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1285/2016
Ungdomslag
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Lagens tillämpningsområde
Denna lag innehåller bestämmelser om främjande av ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, om ungdomspolitik och om statsförvaltningens och kommunernas ansvar
och samarbete i anknytning till detta samt om statsfinansiering.
Utöver det som föreskrivs i denna lag iakttas de internationella förpliktelser som är bindande för Finland.
2§
Lagens syfte
Syftet med denna lag är att
1) främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället,
2) stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapkänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta,
3) stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället,
4) främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter,
och
5) förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.
Syftet ska uppnås med utgångspunkt i
1) solidaritet, kulturell mångfald och internationalism,
2) hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet,
3) sektorsövergripande samarbete.
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) unga personer som inte har fyllt 29 år,
2) ungdomsarbete åtgärder för att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess
och delaktighet i samhället,
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3) ungdomspolitik åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt
växelverkan mellan generationerna,
4) ungdomsverksamhet de ungas egen verksamhet,
5) riksomfattande ungdomsorganisation en registrerad organisation som förverkligar
denna lags syften och utgångspunkter och vars verksamhetsområde har riksomfattande
täckning,
6) riksomfattande organisation på ungdomsområdet utöver riksomfattande ungdomsorganisationer dessutom en registrerad förening eller stiftelse som bedriver ungdomsarbete eller ordnar ungdomsverksamhet eller tjänster inom ungdomsarbetet och som
förverkligar denna lags syften och utgångspunkter och vars verksamhetsområde har
riksomfattande täckning,
7) riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet en sammanslutning som i
hela landet utvecklar och främjar kompetensen och sakkunskapen på ungdomsområdet; en
avtalsbaserad sammanslutning av två eller fler sammanslutningar kan också bilda ett kompetenscentrum.
2 kap.
Statens ungdomsarbete och ungdomspolitik
4§
Statens ansvar
Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, samordningen
och utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomspolitik skapas inom statsförvaltningen.
Regionförvaltningsverken svarar för regionförvaltningsuppgifterna inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter utfärdas genom
förordning av statsrådet.
Staten ska vid skötseln av sina uppgifter vid behov samarbeta med kommunerna, organisationer på ungdomsområdet och andra sammanslutningar samt med de unga.
5§
Riksomfattande program för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken
Statsrådet godkänner vart fjärde år ett riksomfattande program för ungdomsarbetet och
ungdomspolitiken.
I programmet anges mer detaljerade mål för det riksomfattande ungdomsarbetet och
den riksomfattande ungdomspolitiken och för stödjandet av dem. Genomförandet av programmet följs upp och programmet revideras vid behov.
Programmet bereds vid undervisnings- och kulturministeriet i samråd med övriga berörda ministerier. I beredningen ska de unga samt centrala aktörer inom ungdomsarbetet
och ungdomspolitiken höras.
Närmare bestämmelser om programmets innehåll och beredningen av det får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
6§
Statens ungdomsråd
I anslutning till undervisnings- och kulturministeriet finns statens ungdomsråd, som tillsätts av statsrådet.
Rådet ska
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1) behandla ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för unga samt bedöma konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder för de unga och för tjänster och
funktioner riktade till unga,
2) ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,
3) producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,
4) ge undervisnings- och kulturministeriet utlåtanden om ärenden som ska tas upp i det
riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,
5) följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.
Rådet kan ha sektioner för beredning av ärenden.
Närmare bestämmelser om rådets uppgifter och om tillsättande av rådet utfärdas genom
förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om
rådets sammansättning.
7§
Utvärderings- och understödskommissionen
Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i frågor som gäller understöd till
de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen kan inom sig tillsätta sektioner
för beredningen av ärenden.
Kommissionen ska
1) ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om rätt till statsbidrag för
riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet,
2) göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av
statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de
riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet,
3) på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.
Närmare bestämmelser om kommissionens uppgifter och om tillsättande av kommissionen utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas
också bestämmelser om kommissionens sammansättning.
3 kap.
Kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik samt sektorsövergripande
samarbete
8§
Kommunens ansvar
Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunernas uppgifter. När kommunen
förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § ska den med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet
genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.
