
Positiva framsteg har skett i

Åldersfördelning

Under 16

100 %

20 223 
Antal unga i det uppsökande 
ungdomsarbetets handledning

De som kom till det uppsökande 
ungdomsarbetet kom från

• arbetslös
• studerande (riskerar att  

avbryta / har avbrutit)
• lever på socialskyddet
• utanför tjänster

Typisk livssituation

• tjänster kopplade till utkomsten

• tjänster i anslutning till boende

• mentalvårdstjänster

• anmälan som arbetslös arbetssökandesociala färdigheter

vardagskunskaper

studie- och 
arbetslivsfärdigheter

78  %

77  %

75  %

66  %

av de unga upplevde social 
förstärkning under det 
uppsökande ungdomsarbetet93 %

Källor: UKM/RFV: Nationell undersökning om det uppsökande ungdomsarbetet 2020, Into: Det uppsökande ungdomsarbetets Sovari 2020.

livshantering

De ungas vägar till andra tjänster

2020Uppsökande ungdomsarbete 

16–20
21–25
26–28

5 %

33 %
53 %

9 %

till utbildning

till verkstäder, arbets-
prövning och lönearbete

Hänvisningar av unga till utbildning och arbete

5899

3844

36 %

32 % 

27 %  

övriga 
tjänster

kontakt av den 
unga själv eller 
närstående

läroanstalter



Vad är uppsökande ungdomsarbete?

Värden
•  Frivillighet, förtroendefullhet, utgår från den unga

Det uppsökande ungdomsarbetet stöder den unga och finns vid sidan 
om, men fattar inte beslut och agerar inte för den unga. Samarbetet 
bygger på förtroende.

• Helhetsbetoning, branschöverskridande samarbete  
Den unga beaktas helhetsmässigt och man samarbetar vid behov  
med andra aktörer. 

• Tillgänglighet
Det uppsökande ungdomsarbetet är alltid avgiftsfritt och vägglös service 
utan trösklar.

Det uppsökande ungdomsarbetet stöder unga under 29 år som är utanför utbildning, arbetslivet eller 
andra tjänster. I samarbete med det uppsökande ungdomsarbetet har den unga möjlighet att få kunska-
per och färdigheter samt sådant socialt kapital som behövs på vägen mot vuxenlivet. Det uppsökande 
ungdomsarbetet styrs av ungdomslagen. I Finland verkar fler än 550 uppsökande ungdomsarbetare.

Mål
• Skapar intern motivation hos den unga och hjälper att sätta mål.
• Främjar tillväxt och självständighet mot en framtid på egna villkor. 
• Stärker färdigheter som hjälper den unga vidare till tjänster och 

fortsatta vägar.

På skalan 1–5

De unga 
ger det uppsökande 
ungdomsarbetet det 
utmärkta vitsordet:

intory.fi
Följ på sociala medier

@intolaiset
#uppsökande-

ungdomsarbete

De unga önskar 
av de uppsökande 

ungdomsarbetarna 
1. Samtalsstöd

2. Stöd i myndighets-
ärenden

3. Stöd i arbetssökning
4. Stöd i 
studier

Into - uppsökande ungdomsarbete och 
verkstadsverksamhet stärker verksamhets-
förutsättningarna för det uppsökande 
ungdomsarbetet och verkstäderna.

4,6 


