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Lausunnon antaja: Johtaja hallintolakimies Riitta-Liisa Niittymaa

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO NUORISOLAKIIN

1 luku, Yleiset säännökset

1 § Lain soveltamisala

-

2 § Lain tavoite

-

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

-

3 § Määritelmät kohta 1) nuorilla tarkoitetaan 7- 29 -vuotiaita

X Kannatan työryhmän esitystä (7 - 29 -vuotiaita)
Muu mikä?

Jos valitsitte vaihtoehdon Muu mikä?, niin antakaa tässä ehdotuksenne ikärajaksi mainiten ala- ja
yläikärajat (esim "12 - 25-vuotiaat")
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Maanmittauslaitos kannattaa työryhmän esitystä (7-29-vuotiaita).
Lain tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
mahdollisimman kattavasti.
Alaikärajan määräämistä 7-vuoteen puoltaa se, että kouluiän saavuttanut nuori pystyy ilmaisemaan
mielipiteensä häntä kuultaessa myös abstraktisella tasolla.
Kuulemiselle ei ole ikärajaa, mutta alle kouluikäisten kuuleminen on haastavaa.
Alaikärajan asettamisella oppivelvollisuusiän saavuttaneisiin nuoriin mahdollistaa sen, valtion
avustusten saamisen nuorisotyön edistämiseen ja tukemiseen laajasti.
Kansainvälisesti nuoreksi märittelyn ikäraja on laskenut.

2 luku Valtion nuorisotyö ja -politiikka

4 § Valtion vastuu

-

5 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Kuulemisen vaikuttavuutta päätöksentekoon tulisi arvioida.

6 §Valtion nuorisoneuvosto

Lapsivaikutusten arviointi mukaan tehtäviin: Arvioidaan etukäteen päätösten (esim. lainsäädäntö,
politiikka, toimenpideohjelma) vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
Vaikutusten arviointi on erityisen tärkeää kun päätökset koskevat kaikkia lapsia, suurta lasten
joukkoa tai haavoittuvassa asemassa olevaa joukkoa. Tehtyjä päätöksiä seurataan ja arvioidaan.

7 § Avustustoimikunta

-

3 luku Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö

8 § Kunnan vastuu

-

9 § Monialainen yhteistyö
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Tehtäväksi arvioida etukäteen suunniteltujen päätösten ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

10 § Etsivä nuorisotyö

-

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Kirjaukset tietojen luovuttamisesta, henkilörekisterin pitämisestä, henkilötietojen käsittelystä ja
arkaluontoisen tiedon käsittelystä vastaavat tiedon käsittelyn ja nyky-yhteiskunnan vaatimuksia ja
selkeyttävät hallintoa.

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

kts. 11 §

13 § Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuorisotyössä

kts.11§

4 luku Valtionrahoitus

14 § Valtionosuus kunnille

-

15 § Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus

Alaikärajan ollessa 7 v. mahdollistaa valtionavustuksen saamisen ja kohdentamisen laajasti
nuorisotyöhön.

16 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle

-
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17 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle

-

18 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle

-

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

-

20 § Muut valtionavustukset

-

21 § Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen

Tarpeellinen muutos, joka mahdollistaa toiminnan tarkastamisen ja valtion apukelpoisuuden
edellytysten toteamiseksi.

5 luku Erinäiset säännökset

22 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Kuuleminen edistää osallisuutta ja ehkäisee syrjintää ja sitä kautta esim. radikalisoitumista.
Kuuleminen ei tule rajoittua vain järjestöjen kuulemisen ja ryhmämuotoisiin ja edustuksellisiin
rakenteisiin (esim. nuorisovaltuusto) vaan tulisi mahdollistaa myös yksilötason kuulemiseen ja
omaehtoisiin ryhmiin (verkossa, sosiaalinen media, digitaalinen kuuleminen). Kuulemisen
esteettömyys tulee turvata ja kuuleminen tulee ulottaa esim. monikulttuurisiin ryhmiin.
Kuulemisen vaikutuksista tulee tiedottaa kuulluille selkeästi ja ymmärrettävästi osattomuuden ja
näennäisosallisuuden välttämiseksi. Kuulemisen vaikuttavuuden systemaattinen arviointi ja
edistäminen päätöksentekoon viranomaisille Nuorisolaissa asetettavaksi tavoitteeksi ja
tehtäväksi.

23 § Valtionapuviranomainen

-
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24 § Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

-

25 § Muutoksenhaku

-

26 § Valtionavustuslain soveltaminen

-

27 § Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa

Kirjaukset tarpeen nuoren turvallisuuden  terveyden turvaamiseksi työpajatoiminnassa.

28 § Arkaluonteisten tietojen käsittely

kts. 27§

29 § Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus

kts. 27§

6 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 § Voimaantulo

Kuntalain mukaiset nuorisovaltuustoja koskevat velvoitteet tulevat voimaan 1.6.2017.

31 § Siirtymäsäännökset

-

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

1 § Nuorisotyön ja -politiikan aluehallinnon tehtävät
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-

2 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

-

3 § Valtion nuorisoneuvoston kokoonpano, asettaminen ja päätösvaltaisuus

-

4 § Avustustoimikunnan kokoonpano, asettaminen ja päätösvaltaisuus

-

5 § Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

-

6 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle

-

7 § Nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

-

8 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle

-

9 § Nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

-

10 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle
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-

11 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

-

12 § Voimaantulo

-

Yleiset huomiot

Yleiset huomiot lakiehdotuksesta

maanmittauslaitos pitää lakiehdotusta kannatettavana. Suomen julkinen hallinto on sitoutunut
edistämään avointa, vastuullista ja osallisuutta edistävää hallintoa. Tavoitteena on erityisesti lasten
ja nuorten osallisuuden edistäminen. Lakiehdotuksessa on huomioitu edellä mainitut tavoitteet ja
sitoumukset.
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