Vid skötseln av den uppgift som avses i 1 mom. ska kommunen vid behov samarbeta
med andra myndigheter som producerar tjänster för unga samt med de unga, deras familjer, organisationer på ungdomsområdet, församlingar och andra aktörer som bedriver ungdomsarbete.
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9§
Sektorsövergripande samarbete
För den allmänna planeringen av lokala myndigheters sektorsövergripande samarbete
och för utvecklingen av genomförandet ska kommunen ha ett styrnings- och servicenätverk eller någon annan motsvarande samarbetsgrupp vars målgrupp är alla unga som bor
i kommunen. Nätverket eller en annan motsvarande samarbetsgrupp ska växelverka med
organisationer på ungdomsområdet, församlingar och andra sammanslutningar som producerar tjänster för unga. Två eller flera kommuner kan ha ett gemensamt nätverk. Nätverket behandlar inte enskilda ungas ärenden.
Nätverket eller en annan motsvarande samarbetsgrupp ska
1) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå,
2) främja samordningen av tjänster riktade till unga och gemensamma förfaringssätt
för att vägleda unga till tjänsterna samt främja ett smidigt informationsutbyte,
3) främja samarbete för att genomföra ungdomsverksamheten.
10 §
Uppsökande ungdomsarbete
Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att
hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras utveckling, självständighetsprocess, delaktighet i samhället och övriga livskompetens och som bidrar till
deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Det uppsökande ungdomsarbetet grundar sig på frivillighet från den unges sida och samarbete med den unge.
När kommunen ordnar uppsökande ungdomsarbete ska den till ansvarig för verksamheten utse en kommunal tjänsteinnehavare eller en person som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. Den som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete ska ha tillräcklig utbildning och erfarenhet av arbete bland unga. Uppsökande ungdomsarbete kan ordnas av
en kommun eller av flera kommuner tillsammans. Kommunen kan ordna uppsökande ungdomsarbete också genom att skaffa tjänster hos en sammanslutning som producerar tjänster för unga. I detta fall ansvarar kommunen för att de tjänster som den har skaffat ordnas
på det sätt som avses i denna lag.
Uppsökande ungdomsarbete inleds i första hand utifrån information som den unge själv
har gett och utgående från den unges egen bedömning av sitt stödbehov. Uppsökande ungdomsarbete kan också inledas på basis av information från andra myndigheter.
11 §
Utlämnande av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete
För att uppgifter ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den ungas
samtycke, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans.
Oberoende av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till den unges hemkommun enligt följande:
1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,
2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som avbryter sina yrkes- eller
gymnasiestudier,
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3) försvarsmakten och civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som befrias
från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter
sin tjänstgöring.
Om en undervisningsanordnare, en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen med stöd av tillgänglig information och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som helhet bedömer att den unge inte är i behov
av i 10 § avsedda tjänster och övrigt stöd, behöver denna aktör inte lämna ut uppgifter om
den unge.
Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf och Folkpensionsanstalten får oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifieringsoch kontaktuppgifter till den unges hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om
myndigheten eller Folkpensionsanstalten med stöd av information som den fått i sitt uppdrag samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att
han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.
Om registrerade föreningar eller stiftelser som arbetar med unga eller andra sammanslutningar som erbjuder fritidsaktiviteter för unga bedömer att en ung person är i behov av
uppsökande ungdomsarbete, kan de med uttryckligt samtycke av den unge eller vårdnadshavaren för en minderårig lämna ut den unges identifierings- och kontaktuppgifter till det
uppsökande ungdomsarbetet.
Den som lämnar ut uppgifter som avses i denna paragraf ska på förhand på lämpligt sätt
underrätta den unge och vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unge
kan lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet i situationer som avses i 2 och 4 mom.
Bestämmelser om att göra barnskyddsanmälan och föregripande barnskyddsanmälan
finns i 25 och 25 c § i barnskyddslagen (417/2007). Bestämmelser om kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet finns i 35 § i socialvårdslagen (1301/2014). Om
den som är anmälningspliktig enligt dessa bestämmelser har kontaktat den myndighet som
ansvarar för socialvården, behöver det inte på basis av samma uppgifter göras en anmälan
till det uppsökande ungdomsarbetet.
