
Coronakrisen har gjort situationen svårare särskilt för de som redan har det svårt. Trots bra sysselsättningsutveckling 
har långtidsarbetslösheten förblivit hög. Den utvidgade läroplikten har gjort att antalet avbrutna utbildningar har 
minskat, men en del unga behöver starkare stöd för sin utbildning än vad som erbjuds för närvarande. Ojämlikheten 
mellan unga har stärkts och riskerna att marginaliseras ökar.

Inom det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten stöder man de unga och vuxna som har det sämst 
ställt genom att finnas vid deras sida. Behovet av tjänsten är konstant, och stödet måste vara snabbt tillgängligt.

INOM UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE får den unga stöd att lösa sina 
utmaningar och tillgång till tjänster

Den grundläggande finansieringen för uppsökande ungdomsarbete 
måste höjas permanent till 18 miljoner euro.

Självfinansieringsandelen hos organisationer inom uppsökande 
ungdomsarbete ska sänkas.

VERKSTADSVERKSAMHETENS MÅL är att stärka de ungas och vuxnas 
välbefinnande, öka kompetensen samt hänvisa till utbildning och arbete.

Strukturreformer förutsätter att verkstäderna besitter förändringsförmåga 
och att verksamheten utvecklas. Den grundläggande finansieringen måste 
höjas permanent till minst 18 miljoner euro.

För att trygga verkstadsverksamheten färdigställs arbetsgruppens utredning 
och åtgärdsrekommendationer för att verkstadsverksamheten ska kunna 
förverkligas förvaltningsövergripande på ett flexibelt och kundorienterat 
sätt. Rekommendationernas verkställande är viktigt.

Följande skrivning behövs i regeringsprogrammet:

Finansieringen av det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten stärks för att bemöta den föränderli-
ga verksamhetsmiljön och tillräckliga resurser reserveras för förverkligande av uppsökande ungdomsarbete och 
verkstadsverksamhet på nationell nivå.

Jag hade tappat vem jag är och 
vad jag vill. Jag kände att jag var 
lika liten som ett dammkorn. Nu 

har jag någon slags riktning i mitt 
liv. Jag känner mina styrkor och

jag är stolt över mig själv.”

Deltagare i
verkstadsverksamheten

Att finnas intill förutsätter finansiering, resurser och strukturer

Den grundläggande finansieringen av uppsökande ungdomsarbete måste höjas

Verkstadsverksamhetens finansiering ska motsvara den ändrade situationen

Jag skulle säkert fortfarande 
vara helt vilsen när det gäller vad 

jag vill göra med mitt liv, om jag inte 
hade fått hjälp av det uppsökande 
ungdomsarbetet gällande studier, 

utbildning som ordnas på 
arbetsplatsen och arbetsplatser.”

Ung person som omfattas av det 
uppsökande ungdomsarbetet



 – när uppsökande ungdomsarbete och verkstads-
verksamheten finns intill.

Unga och vuxna inom UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE OCH VERK-
STADSVERKSAMHET skulle ha nytta av många tjänster om de bara hade 
tillgång till dem.

Tillgång till mentalvårdstjänster och missbrukarvård för alla.

Finansiering och experter till skolungdomsarbete samt skolornas stöd- 
och handledningstjänster.

Övergångsarbetsmarknaden starkare med i främjandet av sysselsätt-
ningen.

Finns det någon tjänst som 
man kunde ta del av?”

Uppsökande ungdomsarbetare

Ordning på servicekedjorna

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA 
TYÖPAJATOIMINTA RY

LÄS MER OM MÅLSÄTTNINGAR INFÖR RIKSDAGSVALET:

https://www.intory.fi/eduskuntavaalit/


