
 
 
UTLYSNING AV ANSÖKNINGSOMGÅNG 
 
Ansökan om rätt till statsbidrag: riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 
 
Allmän beskrivning  
 
Ifall organisationen inte med stöd av ungdomslagen har godkänts som en riksomfattande organisation som 
har rätt till statsunderstöd, bör organisationen skicka in en fritt formulerad, separat ansökan om 
berättigande till statsunderstöd. För närvarande kan ansökan om rätt till statsunderstöd inlämnas  till 
ministeriet året om. En organisation inom ungdomsområdet som vill ansöka om rätt till statsbidrag bör göra 
det hos undervisnings- och kulturministeriet.  
 
En organisation inom ungdomsområdet kan tilldelas statsbidrag för sin verksamhet bara i det fall att den 
har beviljats rätt till det. 
 
Ansökningstid: fortlöpande 
 
På ansökan om rätt till statsbidrag tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsrådets förordning om 
ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017).  
 
 
 
Hur ansöker man om rätt till statsbidrag? 
 
Organisationen ansöker om rätt till statsbidrag med en fritt formulerad ansökan bl.a. med en redogörelse 
för sin verkställda och planerade verksamhet enligt ungdomslagens och -förordningens bestämmelser (se 
mera detaljerat nedan) 
 
Till ansökan om berättigande av statsunderstöd fogas dessutom:  
1. gällande stadgar 
2. ett utdrag ur föreningsregistret med uppdaterade uppgifter om de personer som har namnteckningsrätt 
(högst 6 mån. gammalt) 
3. den senast godkända verksamhetsberättelsen 
4. det senast godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och bilagor) 
5. en redogörelse över eventuella, registrerade regionala och lokala medlemsorganisationer, deras 

verksamhetsområden utritade på en karta och medlemsorganisationernas modellstadgar 
6. en utredning över alla bidrag från de tre senaste åren från stat, kommun eller församling samt bidragens 

belopp och användningsändamål 
7. det totala antalet medlemmar och därtill specificerat skilt för sig andelen 15–28-åringar bland 

medlemmarna respektive den andel medlemmar som ännu inte har fyllt 15 år 
 
Därtill är det fritt fram att till ansökan bifoga en redogörelse för andra omständigheter som den sökande 
anser att väsentligt inverkar på rätten att få statsbidrag. 
 
En fritt formulerad ansökan om rätt till statsunderstöd förses med underskrift och adresseras till:  
 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 
 Registratorskontoret, PB 29 
 00023 Statsrådet 
 



Ansökan om rätten till statsunderstöd jämte bilagor kan också lämnas till besöksadressen Riddaregatan 2 B, 
00170 Helsingfors (Statsrådets kanslis registratorskontor). 
 
 

På vilka grunder bedöms ansökningarna?  
 
Rätten att beviljas statsunderstöd inom ungdomssektorn baserar sig på behovsprövning. Bedömningen av 
ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar motiveringarna i 17 § i ungdomslagen 
(1285/2016) och i 5 § i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017).  
 
3 § i ungdomslagen definierar en riksomfattande organisation på ungdomsområdet på följande sätt: 
utöver de riksomfattande ungdomsorganisationerna betraktas som landsomfattande organisationer inom 
ungdomssektorn också sådana registrerade föreningar eller stiftelser som bedriver ungdomsarbete eller 
ordnar ungdomsverksamhet eller tjänster inom ungdomsarbetet och som förverkligar denna lags syften 
och utgångspunkter och vars verksamhetsområde täcker hela landet. 

 
Enligt 5 § i förordningen ska organisationen uppfylla följande villkor för rätt till statsunderstöd: Vid 
bedömning av arten av organisationens verksamhet beaktas hur regelbunden och etablerad verksamheten 
är samt hur organisationens ekonomi och förvaltning har skötts. Vid bedömning av verksamhetens 
omfattning beaktas hur tillgänglig verksamheten är för den grupp som organisationen har angett som sin 
målgrupp. Vid bedömning av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse 
inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt inom organisationens verksamhetsområde. Vid 
bedömning av verksamhetens riksomfattande karaktär beaktas verksamhetens regionala täckning. 
Organisationens verksamhet anses vara riksomfattande när den täcker minst tre landskap. 

 
Organisationen ska i sin ansökan också ta ställning till den av fyra grupper som den med avseende på sin 
verksamhet hör till: 1) av det totala medlemsantalet eller av de sammanlagda personmedlemmarna inom 
distriktsorganisationerna och lokalföreningarna utgör minst två tredjedelar unga personer (en 
ungdomsorganisation), 2) åtminstone en del av verksamheten är ungdomarnas frivilliga verksamhet som 
ungdomarna har en självständig besluts- och budgetmakt över (en organisation som främjar 
ungdomsverksamhet), 3) åtminstone en del av verksamheten omfattar ungdomsarbete och den här delen 
kan specificeras från övrig verksamhet (en organisation som bedriver ungdomsarbete), eller 4) det 
huvudsakliga syftet är att erbjuda tjänster till organisationer inom ungdomssektorn, kommuner eller övriga 
samfund inom ungdomssektorn (en serviceorganisation inom ungdomssektorn). 

 
Enligt 17 § i ungdomslagen godkänns dock inte rätt till statsbidrag för en sådan organisation vars 
huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller ett 
motsvarande område. En organisation som i huvudsak främjar facklig organisering godkänns inte heller 
som berättigad till statsbidrag. 

  
En organisation godkänns inte heller som berättigad till statsunderstöd om det finns särskilda 
bestämmelser om understöd till den eller om det finns ett separat anslag i statsbudgeten gällande 
statsunderstöd till den här organisationen. 
 
 
Ytterligare information 
 
Överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 02953 30315, marja.n.pulkkinen[at]minedu.fi 
 
 
 


