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TYÖRYHMÄN LUONNOS MUOKKAUKSET 2.9.2015
Hallituksen esitys uudeksi nuorisolaiksi, pykälä-osa
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 valtionrahoituksesta.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita.

2§
Lain tavoite
Tämän lain tavoitteena on:
1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä 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, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys;
2) terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen; sekä
3) monialainen yhteistyö.

3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) nuorilla 7-29 -vuotiaita;
2) nuorisotyöllä nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa;
3) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista;
4) nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa;
5) nuorisoalan järjestöllä nuorisotyötä tekevää, nuorisotoimintaa tai nuorisotyön palveluja järjestävää
rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä.
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2 luku Valtion nuorisotyö ja - politiikka
4§
Valtion vastuu
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja
kehittämisestä sekä yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa.
Nuorisotyön ja – politiikan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Tehtävistä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, nuorisoalan järjestöjen ja
muiden yhteisöjen sekä nuorten kanssa.

5§
Valtion nuorisopolitiikan ohjelma
Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtion nuorisopolitiikan ohjelman.
Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisopolitiikalle. 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 keskeisiä tahoja.
Tarkempia säännöksiä ohjelman sisällöstä ja valmistelusta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

6§
Valtion nuorisoneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii valtion nuorisoneuvosto, jonka asettaa valtioneuvosto.
Neuvoston tehtävänä on:
1) käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon
toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
4) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan otettavista asioista;
5) seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.
Neuvostossa voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten.
Valtion nuorisoneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
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7§
Avustustoimikunta
Nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on
avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto.
Toimikunnan tehtävänä on:
1) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto nuorisoalan järjestöjen valtionapukelpoisuudesta;
2) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto nuorisoalan järjestöjen valtionavustusten jaosta;
3) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvityksiä avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Avustustoimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

3 luku Kuntien nuorisotyö ja – politiikka sekä monialainen yhteistyö
8§
Kunnan vastuu
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan tämän lain 2 §:n tavoitteita kunnan tulee
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja – toiminnalle järjestämällä nuorille
suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.
Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden
nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten 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 yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat
kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa
nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto.
Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin
ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;
3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.
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10 §
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa tuen tarpeessa olevaa nuorta sellaisten palvelujen ja
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuutta yhteiskuntaan ja muuta
elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Kunnan järjestäessä etsivää nuorisotyötä sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava
kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava
riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai
useammat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten
palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain
mukaisesti.
Etsivä nuorisotyö on aloitettava ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan
arvioon tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen
perusteella. Tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle säädetään tarkemmin 11 §:ssä ja etsivälle
nuorisotyölle esitettyjen yhteistyöpyyntöjen käsittelystä tarkemmin 12 §:ssä.

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 säädetään, luovutettava
nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1) opetuksen järjestäjän tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin;
2) koulutuksen järjestäjän tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai
lukiokoulutuksessa;
3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat tai siviilipalveluskeskus voi jättää tiedot 2 momentissa
tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevien tietojen pohjalta sekä nuoren
tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen
ja muun tuen tarpeessa.
Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen tai Kansaneläkelaitos voi
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöintija yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena tai Kansaneläkelaitos tehtävässään saamiensa tietojen
pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan
viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
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Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava 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 säädetään lastensuojelulain
(417/2007) 25 ja 25 c §:ssä. Yhteydenotosta sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi säädetään
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:ssä. Jos näiden säännösten mukainen ilmoitusvelvollinen henkilö on
ottanut yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä
ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle.
12 §
Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä
Kunnan järjestäessä etsivää nuorisotyötä kunta voi ylläpitää rekisteriä, johon viranomaiset ja
Kansaneläkelaitos voivat luovuttaa etsivälle nuorisotyölle 11 §:ssä tarkoitettuja nuorta koskevia yksilöinti- ja
yhteystietoja.
Tiedon luovuttajan tulee nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen lisäksi kirjata nimensä, tehtävänsä ja muut
yhteystietonsa. Rekisteriin ei tule kirjata muita tietoja. Rekisterin tiedot välittyvät etsivän nuorisotyön lisäksi
toiselle viranomaiselle, joka on luovuttanut samaa nuorta koskevia tietoja rekisteriin.
Kunta voi kirjallisella sopimuksella antaa nuorten kanssa toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai
muulle yhteisölle oikeuden käyttää rekisteriä tietojen luovuttamista varten.
Etsivän nuorisotyön on sopivalla tavalla ilmoitettava sopimuksen perusteella rekisteriin luovutetuista
tiedoista nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle ilman aiheetonta viivettä.