12 §
Behandling av uppgifter om unga i det uppsökande ungdomsarbetet
Identifierings- och kontaktuppgifter för det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas ut
på elektronisk väg. Inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet får uppgifter som inkommit i samband med uppdraget samköras eller annars behandlas i syfte att identifiera
unga som är i behov av stöd och för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet. Vid behandlingen av ett ärende som gäller en enskild ung person inom ramen för
det uppsökande ungdomsarbetet registreras den som har anmält den unges kontakt- och
identifieringsuppgifter, beslut om fortsatta åtgärder samt information om vilka uppgifter
om den unge som lämnats ut och till vem. Kommunen är registeransvarig vid behandlingen av personuppgifter.
De uppgifter om en ung person som inkommit i samband med det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas vidare till andra myndigheter endast med den unges samtycke. Om
den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. En minderårig ung person får dock besluta om utlämnandet av uppgifter om honom eller henne själv enligt sin
utvecklingsnivå. Uppgifterna ska förstöras genast när de inte längre är nödvändiga för
skötseln av uppgiften.
Den som arbetar med uppsökande ungdomsarbete får inte utan den unges samtycke för
utomstående röja vad han eller hon i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna
lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, hälsotillstånd eller ekonomiska situation eller om förmåner eller stödåtgärder som den unge åtnjuter. Om den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke.
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4 kap.
Verkstadsverksamhet för unga
13 §
Verkstadsverksamhet för unga
Verkstadsverksamheten för unga ska med hjälp av träning förbättra den unges färdigheter för att kunna komma in på en utbildning, slutföra en utbildning och komma in på den
öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som den unge behöver.
Verkstadsverksamheten syftar till att förbättra den unges livskompetens och främja hans
eller hennes utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Den unge får
träning genom arbete eller arbetsverksamhet utifrån sina egna förutsättningar. På verkstaden görs det tillsammans med den unge upp en individuell träningsplan för honom eller
henne. Verkstadsverksamhet för unga kan ordnas av en kommun, av flera kommuner tillsammans eller av en sammanslutning som producerar tjänster för unga. Vid verkstäder för
unga ska det finnas kunskap om individuell träning och arbetsträning för unga. Verkstäderna ska följa upp resultaten av sin verksamhet.
I regel hänvisas de unga till verkstaden av en myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag. Unga kan också på eget initiativ söka sig till verkstaden. Ett skriftligt avtal
ingås om träningen för den unge som hänvisats till verkstaden. Inom verkstadsverksamheten för unga får uppgifter som inkommit i samband med avtalet eller i samband med det
uppdrag som anges för verkstaden i 1 mom. behandlas i syfte att identifiera den unge som
kommer för träning eller får träning samt för skötseln av uppgifter inom verkstadsverksamheten. Den som ordnar verkstadsverksamhet för unga ska definiera de uppgifter som
innebär behandling av känsliga uppgifter.
14 §
Behandling av uppgifter om unga i verkstadsverksamheten
Inom verkstadsverksamheten för unga är det den ordnar verkstadsverksamheten som är
registeransvarig och som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vid behandlingen
av ett ärende som gäller en enskild ung person inom verkstadsverksamheten införs i personregistret det i 13 § avsedda avtal som gäller den unge, den unges träningsplan, uppgifter som erhållits vid uppföljningen av träningen, fortsatta åtgärder i anknytning till dessa
samt information om de uppgifter om den unge som lämnats ut och till vem. I registret införs också uppgifter om dem som ansvarar för den unges träning.
Uppgifter om den unge samlas in för att man ska kunna planera träningen, visa hur den
unges färdigheter och kunskaper utvecklats och visa resultaten av träningen och den unges
övriga servicebehov. Uppgifter samlas in hos den unge själv och hos den myndighet, eller
den som sköter ett offentligt uppdrag, som hänvisat den unge till verkstaden samt genom
iakttagelser av den unges framsteg inom träningen.
