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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtakunnallisen nuo
risotyön valtionavusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisen nuo
risotyön valtionavusta annetun lain muuttamis
ta siten, että tämän lain nojalla ei avustettaisi 
sellaisia yleisjärjestöjä, joiden toiminnasta vain 
osa on nuorisotyötä. Näitä järjestöjä avustettai
siin lain muutoksen jälkeen tulo- ja menoar
vioon erikseen otettavalla määrärahalla. Valta-

kunnallisen nuorisotyön valtionavusta annetun 
lain nojalla avustettaisiin tässä ehdotetun muu
toksen jälkeen valtakunnallisia nuorisojärjestöjä 
ja nuorisotyön palvelujärjestöjä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1983 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nyky i ne n t i 1 a n n e j a e h d o te -
tut muutokset 

V altakunnallisen nuorisotyön valtionavusta 
annetun ~ain (1035/73) nojalla avustettiin 
vuonna 1981 59 valtakunnallista nuorisojärjes
töä ja niiden 207 piirijärjestöä, 7 nuorisotyön 
palvelujärjestöä ja 10 muuta nuorisotyötä teke
vää järjestöä. Viimeksi mainitut ovat yleisjär
jestöjä, joiden toiminnasta vain osa on nuoriso
työtä. Vuonna 1982 on lain nojalla avustetta
viksi yhteisöiksi hakenut lisäksi 3 yleisjärjestöä. 

Vuonna 1981 myönnettiin valtakunnallisen 
nuorisotyön valtionavusta annetun lain nojalla 
toiminta-avustuksia valtakunnallisille nuorisojär
jestöille yhteensä 24 miljoonaa markkaa. Tästä 
määrärahasta muille nuorisotyötä tekeville yleis
järjestöille myönnettiin 182 000 markkaa. 

Lain alkuperäisenä tarkoituksena on pidettä
vä toimintaedellytysten luomista nuorten va
paalle kansalaistoiminnalle ja sen tukemista. 
Nuorisojärjestöjen lisäksi sellaisten yleisjärjestö
jen maata, joita voitaisiin avustaa val
takunnallisen nuorisotyön valtionavusta an
netun lain nojalla, on huomattava. Näyttää 
siltä, että yhä useampi yleisjärjestö tuntee kiin-
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nostusta hakea tämän lain nojalla myönnettä
vää toiminta-avustusta nuorisotyölleen. Tällai
nen kehitys saattaa vaarantaa lain alkuperäisen 
tarkoituksen toteuttamisen, mikä olisi estettävä 
muuttamalla lakia tarvittavassa määrin. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
sen nojalla avustettaisiin valtakunnallisia nuori
sojärjestöjä ja valtakunnallisen nuorisotyön pal
velujärjestöjä. Lain soveltamispiiristä paistetta
vien yleisjärjestöjen valtionapu nuorisotyön tu
kemiseen on tarkoitus suorittaa niistä määrä
rahoista, jotka valtion tulo- ja menoarviossa on 
osoitettu veikkausvoittovaroista käytettäväksi 
nuorisonkasvatustyön tukemiseen. 

2. L a i n v o i m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1. päi
vänä tammikuuta 1983. Ennen lain voimaan
tuloa on tarkoitus ryhtyä sen täytäntöönpane
miseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 85 

Laki 
valtakunnallisen nuorisotyön valtionavusta annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä joulukuuta 197 3 annetun valta
kunnallisen nuorisotyön valtionavusta annetun lain (1035/73) 2 §:n 1 momentti näin kuu
luvaksi: 

2 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan valta

kunnallisen nuorisotyön valtionapua varten vuo
sittain määräraha myönnettäväksi avustuksina 
valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja valtakun
nallisille nuorisotyön palvelujärjestöille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kalevi Kivistö 



N:o 85 3 

Liite 

Laki 
valtakunnallisen nuorisotyön valtionavusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valta
kunnallisen nuorisotyön valtionavusta annetun lain (1035/73) 2 §:n 1 momentti näin kuu
luvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan valta

kunnallisen nuorisotyön valtionapua varten vuo
sittain määräraha myönnettäväksi avustuksina 
valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja muille 
nuorisotyötä tekeville valtakunnallisille järjes
töille. 

Ehdotus 

2 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan valta

kunnallisen nuorisotyön valtionapua varten vuo
sittain määräraha myönnettäväksi avustuksina 
valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja valtakun
nallisille nuorisotyön palvelujärjestöille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




