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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN
ESITYKSEKSI UUDEKSI NUORISOLAIKSI

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) pitää työryhmämuistiota kokonaisuutena
kannatettavana ja hyvänä.

Alla muutama havainto ja asia huomioitaviksi.

3 pykälän 1 kohdan mukaan nuorilla tarkoitetaan 7–29-vuotiaita.

Palokuntanuorisotoiminnassa nuoren määritelmä on 7-17 vuotta. Uuden lain
luonnoksessa mainitaan, että alaikärajan muuttaminen ei estä nuorisojärjestöjä
tarjoamasta harrastuksia myös alle 7-vuotiaille. Muutoksella ei luonnoksen mukaan
myöskään ole tarkoitus ohjata nuorisoalan järjestöjen itse määrittelemiä kohderyhmiä.

Haluamme tuoda esille, että koska lapsia ja nuoria koskevien lakien ja sopimusten
ikärajat vaihtelevat (esim. Lastensuojelulain mukaan alle 18-vuotias on lapsi), olisi hyvä,
että niitä pyrittäisiin tulevaisuudessa yhdenmukaistamaan.

9 pykälän 1 momentin mukaan kunnassa tulisi olla paikallisten viranomaisten
monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten
ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä
olisivat kaikki kunnassa asuvat nuoret… …Verkoston kokoonpanosta ei enää
säädettäisi, mutta tarkoituksena on, että verkostoon kuuluisivat edelleen tarpeen
mukaan opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimien sekä työ-, poliisi- ja
puolustushallinnon edustajat. Verkostossa voisi olla edustettuina myös muita
viranomaisia, kuten esimerkiksi kunnan kulttuuri-, liikunta- ja kirjastotoimi.

Näkisimme, että Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisiin tavoitteisiin nähden sekä
palokuntanuorisotyön laajuuden huomioon ottaen nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa
olisi aina mukana myös pelastuslaitoksen edustaja.



15 §. Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus

Jatkuvuus ja toiminnan perusrahoitus on turvattava. Toimijoiden on kyettävä
ennakoimaan rahoituksen suuruutta niin, että siihen ei saa tulla vuosittain suuria,
yhtäkkisiä muutoksia. Jonkinlainen periaatteellinen, vuotta pidemmän aikavälin rahoitus
olisi suotavaa ja toiminnan jatkuvuutta edistävää. Tätä voisi edistää lakiluonnoksen 5.
pykälän 1. momentti, jonka mukaan valtioneuvosto hyväksyisi joka neljäs vuosi valtion
nuorisopolitiikan ohjelman.

16 pykälän 1 momentin mukaan valtion talousarvioon voitaisiin ottaa vuosittain
määräraha myönnettäväksi nuorisoalan järjestöjen toimintaan. Pykälä vastaa
voimassa olevan lain 10 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä niin, että
valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja valtakunnalliset nuorisotyön palvelujärjestöt
on muutettu nuorisoalan järjestöiksi. Näin muutettuna pykälä koskee myös
nuorisotyötä tekevien järjestöjen valtionavustuksia, joista säädetään voimassa
olevan lain 11 §:ssä.

On pidettävä huoli, että rahoitus on aidosti kaikkien haettavissa ja rahan saannin ehdot
ovat kaikille, niin nuorisotyötä tekeville kuin nuorisotoimintaa tai nuorisotyön palveluja
järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille tai säätiöille samat. Tarkoittaa, että ei tehdä ns.
korvamerkintöjä tietynlaisille toimijoille.
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