kehitystään vastaavasti päättää häntä
koskevien tietojen luovuttamisesta.

15 §

Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa

Nuorten työpajatoiminnan järjestäjä saa pyytää nuorta esittämään huumausainetestiä
koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että nuori on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena työpajalla valmennuksessa tai että nuori on riippuvainen huumeista.
Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä nuoren toimintakyvyn selvit-
tämiseksi ja että nuori toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta,
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa huumeiden vai-
kutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

1) vakavasti vaarantaa nuoren itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; tai
3) merkittävästi lisää nuorten työpajalla tai muussa valmennusympäristössä huumaus-

ainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kau-
pan ja leviämisen riskiä.

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan kunnan tai muun laillistetun
terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että nuorelle on teh-
ty testi huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön
selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko nuori käyttänyt huu-
mausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on
heikentynyt. Todistus on esitettävä nuorten työpajatoiminnan järjestäjän määräämässä
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kohtuullisessa ajassa. Huumausainetestiä koskevan todistuksen pyytämisestä on ilmoitet-
tava alaikäisen nuoren huoltajalle.

Huumausainetestauksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää ainoastaan nuoren valmen-
nussuunnitelman ja 13 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tarkistamiseksi. Huumausainetestiä
koskevaa tietoa saavat käsitellä vain ne, jotka vastaavat nuoren valmennuksesta nuorten
työpajatoiminnassa tai jotka tekevät päätöksen sopimuksen muuttamisesta. Testiä koske-
va todistus tulee säilyttää erillään muista henkilötiedoista. Jos nuorten työpajatoiminnan
järjestäjä ei saa pyytämäänsä huumausainetestiä koskevaa todistusta ja nuorelle on suun-
niteltu 1 momentin mukaisia tehtäviä, nuoren valmennussuunnitelmaa ja 13 §:ssä tarkoi-
tettua sopimusta voidaan tarkistaa.

Nuorten työpajatoiminnan järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausaine-
testiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Nuorelle tehtävään huumausainetestiin sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain
(1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

5 luku

Valtionrahoitus

16 §

Valtionosuus kunnille

Kunnalle myönnettävästä valtionosuudesta tämän lain mukaisiin käyttötarkoituksiin
säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).

17 §

Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus

Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön toimintaan tarkoitetun valtionavustuksen saami-
sen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön valtionapukel-
poiseksi.

Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa
2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtio-
napukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan valtakunnallisuus,
laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö edistää nuorten yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Valtionapukelpoiseksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaista järjestöä, jonka pääasiallisena
tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti
ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei myöskään hyväksytä valtionapukelpoi-
seksi.

Valtionapukelpoiseksi ei myöskään hyväksytä sellaista järjestöä, jonka avustamisesta
säädetään erikseen tai jolle myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha
valtion talousarviossa.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista järjestöjen valtionapukelpoisuu-
den hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

18 §

Valtionavustuksen myöntäminen valtakunnalliselle nuorisoalan järjestölle

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnal-
listen nuorisoalan järjestöjen toimintaan.
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Valtakunnallinen nuorisoalan järjestö voi osoittaa saamaansa avustusta omien alueel-
listen tai paikallisten rekisteröityjen jäsenjärjestöjen toimintaan siten kuin valtionavustus-
lain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa säädetään.

Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan
huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laa-
juus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan li-
säksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
osallisuutta sekä toteuttaa muita 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Avustettavan
toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta
tai muusta vastaavasta toiminnasta aiheutuvia menoja.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista valtionavustuksen myöntämisen
edellytyksistä ja valtionavustuksen myöntämisessä noudatettavasta menettelystä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

19 §

Valtionavustuksen myöntäminen valtakunnalliselle nuorisoalan osaamiskeskukselle

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnal-
listen nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden.
Valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä on, että osaamiskeskus kehittää ja
edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista sekä nuorisoalan asiantuntija- ja muita pal-
veluja tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, nuorisotyöstä
tai nuorisopolitiikasta. Lisäksi osaamiskeskuksen tulee toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä tavoit-
teita ja lähtökohtia. 

Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan myös huomioon keskuksen taloudenhoito
ja toiminnalliset edellytykset, valtakunnallinen merkitys nuorisoalalla, yhteiskunnallinen
vaikuttavuus, valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma sekä osaamiskeskusten
muodostama kokonaisuus. Valtionapukelpoisuus myönnetään määräajaksi.

Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon keskuksen tehtävät ja toimin-
nan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyö-
dyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta tai muusta vastaavasta toimin-
nasta aiheutuvia menoja. Mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen nuorisotyöhön ja
sen kehittämiseen.

Tarkempia säännöksiä osaamiskeskuksista ja niiden tehtävistä sekä valtionapukelpoi-
suuden hyväksymisen ja valtionavustuksen saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

20 §

Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorisokes-
kusten nuorisotyöhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden.
Valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä on, että nuorisokeskus toteuttaa
2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia ja että keskuksen pääasiallisena nuorisotyön
ympärivuotisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-,
kulttuuri- tai leiritoimintaa. Nuorisokeskuksen nuorisotyön on edistettävä myös nuorten
kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan
huomioon keskuksen taloudenhoito ja toiminnalliset edellytykset, toiminnan yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus sekä nuorisokeskusten muodostama kokonaisuus.
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Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon keskuksen nuorisotyön teh-
tävät sekä toiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustettavan toiminnan on
oltava yleishyödyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta tai muusta vas-
taavasta toiminnasta aiheutuvia menoja. Mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisotyön
kehittämiseen sekä nuorisotyön käytössä olevien infrastruktuurien ylläpitoon ja kehittä-
miseen.

Tarkempia säännöksiä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymisen ja val-
tionavustuksen saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

21 §

Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorten työ-
pajatoimintaan.

Nuorten työpajatoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on,
että opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy nuorten työpajan valtionapukelpoiseksi. Val-
tionapukelpoiseksi nuorten työpajaksi voidaan hyväksyä sellainen työpaja, joka toteuttaa
nuorten työpajatoiminnan tehtäviä ja tarkoitusta sekä 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja läh-
tökohtia. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon työpajan taloudelliset ja
toiminnalliset edellytykset sekä toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon nuorten työpajatoiminnan
laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten työpaja toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä
tavoitteita ja lähtökohtia. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Hyväksyttä-
vinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta tai muusta vastaavasta toiminnasta aiheutuvia me-
noja. Mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorten työpajatoiminnan ylläpitoon ja kehittä-
miseen.

Tarkempia säännöksiä nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksymi-
sen ja valtionavustuksen saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

22 §

Muut valtionavustukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyöhön ja -politiik-
kaan liittyvään tutkimukseen, kansainväliseen nuorisoalan yhteistyöhön, nuorisotilojen
rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja varustamiseen, etsivään nuorisotyöhön sekä nuo-
risotyön kehittämistoimintaan.

23 §

Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskes-
kuksen, 20 §:ssä tarkoitetun nuorisokeskuksen ja 21 §:ssä tarkoitetun nuorten työpajan
valtionapukelpoisuuden, jos ne eivät enää täytä tässä laissa tai tämän lain nojalla säädet-
tyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä.

Ministeriö voi peruuttaa valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuu-
den, jos järjestön toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä tässä laissa tai tämän
lain nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä.
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6 luku

Erinäiset säännökset

24 §

Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa
nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, kunnan ja valtion viranomai-
sen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alu-
eellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai
heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevis-
sa asioissa.

25 §

Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tässä laissa tarkoitetussa asiassa on opetus- ja kulttuuriminis-
teriö.

Ministeriö voi osoittaa aluehallintoviraston myönnettäväksi valtion talousarvioon otet-
tuja avustusmäärärahoja.

26 §

Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet sekä -avustukset suoritetaan ensisijaisesti veik-
kaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista.

27 §

Muutoksenhaku

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 23 §:ssä tarkoitetussa valtioapukelpoisuuden peruutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

28 §

Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oi-
keus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan
teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja
olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua vä-
kivallan kohteeksi.
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7 luku

Voimaantulo

29 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan nuorisolaki (72/2006).
Jos muualla laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen nuorisola-

kiin, on sen sijasta sovellettava tätä lakia.

30 §

Siirtymäsäännökset

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskes-
kusten, 20 §:ssä tarkoitettujen nuorisokeskusten ja 21 §:ssä tarkoitettujen nuorten työpa-
jojen valtionavustus vuodelle 2017 myönnetään tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arvi-
ointi- ja avustustoimikunta jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun, kuitenkin niin,
että valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan nimi muuttuu valtion nuorisoneuvostoksi tä-
män lain voimaan tullessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017 tällä lailla
kumotun nuorisolain nojalla avustusta saaneiden järjestöjen ja nuorisokeskusten valtiona-
pukelpoisuuden ilman erillistä hakemusta.

Ensimmäinen 5 §:n mukainen valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hy-
väksytään vuosille 2017—2019.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
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