
Selvitys Piraattipuolueen nuorisojärjestöjen oikeudesta valtiontukeen nuorisolain ja 
valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä nojalla

Johdanto

Määritelmät
Tässä dokumentissa tarkoitetaan:
- nuorisolailla nuorisolakia 27.1.2006/72
- nuorisotyöasetuksella valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä 22.8.2002/729

Nuorisolaki: : 2 § 

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) nuorilla alle 29-vuotiaita;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

3) sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi;

4) nuorisotyöllä nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin 
nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä 
vuorovaikutusta;

5) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista;

6) valtakunnallisella nuorisojärjestöllä rekisteröityä järjestöä, joka toteuttaa tämän lain tarkoitusta ja lähtökohtia 
ja jonka toiminta-alueena on koko maa;

7) valtakunnallisella nuorisotyön palvelujärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka toiminnan pääasiallisena 
tarkoituksena on tuottaa palveluja nuorisotyön yleiseksi kehittämiseksi;

8) nuorisotyötä tekevällä järjestöllä rekisteröityä järjestöä tai muuta yhteisöä, jonka toiminnasta ainakin osa on 
nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.

Nuorisotyöasetus  2 § : 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valtakunnallisella nuorisojärjestöllä rekisteröityä järjestöä:

a) jonka toiminta-alueena on koko maa tai joka on paikallisyhdistysten tai rekisteröityjen piirijärjestöjen 
rekisteröity keskusjärjestö; ja

b) jolla on vähintään 3 000 henkilöjäsentä ja jonka kokonaisjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 
29-vuotiaita taikka jonka piirijärjestöjen tai niiden jäsenjärjestöjen, kuten paikallisyhdistysten, yhteenlaskettu 
henkilöjäsenmäärä on vähintään 3 000 ja jonka jäsentenkokonaisjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on 
alle 29-vuotiaita;

2) valtakunnallisen nuorisojärjestön piirijärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka jäsenet ovat paikallisia 
nuorisoyhdistyksiä ja jonka toimialueen opetusministeriö hyväksyy;

3) valtakunnallisen nuorisotyön palvelujärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka toiminnan pääsiallisena 
tarkoituksena on tuottaa nuorisotyön tai -toiminnan yleistä kehittämistä edistävää julkaisu-, koulutus- ja 
tutkimustoimintaa taikka muita nuorisotyön tai -toiminnan yleistä kehittämistä edistäviä palveluja.
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Käytännöt

Vaatimukset Piraattipuolueen nuorisojärjestön avustuskelpoisuudelle

● Järjestön ja sen alijärjestöjen yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä vähintään 3000
● Jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa alle 29-vuotiaita
● Järjestön on oltava valtakunnallista toimintaa tai sen tulee olla piirijärjestöjen keskusjärjestö
● Järjestön on oltava rekisteröity
● Järjestön on toimittava joillakin seuraavista alueista:

 Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen 
 Nuorten sosiaalinen vahvistaminen
 Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen
 Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistäminen

Vaikkei asia Piraattipuoluetta sinänsä kosketa, ei järjestö ole avustuskelpoinen jos se pääasiallisesti 
edistää ammatillista järjestäytymistä tai � yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua.� .

Avustusten myöntämisperusteita

● Tuloksellisuus

 Toiminnan laatu

 Toiminnan laajuus

 Toiminnan taloudellisuus

● Toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ajankohtaisuus

● Avustuksen tarve

Hakeminen

Niinkutsuttua yleisavustusta haetaan opetusministeriön lomakkeella 36Y. Avustusta voivat hakea 
ainoastaan nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt. Jos järjestöä ei ole hyväksytty nuorisolain piiriin, 
tulee järjestön myös liittää siitä vapaamuotoinen hakemus yleisavustushakemukseen. Opetusministeriö 
käsittelee hakemukset ja hyväksyy järjestöt.

Tämä asiakirja on laadittu OpenOffice.org -ohjelmistolla. Koska Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijä ei voi luopua 
tekijänoikeudestaan, luopuu tekijä kaikista tekijänoikeuden asettamista teoksen käytön ja levittämisen rajoitteista.
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