De uppgifter om en ung person som erhållits i samband med skötseln av uppgifter inom
verkstadsverksamheten för unga får lämnas vidare till andra myndigheter eller andra som
sköter offentliga uppdrag endast med den unges samtycke. Om den unge är minderårig,
krävs också vårdnadshavarens samtycke. En minderårig ung person får dock besluta om
utlämnandet av uppgifter om honom eller henne själv enligt sin utvecklingsnivå. Uppgifterna ska förstöras genast när de inte längre är nödvändiga för skötseln av verkstadens
uppdrag, dock senast fyra år från det att uppgifterna fördes in i registret.
Den som ordnar verkstadsverksamhet för unga och den som är anställd hos denne får
inte utan den unges samtycke för utomstående röja vad de i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, hälsotill6
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stånd eller ekonomiska situation eller förmåner eller stödåtgärder som den unge åtnjuter.
Om den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. En minderårig ung
person får dock besluta om utlämnandet av uppgifter om honom eller henne själv enligt
sin utvecklingsnivå.
15 §
Narkotikatest i verkstadsverksamhet för unga
Den som ordnar verkstadsverksamhet för unga får be den unge att visa upp ett intyg
över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den unge är narkotikapåverkad under träning vid verkstaden eller att den unga är narkotikaberoende. En ytterligare förutsättning är att testet är nödvändigt för att klarlägga den unges funktionsförmåga och att den unge sköter uppgifter som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet,
självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och där den unges handlande
under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende
1) allvarligt äventyrar den unges eller någon annans liv eller hälsa,
2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafiken, eller
3) väsentligt ökar risken för olaga handel med och spridning av i 3 § 1 mom. 5 punkten
i narkotikalagen (373/2008) avsedda ämnen i verkstaden för unga eller i någon annan träningsmiljö.
Med intyg över narkotikatest avses ett intyg som utfärdats av en kommunal eller någon
annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, av vilket det framgår
att den unge har genomgått test för utrönande av användning av narkotika som avses i 3 §
1 mom. 5 punkten i narkotikalagen, samt en på testet grundad utredning om huruvida den
unge har använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att den unges funktionsförmåga har blivit nedsatt. Intyget ska visas upp inom en skälig tid som bestämts av den som
ordnar verkstadsverksamheten för unga. En minderårig persons vårdnadshavare ska underrättas när intyg över narkotikatest begärs.
Information som erhålls i samband med narkotikatest får användas endast för översyn
av den unges träningsplan och av det avtal som avses i 13 §. Uppgifterna om narkotikatestet får behandlas endast av dem som ansvarar för den unges träning i verkstadsverksamheten för unga eller av dem som fattar beslut om ändring av avtalet. Intyget över testet ska
förvaras separat från övriga personuppgifter. Om den som ordnar verkstadsverksamhet för
unga inte får det begärda intyget över narkotikatest och uppgifter enligt 1 mom. har planerats för den unge, kan den unges träningsplan och det avtal som avses i 13 § ses över.
Den som ordnar verkstadsverksamheten för unga svarar för kostnaderna för intyg över
narkotikatest som avses i denna paragraf.
På narkotikatestning av unga tillämpas i övrigt vad som i 19 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om testning av arbetstagare.
5 kap.
Statsfinansiering
16 §
Statsandel till kommuner
Bestämmelser om den statsandel som kommunerna beviljas för de användningsändamål som avses i denna lag finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).
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17 §
Rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet
En förutsättning för beviljande av statsbidrag för verksamheten i en riksomfattande organisation på ungdomsområdet är att undervisnings- och kulturministeriet godkänner organisationen som berättigad till statsbidrag.
En organisation på ungdomsområdet som förverkligar de syften och utgångspunkter
som anges i 2 § kan godkännas som berättigad till statsbidrag. Vid prövningen av rätten
till statsbidrag för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet beaktas hur rikstäckande organisationens verksamhet är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga
verkningar samt hur organisationen främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet bland
unga.
En organisation vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område godkänns dock inte som berättigad
till statsbidrag. En organisation som i huvudsak främjar facklig organisering godkänns
inte heller som berättigad till statsbidrag.