13 §
Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuorisotyössä
Sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään henkilötietojen käsittelystä, etsivässä nuorisotyössä
voidaan yhdistää tai muutoin käsitellä tehtävässä saadut tiedot tuen tarpeessa olevien nuorten yksilöimiseksi
ja etsivän nuorisotyön tehtävien 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 luovuttaa edelleen toiselle
viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella. Tiedot on
hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.
Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilman suostumusta ilmaista sivullisille, mitä hän tämän lain
mukaisia tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren saamista
etuuksista tai tukitoimista sekä hänen taloudellisesta asemastaan.
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4 luku Valtionrahoitus

14 §
Valtionosuus kunnille
Kunnalle myönnetään valtionosuutta tämän lain mukaisiin käyttötarkoituksiin siten kuin opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään.

15 §
Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus
Nuorisoalan järjestön toimintaan tarkoitetun valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja
kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön valtionapukelpoiseksi.
Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa tämän lain 2
§:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä jonka tarkoituksena on nuorisotyön tai nuorisotoiminnan
edistäminen tai joka tarjoaa palveluja muille nuorisoalan järjestöille, kunnille tai muille nuorisoalan
yhteisöille.
Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu,
laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, 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 valtionapukelpoiseksi.
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 valtionapukelpoisuuden hyväksymisen
edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

16 §
Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorisoalan järjestöjen toimintaan.
Nuorisoalan järjestö voi osoittaa saamaansa avustusta omien alueellisten tai paikallisten rekisteröityjen
jäsenjärjestöjen toimintaan siten kuin valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa säädetään.
Nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu,
laajuus ja taloudellisuus sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan
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lisäksi huomioon miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta sekä
toteuttaa muita tämän lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia.
Avustuksen perusteena olevina toimintamenoina ei pidetä liiketoiminnasta aiheutuvia menoja.
Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä ja
valtionavustuksen myöntämisessä noudatettavasta menettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 §
Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorisoalan osaamiskeskusten
toimintaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden. Valtionapukelpoisuuden
hyväksymisen edellytyksenä on, että osaamiskeskus edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista tai tukee
nuorisoalan asiantuntija- ja muita palveluja tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa
nuorista, nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta. Lisäksi osaamiskeskuksen tulee toteuttaa tämän lain 2 §:ssä
säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia.
Ministeriö ja keskus sopivat tehtävistä tarkemmin määräajoin. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan
myös huomioon keskuksen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä
osaamiskeskuksien muodostama kokonaisuus.
Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mitä ministeriö ja keskus ovat sopineet keskuksen
tehtävistä sekä keskuksen toiminnan laatu ja vaikuttavuus. Avustettavan toiminnan on oltava
yleishyödyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta tai muusta vastaavasta toiminnasta
aiheutuvia menoja. Mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen yläpitoon ja kehittämiseen.
Tarkempia säännöksiä osaamiskeskuksista ja niiden tehtävistä, valtionapukelpoisuuden hyväksymisen ja
valtionavustuksen saamisen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

18 §
Valtionavustuksen myöntäminen nuorisokeskukselle
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorisokeskusten toimintaan ja
rakentamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden. Valtionapukelpoisuuden
hyväksymisen edellytyksenä on, että nuorisokeskus toteuttaa tämän lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja
lähtökohtia ja että keskuksen pääasiallisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua leiri- tai
ympäristötoimintaa. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon keskuksen taloudelliset ja
toiminnalliset edellytykset, toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä nuorisokeskuksien muodostama
kokonaisuus.

Nuorisolaki uudistus työryhmän LUONNOS 2.9.2015

8
Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mitä ministeriö ja keskus ovat sopineet keskuksen
tehtävistä sekä keskuksen toiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avustettavan toiminnan on
oltava yleishyödyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei pidetä liiketoiminnasta aiheutuvia menoja. Mahdollinen
ylijäämä on käytettävä keskuksen yläpitoon ja kehittämiseen.
Tarkempia säännöksiä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymisen ja valtionavustuksen
saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

19 §
Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi nuorten työpajatoimintaan.
Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorten työpajatoiminta, joka toteuttaa tämän lain 2 §:ssä
säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka tarkoituksena on valmennuksen avulla parantaa nuoren taitoja
itsenäiseen elämään ja valmiuksia koulutukseen tai työhön.
Nuorten työpajan ylläpitäjänä voi olla kunta tai kuntayhtymä taikka yhdistys, säätiö tai muu yksityinen
yhteisö.
Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon nuorten työpajatoiminnan laatu ja
yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Tarkempia säännöksiä nuorten työpajoista ja niiden toiminnasta sekä valtionapukelpoisuuden hyväksymisen
ja valtionavustuksen saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

20 §
Muut valtionavustukset
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvään
tutkimukseen, kansainväliseen nuorisoalan yhteistyöhön, nuorisotilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja
varustamiseen, etsivään nuorisotyöhön sekä nuorisotyön kehittämistoimintaan.

