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Dnr TEM066:00/2011 
 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 

Enligt sändlista 

Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN 

Brev till regionala och lokala aktörer  
inom ungdomsgarantin 
Bästa mottagare 

Vi undertecknade vill genom detta brev uppmuntra de regionala och lokala aktörerna att genomföra 
ungdomsgarantin.  

Ungdomsgarantin har som mål att få allt fler ungdomar till utbildning efter den grundläggande ut-
bildningen och in på arbetsmarknaden. Genom att förhindra utslagning bland unga med tidigt stöd 
ökar vi ungdomarnas välbefinnande och deltaktighet i samhället och säkerställer att vi har kompe-
tent arbetskraft även i framtiden.  

Det är viktigt att ni som regionala och lokala aktörer fortsätter och vidareutvecklar det redan i nulä-
get fungerande samarbetet för de ungas bästa, oberoende av förvaltningsområden eller kommun-
gränser. Sektorsövergripande samarbete, som det föreskrivs om till exempel i ungdomslagen, ska-
par ny, samhälleligt betydande kompetens för olika områden. Dessutom förbättrar det informa-
tionsgången och rättidigheten för tjänster. Genom att samarbeta stöder vi att ungdomarnas delak-
tighet ökar, deras kompetens utvecklas, att de utbildar sig och får sysselsättning och därigenom 
blir aktiva medlemmar i vårt samhälle. 

Oberoende av var den unga personen söker hjälp, måste man hänvisa personen till den tjänst som 
är bäst lämpad för just hans eller hennes situation, oberoende av förvaltningsområde eller var per-
sonen söker hjälp. 

I enlighet med regeringsprogrammet har arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kultur-
ministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet vidtagit åtgärder för att gemomföra ungdomsga-
rantin. I planeringen av ungdomsgarantin medverkar också försvarsministeriet och finansministeri-
et. 

Verkställigheten av ungdomsgarantin baserar sig på gemensamt utarbetade handlingslinjer, nya 
författningar och samarbete mellan förvaltningsområdena. Statsbudgeten har utökats med 60 mil-
joner euro årligen för verkställigheten av ungdomsgarantin under det nuvarande regeringspro-
grammet. 

I den promemoria som finns som bilaga till detta brev berättas om nuläget för verkställigheten av 
ungdomsgarantin. De berörda ministerierna, arbetsmarknadsorganisationerna, Finlands Kommun-
förbund och Finlands ungdomssamarbete Allians rf har förbundit sig till arbetet.   

Arbetsministrarna i EU godkände på sitt möte den 28 februari 2013 en EU-omfattande rekommen-
dation om ungdomsgarantier. Kommissionens rekommendation följer i stor utsträckning den fin-
ländska ungdomsgarantimodellen. Utöver medlemsländerna i EU är även många länder utanför 
Europa och internationella medier intresserade av den finländska modellen. Detta ger för Finland 
mer incitament att genomföra ungdomsgarantin på det sätt som vi har planerat.  

För att nå målen för ungdomsgarantin samarbetar vi för vår del inom centralförvaltningen för att 
föra de utbildnings-, sysselsättnings-, ungdoms-, social- och hälsovårdspolitiska åtgärderna framåt. 
Samarbetet fortsätter såväl vid beredningen av lagstiftning som vid uppföljningen och utvärdering-
en av hur ungdomsgarantin genomförs. Stadigt stöd för detta arbete får vi genom resultaten av ett 
omfattande forskningsprojekt som håller på att starta. Dessutom utnyttjar vi vid uppföljningen be-
fintliga statistiker och andra verktyg för utvärdering och uppföljning inom olika förvaltningsområden.  
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Den riksomfattande arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga arbetar under hela regeringsperi-
oden. Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet. 
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Kultur- och idrottsminister   Social- och hälsovårdsminister 
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BILAGA Promemorian ”Ungdomsgarantins mål och innehåll” med bilagor (3 st) 
SÄNDLISTA Arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga 

