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Nuorisolain uudistaminen –työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi
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Johdanto, Tausta

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.9.2014 asettama nuorisolain uudistamista valmistellut työryhmä
luovutti opetus- ja kulttuuriministeriölle 2.11.2015 muistionsa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää
lausuntoanne Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistiossa olevasta ehdotuksesta hallituksen
esitykseksi uudeksi nuorisolaiksi 30.11.2015 mennessä.

Tausta

Työryhmä ehdottaa nuorisolaki uudistettavaksi siten, että ehdotettu laki korvaisi nykyisen
nuorisolain vuodelta 2006.

Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille

Jakelu:

Ahvenanmaan valtionvirasto
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Eduskunta Lausunto annettu: 26.11.2015
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Energiavirasto
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Geologian tutkimuskeskus
Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hätäkeskuslaitos
Ilmatieteen laitos
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kansallisarkisto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Luonnonvarakeskus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto
Museovirasto
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pelastusopisto
Poliisihallitus
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puolustusministeriö
Pääesikunta
Rahoitusvakausvirasto
Rajavartiolaitos
Rikosseuraamuslaitos
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Lausunto annettu: 30.11.2015
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Suomen ympäristökeskus
Suomenlinnan hoitokunta
Säteilyturvakeskus
Tasavallan presidentin kanslia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tilastokeskus
Tulli
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Ulkopoliittinen instituutti
Valtiokonttori
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
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Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö
Verohallinto
Viestintävirasto
Väestörekisterikeskus Lausunto annettu: 27.11.2015
Ympäristöministeriö
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnossa voi lausua joko yhdestä tai useammasta pykälästä lausujan valinnan mukaan. Pykäliä
koskevan kysymysosan jälkeen on tilaa yleisille huomioille. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko
vastata.

Aikataulu, Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:

Aikataulu

Lausunto tulee jättää viimeistään maanantaina 30.11.2015.

Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, jaana.wallden (@) minedu.fi, puh. 02953 30339
- johtaja Georg Henrik Wrede, georghenrik.wrede (@) minedu.fi, puh. 02953 30345.

Asiasanat, Linkit, Liitteet:

Asiasanat

kunta, vaikuttaminen, kuuleminen, nuorisolaki, nuori, nuorisotyö, osallisuus, nuorisopolitiikan
ohjelma, monialainen yhteistyö, etsivä nuorisotyö, nuorisoalan järjestö, osaamiskeskus,
nuorisokeskus, nuorten työpajatoiminta

Linkit

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html - Nuorisolain
uudistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Liitteet:

Nuorisolain uudistaminen työryhmän MUISTIO VALMIS.pdf - Nuorisolain uudistaminen; opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=897
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html
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1 luku, Yleiset säännökset

1 § Lain soveltamisala

Ok.

2 § Lain tavoite

Ok.

3 § Määritelmät, tähän kohtaan yleisesti määritelmistä, seuraavassa kysymyksessä ikärajoista

Ok.

3 § Määritelmät kohta 1) nuorilla tarkoitetaan 7- 29 -vuotiaita
Kannatan työryhmän esitystä (7 - 29 -vuotiaita)

x Muu mikä?

Jos valitsitte vaihtoehdon Muu mikä?, niin antakaa tässä ehdotuksenne ikärajaksi mainiten ala- ja
yläikärajat (esim "12 - 25-vuotiaat")

0-29-vuotiaat. Pienissä kunnissa myös alle kouluikäiset nuorisotyön piirissä.

2 luku Valtion nuorisotyö ja -politiikka

4 § Valtion vastuu
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Ok. Aluehallintovirastojen toiminta on tärkeää!

5 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Ok.

6 §Valtion nuorisoneuvosto

Ok.

7 § Avustustoimikunta

Ok.

3 luku Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö

8 § Kunnan vastuu

Ok.

9 § Monialainen yhteistyö

Ok.
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10 § Etsivä nuorisotyö

Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi etsivä nuorisotyö on riippuvainen valtion avustuksista. Jos
avustuksia ei saada, kunnat eivät pysty järjestämään etsivää nuorisotyötä.  

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Ok.

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Ok.

13 § Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuorisotyössä

Ok.

4 luku Valtionrahoitus

14 § Valtionosuus kunnille

Ok.

15 § Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus
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Ok.

16 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle

Ok.

17 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle

Ok.

18 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle

Ok.

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi nuorten työpajatoiminta on riippuvainen valtion avustuksista.
Jos avustuksia ei saada, kunnat eivät pysty järjestämään nuorten työpajatoimintaa.
(Korvamerkittyä rahaa toistaiseksi ilman erillistä hakua oleva valtion avustus!)  

20 § Muut valtionavustukset

Ok.
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21 § Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen

Ok.

5 luku Erinäiset säännökset

22 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Ok.

23 § Valtionapuviranomainen

Ok.

24 § Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

Ok.

25 § Muutoksenhaku

Ok.

26 § Valtionavustuslain soveltaminen



9

Ok.

27 § Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa

Ok.

28 § Arkaluonteisten tietojen käsittely

Ok.

29 § Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus

Ok.

6 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 § Voimaantulo

Ok.

31 § Siirtymäsäännökset

Ok.
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Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

1 § Nuorisotyön ja -politiikan aluehallinnon tehtävät

Ok.

2 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Ok.

3 § Valtion nuorisoneuvoston kokoonpano, asettaminen ja päätösvaltaisuus

Ok.

4 § Avustustoimikunnan kokoonpano, asettaminen ja päätösvaltaisuus

Ok.

5 § Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

Ok.

6 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle
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Ok.

7 § Nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

Ok.

8 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle

Ok.

9 § Nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

Ok.

10 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle

Ok.

11 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi nuorten työpajatoiminta on riippuvainen valtion avustuksista.
Jos avustuksia ei saada, kunnat eivät pysty järjestämään Nuorten työpajatoimintaa.
(Korvamerkittyä rahaa toistaiseksi ilman erillistä hakua oleva valtion avustus!)  
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12 § Voimaantulo

-

Yleiset huomiot

Yleiset huomiot lakiehdotuksesta

-

Yleiset huomiot asetusehdotuksesta

-
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