En organisation godkänns inte heller som berättigad till statsbidrag om det finns särskilda bestämmelser om understöd till den eller om det finns ett separat anslag i statsbudgeten
för statsunderstöd till organisationen.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av organisationer som
berättigade till statsbidrag i enlighet med denna paragraf och om det förfarande som ska
iakttas vid godkännandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.
18 §
Beviljande av statsunderstöd till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet
I statsbudgeten kan det årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande organisationer på ungdomsområdet.
En riksomfattande organisation på ungdomsområdet kan fördela ett beviljat understöd
till verksamheten i egna regionala eller lokala registrerade medlemsorganisationer på det
sätt som föreskrivs i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).
Vid prövningen av beloppet av statsunderstödet till en riksomfattande organisation på
ungdomsområdet beaktas organisationens ekonomi, hur rikstäckande verksamheten är,
verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet och hur den förverkligar de andra syften och utgångspunkter som anges i 2 §. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig. Utgifter för
affärsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet betraktas inte som godtagbara utgifter.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd i enlighet
med denna paragraf och om det förfarande som ska iakttas vid beviljandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.
19 §
Beviljande av statsunderstöd till riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet
I statsbudgeten kan det årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet.
Undervisnings- och kulturministeriet godkänner kompetenscentrum som berättigade
till statsbidrag. För att ett kompetenscentrum ska godkännas som berättigat till statsbidrag
krävs det att centrumet utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt sakkunnigtjänster och andra tjänster på ungdomsområdet genom att produ8
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cera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik. Därtill ska kompetenscentrumet förverkliga de syften och utgångspunkter
som anges i 2 §.
Vid prövningen av rätten till statsbidrag beaktas även centrumets ekonomi och operativa förutsättningar, riksomfattande betydelse på ungdomsområdet och samhälleliga verkningar, det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt
den helhet som kompetenscentrumen bildar. Rätten till statsbidrag beviljas för viss tid.
Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas centrumets uppgifter samt verksamhetens art och samhälleliga verkningar. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig. Utgifter för affärsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet betraktas inte
som godtagbara utgifter. Ett eventuellt överskott ska användas för centrumets ungdomsarbete och utvecklingen av det.
Närmare bestämmelser om kompetenscentrumen och deras uppgifter och om förutsättningarna för godkännande av rätt till statsbidrag och för erhållande av statsunderstöd får
utfärdas genom förordning av statsrådet.
20 §
Beviljande av statsunderstöd till ungdomscentraler
I statsbudgeten kan det årligen tas in ett anslag för ungdomscentralers ungdomsarbete.
Undervisnings- och kulturministeriet godkänner ungdomscentraler som berättigad till
statsbidrag. För att en ungdomscentral ska godkännas som berättigad till statsbidrag krävs
det att centralen förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § och att centralens huvudsakliga uppgift året om inom ungdomsarbetet är att tillhandahålla handledd
äventyrs-, natur-, miljö-, kultur- eller lägerverksamhet för unga. Ungdomsarbetet vid ungdomscentralen ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling.
Vid prövningen av rätten till statsbidrag beaktas centralens ekonomi och operativa förutsättningar, verksamhetens samhälleliga verkningar och den helhet som ungdomscentralerna bildar.
Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas centralens uppgifter inom ungdomsarbetet samt verksamhetens art och samhälleliga verkningar. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig. Utgifter för affärsverksamhet eller annan motsvarande
verksamhet betraktas inte som godtagbara utgifter. Ett eventuellt överskott ska användas
för utveckling av ungdomsarbetet och för underhåll och utveckling av den tillgängliga infrastrukturen för ungdomsarbetet.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av ungdomscentraler
som berättigade till statsbidrag och för erhållande av statsunderstöd får utfärdas genom
förordning av statsrådet.
21 §
Beviljande av statsunderstöd till verkstadsverksamhet för unga
I statsbudgeten kan det årligen tas in ett anslag för verkstadsverksamhet för unga.
