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ARVIOINTI- JA AVUSTUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
Nuorisolain (1285/2016) 7 §:n mukaan valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen
avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja
avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten.
Toimikunnan tehtävänä on:
1) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten
jaosta;
2) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten
nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta
3) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien
järjestöjen toiminnasta.
Toimikunnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen ja kokoonpano
Nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (211/2017) 4 §:n
mukaan arviointi- ja avustustoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
enintään seitsemän muuta jäsentä.
Valtioneuvosto kutsuu toimikunnan jäsenet kuultuaan nuorisoalalla toimivia tahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 17.5.2019 mennessä ehdokasesitykset näiltä tahoilta.
Arviointi- ja avustustoimikunnan toimikausi
Nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan arviointi- ja avustustoimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Toimikunta asetetaan eduskunnan vaalikausia vastaavasti kuuden kuukauden kuluessa vaalikauden alusta ja sen
toimikausi jatkuu, kunnes seuraava toimikunta on asetettu. Nyt asetettavan arviointija avustustoimikunnan toimikausi alkaisi 1.9.2019.
Esitys arviointi- ja avustustoimikunnaksi
Arviointi- ja avustustoimikunnan kooksi esitetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja seitsemän jäsentä.
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Toimikuntaan nimettävien ehdokkaat ja ehdottavat tahot olisivat:
Puheenjohtaja:
Kansanedustaja Joonas Könttä, Suomen Keskusta rp
Varapuheenjohtaja:
Toiminnanjohtaja Laura Ylitalo, Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Muut jäsenet:
Kielenkääntäjä Tatu Ahponen, Vasemmistonuoret ry
KTM Milja Henttonen, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden Liitto ry
Landsbygdsföretagare Christoffer Ingo, Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation
Svensk Ungdom rf
Kirkkoherra Riikka Reina, Nuori Kirkko ry
VTK Mariam Rguibi, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Johtava konsultti Eero Rämö, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Johtava asiantuntija Satu Ågren, SAKKI ry, OSKU ry ja FSS rf
Tasa-arvo
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Ehdotetun toimikunnan jäsenistä naisia olisi viisi ja miehiä neljä, joten
toimikunnan kokoonpano olisi tasa-arvolain mukainen.
Arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö ja menot
Toimikunnalla on pääsihteeri, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa ja jonka toimikausi on enintään neljä vuotta. Lisäksi toimikunnalla voi olla muuta henkilökuntaa. Toimikunnan toimistotehtävät hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Arviointi- ja avustustoimikunnan palkka- ja muut toimintamenot maksetaan momentin 29.91.50. (Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen) määrärahasta.

