
HAKUILMOITUS 

Valtionapukelpoisuushaku: valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 

Yleiskuvaus 

Mikäli järjestöä ei ole hyväksytty nuorisolain nojalla avustettavaksi valtakunnalliseksi nuorisoalan 
järjestöksi, on järjestön lähetettävä järjestöä koskeva erillinen vapaamuotoinen valtionapukelpoisuus-
hakemus. Valtionapukelpoisuushakemuksen voi tällä hetkellä lähettää ministeriöön ympäri vuoden. 
Nuorisoalan järjestön on haettava valtionapukelpoisuutta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Valtionavustusta nuorisoalan järjestön toimintaan voidaan myöntää vain valtionapukelpoiseksi hyväksytylle 
nuorisoalan järjestölle. 

Hakuaika: jatkuva (Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että vuosiavustuskelpoiseksi haluavat 
nuorisoalan järjestöt hakevat avustuskelpoisuutta kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä sen 
varmistamiseksi, että hakemus ehditään käsitellä ennen seuraavan vuoden avustusten hakua.) 

Valtionapukelpoisuushakuun sovelletaan nuorisolakia (1285/2016) ja asetusta nuorisotyöstä ja -politiikasta 
(211/2017).  

*Miten valtionapukelpoisuutta haetaan?

Järjestön tulee hakea valtionapukelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa se selvittää 
toteutunutta ja suunniteltua toimintaansa nuorisolain ja asetuksen säädösten mukaisesti (ks. tarkemmin 
alla). 

Avustamiskelpoisuushakemukseen on lisäksi liitettävä: 
1. voimassa olevat säännöt
2. yhdistysrekisteriote sisältäen ajantasaiset nimenkirjoittajat (enintään 6 kk vanha)
3. viimeksi hyväksytty toimintakertomus
4. viimeksi hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)
5. selvitys mahdollisista rekisteröidyistä alueellisista ja paikallisista jäsenjärjestöistä, niiden

toimialueet kartalle merkittyinä sekä jäsenjärjestöjen mallisäännöt
6. selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta

saaduista avustuksista, määristä ja käyttötarkoituksista
7. kokonaisjäsenmäärä, ja lisäksi erikseen jaoteltuna 15–28-vuotiaiden sekä alle 15-vuotiaiden

jäsenten määrä.

Hakemukseen voidaan edelleen liittää selvitys muista hakijan kannalta valtionapukelpoisuuteen oleellisesti 
vaikuttavista seikoista. 

Allekirjoitettu vapaamuotoinen valtionapukelpoisuushakemus tulee lähettää osoitteeseen: 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 
 Kirjaamo, PL 29 
 00023 Valtioneuvosto 

Valtionapukelpoisuushakemuksen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki 
(Valtioneuvoston kanslian kirjaamo). 



Millä perusteella hakemuksia arvioidaan? 

Nuorisoalan valtionapukelpoisuuden myöntäminen on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi perustuu 
kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon perusteet, joista säädetään nuorisolain (1285/2016) 17 §:ssä ja 
valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) 5 §:ssä. 

Nuorisolain 3 § määrittelee valtakunnallisen nuorisoalan järjestön seuraavasti: valtakunnallisten 
nuorisojärjestöjen lisäksi valtakunnallisella nuorisoalan järjestöllä tarkoitetaan nuorisotyötä tekevää, 
nuorisotoimintaa tai nuorisotyön palveluja järjestävää rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, joka toteuttaa 
tämän lain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava. 

Asetuksen 5 §:n mukaisesti järjestön tulee täyttää seuraavat valtionapukelpoisuuden ehdot: Järjestön 
toiminnan laatua arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan säännöllisyys ja vakiintuneisuus sekä miten 
järjestön taloutta ja hallintoa on hoidettu. Toiminnan laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan 
saavutettavuus järjestön määrittelemään kohderyhmään nähden. Toiminnan yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan merkityksellisyys nuorisotyössä ja -politiikassa 
sekä järjestön toimialalla. Toiminnan valtakunnallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan 
alueellinen kattavuus. Järjestön toiminta määritellään valtakunnalliseksi, kun se kattaa vähintään kolme 
maakuntaa. 

Järjestön tulee hakemuksessaan myös ottaa kantaa, mihin neljästä ryhmästä se toimintansa puolesta 
kuuluisi: 1) kokonaisjäsenmäärästä taikka piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten yhteenlasketusta 
henkilöjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on nuoria (nuorisojärjestö); 2) toiminnasta ainakin osa 
on nuorten omaehtoista toimintaa ja nuorilla on tähän toiminnan osaan itsenäinen päätös- ja budjettivalta 
(nuorisotoimintaa edistävä järjestö); 3) toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja tämä osa voidaan 
eritellä järjestön muusta toiminnasta (nuorisotyötä tekevä järjestö); tai 4) pääasiallinen tarkoitus on 
tarjota palveluja nuorisoalan järjestöille, kunnille tai muille nuorisoalan yhteisöille (nuorisoalan 
palvelujärjestö). 

Nuorisolain 17 § mukaan valtionapukelpoiseksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaista järjestöä, jonka 
pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti 
ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei myöskään hyväksytä valtionapukelpoiseksi. 

Valtionapukelpoiseksi ei myöskään hyväksytä sellaista järjestöä, jonka avustamisesta säädetään erikseen 
tai jolle myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa. 

 

 




