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Revisionsverkets ställningstaganden 

Effekterna av arbetsverkstäder för unga samt resurserna och 
effektiviteten i uppsökande ungdomsarbete 

Vid revisionen granskade revisionsverket dels utfallet för och effekterna 
av arbetsverkstäder för unga 2013–2016, dels inriktningen av resurserna 
och kostnadseffektiviteten för uppsökande ungdomsarbete 2014–2017. 
Både det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäderna är 
individanpassade åtgärder för att stödja unga som löper risk för 
utslagning. Huvudman för bägge verksamheterna är i regel kommunerna 
och de understöds genom statsunderstöd. Uppsökande ungdomsarbete 
och ungdomsverkstäder ordnas i nästan alla kommuner i Fastlands 
Finland. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering1 
ska de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för det 
uppsökande ungdomsarbetet och för verkstadsverksamheten för unga 
stärkas de närmaste åren. I regeringens projekt för att utvidga läroplikten 
hör ungdomsverkstäder till de studie- och stödformerna som integreras i 
läroplikten.2   

Nästan hälften av de unga hade i enlighet med målen en studieplats 
eller sysselsättning efter coachningsperioden 

Ungdomsverkstäderna riktar sig till unga som befinner sig i ett 
övergångsskede i utbildningen. Antingen saknar de examen på andra 
stadiet eller så har de tagit examen på andra stadiet och ska gå vidare till 
den öppna arbetsmarknaden. Enligt revisionen når 
ungdomsverkstäderna ut till dessa unga i enlighet med målsättningen. 
Cirka 60 procent av dem som upptogs i coachning i verkstäderna 2013–
2016 saknade examen på andra stadiet. Ungefär hälften av de unga som 
började en coachningsperiod 2013–2016 hade haft 
arbetslöshetsmånader året innan. 

Varannan av de unga som slutförde ungdomscoachningen hade vid 
utgången av följande år antingen börjat studera eller fått sysselsättning 
på den öppna arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av de unga var 
arbetslösa och en femtedel var utanför arbetskraften, pensionerade eller 
i bevärings- eller civiltjänst. 

Längden av ungdomscoachningen varierar beroende på den ungas 
behov. De coachningar som inleddes 2013–2015 varade i genomsnitt 
150–160 dagar. I regel deltog de unga i en coachningsperiod, men en 
knapp tredjedel deltog i två eller fler perioder. Coachningsperioderna 
upprepades hos cirka 20 procent av de ungdomar som omfattades av 
ungdomsverkstäderna.  

Coachningsperioderna inverkade positivt på studier och examina men 
hade ingen effekt på sysselsättning och inkomst 

Speciellt 21–24-åringar och ungdomar som tagit examen på andra stadiet 
gick efter ungdomsverkstaden vidare till en ny examen på andra eller 
tredje stadiet. Jämfört med jämförelsegruppen tog också 17–20-åringar 
och unga som saknade examen på andra stadiet oftare examen på andra 
stadiet under första året efter coachningen. Utifrån revisionen verkar det 
som om ungdomsverkstäderna styr något äldre ungdomar som redan 
tagit en examen på andra stadiet till att antingen börja studera någonting 
annat på andra stadiet eller fortsätta studierna på tredje stadiet. 
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Ungdomsverkstäderna verkade inte främja sysselsättningen bland 
unga, utan sysselsättningstalet var i vissa fall till och med lägre och 
arbetslösheten större bland dem som deltog i coachningen än i 
jämförelsegruppen. Det sämre sysselsättningsläget syntes också i 
förvärvsinkomsten bland dem som deltagit i verkstäderna, så att de 
jämfört med jämförelsegruppen hade en något lägre inkomst under de 
följande åren efter coachningen.  

Om ungdomscoachning är tänkt att användas som en studie- och 
stödform för unga då läroplikten förlängs till 18 års ålder, bör det vid 
beredningen av reformen ägnas mer uppmärksamhet åt att verkstäderna 
bättre än i dag ska stödja under 18-åringar i studier på andra stadiet och 
avläggande av examen. På detta sätt kan man minska utslagningsrisken 
hos en av de grupper som är föremål för läropliktsreformen.  

Dimensioneringen av uppsökande ungdomsarbete i kommunerna 
saknar direkt koppling till behovet 

Ett av målen med utvecklingen av uppsökande ungdomsarbete har varit 
att utbudet av tjänster ska vara rikstäckande. Eftersom 
regionförvaltningsverken betalar understöd i princip enligt antalet 
anställda inom kommunens uppsökande ungdomsarbete och inte enligt 
behovet av tjänsten i regionen, klarar en del av kommunerna inte av att 
möta behovet. I en del kommuner är det också möjligt att effektivisera 
det uppsökande ungdomsarbetet. Utifrån revisionen saknas i 
kommunerna en relation mellan tjänsterna för uppsökande 
ungdomsarbete och de socioekonomiska indikatorerna för de ungas 
behov av tjänster, såsom andelen 17–24-åringar som står utanför 
utbildning eller andelen 18–24-åringar som är arbetslösa. Dessa faktorer 
inverkade inte heller på kostnadsskillnaderna mellan olika 
organisationer. Enligt resultaten skulle organisationerna ha kunnat hjälpa 
lika många unga med 5–6 procent mindre kostnader. De mest ineffektiva 
organisationerna kunde ha sparat något över 10 procent.  

Revisionsverkets rekommendationer 

Undervisnings- och kulturministeriet bör 
1. fortsätta utvecklingen av ungdomsverkstäderna så att 

ungdomscoachningen ännu tydligare stödjer studier och examina på 
andra stadiet för under 20-åringar och unga som saknar examen på 
andra stadiet 

2. styra fördelningen av statsunderstöden till uppsökande 
ungdomsarbete enligt det regionala behovet så att finansieringen 
styr och effektiviserar verksamheten. 

 

 

1 Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
samhälle. Programmet för statsminister Sanna Marins regering. 
2 https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen. Läst 19.12.2019. 
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