21 §
Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa 17 §:ssä tarkoitetun osaamiskeskuksen, 18 §:ssä tarkoitetun
nuorisokeskuksen ja 19 §:ssä tarkoitetun nuorten työpajan valtionapukelpoisuuden, jos se ei enää täytä tässä
laissa tai tämän lain nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä.
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Ministeriö voi peruuttaa 15 §:ssä tarkoitetun nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuuden, jos sen toiminta
ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden
edellytyksiä.
5 luku Erinäiset säännökset
22 §
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, nuorille ja lapsille tulee tarjota mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa, jollei se ole asian laatu ja laajuus
huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta.

23 §
Valtionapuviranomainen
Valtionapuviranomaisena tässä laissa tarkoitetussa asiassa on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa aluehallintoviraston myönnettäväksi valtion talousarvioon otettuja
avustusmäärärahoja.

24 §
Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus
Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet sekä -avustukset suoritetaan ensisijaisesti veikkaus- ja rahaarpajaispelien voittovaroista.

25 §
Muutoksenhaku
Edellä 15 §: ssä, 17 §:n 2, 3 ja 5 momentissa, 18 §:n 2 ja 4 momentissa, 19 §:n 2,3 ja 5 tarkoitettuun opetusja kulttuuriministeriön päätökseen valtionapukelpoisuudesta saa hakea ministeriöltä oikaisua siten kuin
hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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26 §
Valtionavustuslain soveltaminen
Edellä 15–20 §:ssä tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään.

27 §
Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa
Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjä voi velvoittaa nuoren esittämään huumausainetestiä koskevan
todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että nuori on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työpajalla
valmennuksessa tai että nuorella on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on
välttämätöntä nuoren toimintakyvyn selvittämiseksi ja että nuori toimii sellaisissa tehtävissä, jotka
edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai reagointikykyä ja jossa huumeiden
vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
1) vakavasti vaarantaa nuoren itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; tai
3) merkittävästi lisää huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden
laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.
Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan kunnan tai muun laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että nuorelle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu
selvitys siitä, onko nuori käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen
toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjän määräämässä
kohtuullisessa ajassa. Huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava alaikäisen
nuoren huoltajalle.
Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta
todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Nuorelle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19
§:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

28 §
Arkaluonteisten tietojen käsittely
Edellä 27 §:ssä tarkoitettu huumausainetestiä koskevaa tietoa saavat käsitellä vain ne, jotka vastaavat nuoren
valmennuksesta nuorten työpajatoiminnassa. Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjän tulee määritellä ne
tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä.
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Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjän on säilytettävä arkaluonteiset tiedot erillään muista henkilötiedoista.
Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää nuorten
työpajatoiminnan tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen
merkitsemisestä rekisteriin.
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.

29 §
Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus
Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 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 väkivallan kohteeksi.
6 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
30 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan XX päivänä
päivänä X kuuta 20XX .

XX kuuta 201X . Lain 16 ja 17 § tulevat kuitenkin voimaan 1

Tällä lailla kumotaan nuorisolaki (72/2006). Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31 §
Siirtymäsäännökset
Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arviointi- ja
avustustoimikunta jatkavat toimintaansa toimikautensa (vuoden 20XX ) loppuun.
Ennen tämän lain voimaantuloa avustettaviksi hyväksytyt nuorisojärjestöt ja nuorisotyön palvelujärjestöt
säilyttävät valtionavustuskelpoisuutensa vuoden 20XX loppuun, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö ennen
sitä erikseen muuta asiaa koskevaa päätöstään tai kumoa sitä.
Ennen tämän lain voimaantuloa avustettaviksi hyväksytyt valtakunnalliset nuorisokeskukset säilyttävät
tämän lain voimaan tullessa valtionavustuskelpoisuutensa vuoden 20XX loppuun, jollei opetus- ja
kulttuuriministeriö ennen sitä erikseen muuta asiaa koskevaa päätöstään tai kumoa sitä.
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