
Hänvisning av unga till utbildning och arbete

till utbildning

verkstäder, 
arbetsprövning och 
lönearbete

Positiva framsteg har upplevts inom

Åldersfördelning

Under 16

16–20

21–25

26–28

5 %

37 %
49 %

9 %
100 %

20 339 
Antal unga som omfattas av uppsökande 

Varifrån kom de unga

39 %

34 % 

27 %  

övriga tjänster

den unga eller en 
närstående tog kontakt

läroanstalter

• arbetslös
• studerande (riskerar avbryta / 

avbrutit studierna)
• lever på social trygghet
• utanför tjänster

Typisk livssituation

• tjänster kopplade till utkomsten

• tjänster i anslutning till boende

• mentalvårdstjänster

• ansökan till utbildning sociala färdigheter

livshanteringen

studie- och 
arbetslivsfärdigheter

77  %

75  %

73  %

67  %

av de unga har upplevt 
social förstärkning under 
uppsökande ungdomsarbete92 %
Källor: UKM/RFV: Nationell undersökning om det uppsökande ungdomsarbetet 2021, Into: Sovari-mätaren för uppsökande ungdomsarbete 2021.

vardagliga färdigheter

De ungas vägar till övriga tjänster

2021Uppsökande ungdomsarbete 

5 614

3 414



Vad är uppsökande ungdomsarbete?

Värderingar
• Frivillighet, ungdomsorienterat, förtroendefullt

Det uppsökande ungdomsarbetet finns vid sidan om och agerar tillsammans 
med den unga, inte för den unga. Samarbetet baserar sig på frivillighet och 
förtroende.

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

• Låg tröskel, den unga blir hörd
Det uppsökande ungdomsarbetet är avgiftsfritt, lättillgängligt och motsvarar 
den ungas behov. Man lyssnar på de unga och kunskapen används för att 
utveckla arbetet.

Uppsökande ungdomsarbete erbjuder unga i åldern 15–28 en möjlighet till konfidentiell vuxenkontakt. 
Uppsökande ungdomsarbete hjälper den unga att hitta lösningar på den ungas frågor, främjar utvecklingen
och deltagandet i samhället samt hjälper den unga att få det stöd som behövs. Det uppsökande 
ungdomsarbetet styrs av ungdomslagen. I Finland finns närmare 600 uppsökande ungdomsarbetare.

Mål
• Den unga blir socialt starkare och får stöd i vardagen. 
• Den unga får stöd att växa och bli självständig för att kunna leva sitt eget 

liv. 
• Den ungas färdigheter och resurser stärks på vägen mot tjänster och 

fortsatta stigar.

4,6 
På skalan 1–5

De unga ger det 
uppsökande 

ungdomsarbetet utmärkt 
betyg: 

intory.fi
Följ på sociala 

medier 
@intolaiset

Stöd som 
unga vill ha

1. Samtalsstöd

2. Stöd i myndighetsärenden

3. Stöd i studier

4. Stöd gällande psykisk hälsa

Into – uppsökande ungdomsarbete 
och verkstadsverksamhet rf stärker 
verksamhetsförutsättningarna för uppsökande 
ungdomsarbete och verkstäder.


