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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien nuorisolauta
kunnista ja kuntien nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtion tulo- ja menoarvioon otetusta määrä
rahasta myönnetään vuosittain valtionosuutta 
muun muassa kuntien nuorisolautakuntien pal
veluksessa o1evien viranhaltijain palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Esitykseen ehdote· 
taan, että kuntien nuorisolautakunnista ja kun
tien nuoriso.työhön annettavasta valtionavusta 
annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka 
mukaan valtionosuutta uuden henkilöstön palk-

kaamisesta aiheutuviin kuluihin myönnetaan 
vain tulo- ja menoarviossa asetettavien enim
mäismäärien rajoissa. 

Esitys liittyy vuoden 1982 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1982 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet 

Kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuo
risotyöhön annettavasta valtionavusta annettu 
laki ( 117 /72) ei nykyisin sisällä rajoituk
sia valtionosuuteen oikeuttavan henkilöstön 
paikkaamiselle. Esityksen tavoitteena on luoda 
menetelmä, jolla voidaan ennakolta säädellä 
valtionosuuteen oikeuttavan henkilöstön mää
rällistä kasvua. Tämä tapahtuu siten, että 
uuden henkilöstön palkkaamiseen asetetaan 
valtion tulo- ja menoarviossa enimmäismäärä, 
jonka rajoissa valtionosuutta myönnetään. Me
netelmää sovellettaisiin jo vuoden 1982 tulo
ja menoarviossa. 

2. Nykyinen tilanne 

Kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien 
nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta anne
tun lain 5 §:n 1 momentin (1079/75) mu-
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kaan kunnan nuorisolautakunnan valtionosuu
teen oikeuttaviksi käyttökustannuksiksi luetaan 
muun muassa kuntien ja kuntainliittojen val
tionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
(35/73) 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetut palk
kauksista aiheutuvat menot. Opetusministeriö 
vahvistaa yleiset perusteet, joiden mukaan palk
kausmenot voidaan hyväksyä valtionosuuteen 
oikeuttaviksi. Uusien valtionosuuteen oikeutta
vien virkojen perustaminen kuntiin edellyttää 
opetusministeriön suostumusta, jonka saamisen 
edellytyksenä on pidetty viran tarpeellisuutta 
kunnan kannalta. 

3. Ehdotettu muutos 

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuteen oi
keutetun henkilöstön määrän kasvu on pää
piirteittäin valvottavissa. Valtionosuuteen oi
keuttavan henkilöstön määrää olisi kuitenkin 
voitava ohjata tehokkaammin kuin mihin ny-
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kyiset varsin yleisluontoiset säännökset antavat 
mahdollisuuden. Lisäksi on voitava ottaa huo
mioon valtion kulloinenkin taloudellinen tilan
ne. Sen vuoksi ehdotetaan, että kuntien nuori
solautakunnista ja kuntien nuorisotyöhön an
nettavasta valtionavusta annettuun lakiin lisät
täisiin uusi 5 a §, jonka mukaan valtionosuut
ta myönnettäisiin uuden henkilöstön paikkaa
misesta aiheutuneisiin kustannuksiin valtion 
tulo- ja menoarvion rajoissa. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 pa1vana 
tammikuuta 1982. Lakia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran myönnettäessä valtionosuutta 
käyttökustannuksiin vuodelta 1982. 

Edellä esitetyn perusteeella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyo'hön annettavasta valtionavusta annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuntien nuorisolautakunnista ja knntien rroo
risotyöhön annettavasta valtionavusta 21 päivänä tammikuuta 1972 annettuun lakiin ( 117/ 
72) uusi näin kuuluva :5 a §: 

5 a § 
Valtionosuuden myöntäminen 5 § :n 1 mo

mentissa tarkoitetun uuden henkilökunnan 
palkkaukseen tapahtuu valtion tulo- ja meno
arvion rajoissa. 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981 

Tämä laki tulee votmaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen "kerran 
myennettäe-ssä vah1onosoutta kuntien nuoriso
lautakuntien käyttökustannuksiin vuodelta 
1982. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kalevi Kivistö 