En förutsättning för erhållande av statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga är
att undervisnings- och kulturministeriet godkänner verkstaden för unga som berättigad till
statsbidrag. Som en verkstad för unga som är berättigad till statsbidrag kan en sådan verkstad godkännas som fullgör uppgifterna och förverkligar syftet för verkstadsverksamheten
för unga samt förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 §. Vid prövningen
av rätten till statsbidrag beaktas verkstadens ekonomiska och operativa förutsättningar
samt verksamhetens samhälleliga verkningar.
Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas verkstadsverksamhetens art och
samhälleliga verkningar samt hur verkstaden förverkligar de syften och utgångspunkter
9
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som anges i 2 §. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig. Utgifter för affärsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet betraktas inte som godtagbara utgifter.
Ett eventuellt överskott ska användas för drift och utveckling av verkstadsverksamheten
för unga.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av verkstadsverksamhet
för unga som berättigad till statsbidrag och för erhållande av statsunderstöd får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
22 §
Övriga statsunderstöd
I statsbudgeten kan det årligen tas in ett anslag för forskning som hänför sig till ungdomsarbete och ungdomspolitik samt för internationellt samarbete på ungdomsområdet,
för byggande, grundläggande renovering och utrustning av lokaler för unga, för uppsökande ungdomsarbete och för verksamhet för att utveckla ungdomsarbetet.
23 §
Återkallande av rätten till statsbidrag
Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla rätten till statsbidrag för ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet, en ungdomscentral som avses i 20 § eller en verkstad för unga som avses i 21 §, om centrumet, centralen eller verkstaden inte
längre uppfyller de förutsättningar för rätt till statsbidrag som föreskrivs i denna lag eller
i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Ministeriet kan återkalla rätten till statsbidrag för en riksomfattande organisation på
ungdomsområdet, om organisationen i sin verksamhet oavbrutet i två års tid brister i att
uppfylla de förutsättningar för rätt till statsbidrag som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
6 kap.
Särskilda bestämmelser
24 §
Ungas deltagande och påverkan samt hörande av unga
Bestämmelser om de ungas möjligheter att delta och påverka i ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga finns i 26 § i kommunallagen (410/2015).
Utöver det som föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag ska kommunala och
statliga myndigheter erbjuda och ordna med möjlighet för unga att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal-, regionoch riksnivå eller så ska de unga höras på annat sätt i sådana frågor. De unga ska därtill
höras i ärenden som gäller dem.
25 §
Statsbidragsmyndighet
Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses
i denna lag.
Ministeriet kan anvisa anslag som tagits in i statsbudgeten till regionförvaltningsverket
för beviljande av understöd.
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26 §
Finansieringen av statsandelar och statsunderstöd
Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag ska i första hand betalas med
vinstmedel av tippnings- och penninglotterispel.
27 §
Ändringssökande
Omprövning av ett beslut av undervisnings- och kulturministeriet får begäras på det sätt
som anges i förvaltningslagen (434/2003).
Det beslut som fattas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende enligt 23 § som gäller återkallande av rätten
till statsbidrag får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
28 §
Rätt att anmäla på eget initiativ
Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av
ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon
vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att
misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.
7 kap.
Ikraftträdande
29 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Genom denna lag upphävs ungdomslagen (72/2006).
Om det någon annanstans i lag hänvisas till den ungdomslag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i stället för den.
30 §
Övergångsbestämmelser
Statsunderstöd för 2017 till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet,
riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet, ungdomscentraler som avses i
20 § och verkstäder för unga som avses i 21 § beviljas i enlighet med de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
Statens delegation för ungdomsärenden och utvärderings- och understödskommissionen som tillsattes före ikraftträdandet av denna lag fortsätter sin verksamhet till slutet
av mandatperioden, dock så att statens delegation för ungdomsärenden byter namn till statens ungdomsråd när denna lag träder i kraft.
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Undervisnings- och kulturministeriet ska senast den 1 juli 2017 utan separat ansökan
bedöma rätten till statsbidrag i fråga om organisationer och ungdomscentraler som fått understöd med stöd av den ungdomslag som upphävs genom denna lag.
Det första i 5 § avsedda riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken godkänns för åren 2017—2019.
Helsingfors den 21 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen
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