Finlands Kommunförbund 
Kommunernas utbildnings-, ungdoms-, social- och hälsovårdsväsenden 
Nationella verkstadsföreningen rf.  
Närings-, trafik- och miljöcentralerna/ ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompe-
tens och kultur 
Arbets- och näringsbyråerna 
Servicecentren för arbetskraften 
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter 
Grundskolorna 
Yrkesläroanstalterna på andra stadiet  
Folkhögskolorna 
Medborgarinstituten 
Utbildningsstyrelsen 
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO 
Institutet för hälsa och välfärd 
Arbetshälsoinstitutet 
Finlands Näringsliv EK 
Företagarna i Finland 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC  
Tjänstemannacentralorganisationen STTK 
Akava rf 
Finlands Ungdomssamarbete Allians rf  
Beväringsförbundet rf 
Civiltjänstcentralen 
Suomen nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry 
Delegationen för ungdomsärenden (Nuora) 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio ja kehittämiskeskus 
Suomen nuorisokeskukset ry 
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry 
Arbets- och näringsministeriet 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Försvarsministeriet och huvudstaben 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Finansministeriet 
Statsrådets kansli  
Inrikesministeriet 
Justitieministeriet 
Utrikesministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Kommunikationsministeriet 
Miljöministeriet  
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PROMEMORIA 12.3.2013 

Ungdomsgarantins mål och innehåll 

För den i regeringsprogrammet för statminister Jyrki Katainens regering fastställda samhällsga-
rantin för unga, utbildningsgarantin och det senare föreslagna kompetensprogrammet för unga 
vuxna används fr.o.m. ingången av 2013 ett begrepp: ungdomsgarantin.  

Ungdomsgarantin syftar till att hjälpa unga att komma in på utbildning och i arbetslivet. För att 
genomförandet av ungdomsgarantin ska lyckas, förutsätts att statliga och kommunala myndighe-
ter, näringslivet och organisationer samarbetar. Metoder för att göra verklighet av garantin är 
åtgärderna inom utbildningsgarantin, kompetensprogrammet för unga vuxna, arbets- och 
näringstjänster för unga och rehabiliteringstjänster inklusive kommunala social- och häl-
sovårdstjänster samt andra individuella tjänster för ungdomar, såsom uppsökande ung-
domsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet.  

En av principerna för ungdomsgarantin är att man lyssnar på de unga och att ungdomarna kan 
påverka sitt eget liv. Ungdomsgarantin stödjer ungdomars uppväxt, självständighetsprocess och 
livshantering.  

Ungdomsgarantin har som mål att främja att unga kommer in på utbildning och arbetsmarknaden, 
förebygga förlängd arbetslöshet hos unga, identifiera faktorer i samband med risk för utslagning 
bland ungdomar samt att erbjuda ungdomar stöd redan i ett tidigt skede för att förhindra utslag-
ningsutveckling och utanförskap hos unga.  

Författnings- och lagändringar som inverkar på genomförandet av 
ungdomsgarantin 

Det finns inte någon separat lag om ungdomsgarantin.  

För genomförandet av ungdomsgarantin har det gjorts ändringar och revideringar i den befintliga 
lagstiftningen. De centrala uppdateringarna av lagstiftningen som inverkar på ungdomsgarantin 
finns i denna promemoria i samband med var och en av aktörerna. Revideringar görs vid behov 
även i lagen om grundläggande utbildning, när det gäller kommunernas ansvar för vägledningen, 
de bestämmelser som gäller utbyte av uppgifter och i lagen om elev- och studenthälsovård. I 
verkställigheten av ungdomsgarantin är det viktigt att effektivt dra nytta av tjänster enligt befintlig 
lagstiftning, som man hittills inte nödvändigtvis har kunnat utnyttja fullt ut. 

Genomförandet av ungdomsgarantin 

Vem berörs av ungdomsgarantin?  

Ungdomsgarantin gäller alla personer under 25 år som inte har arbete eller yrkesutbildning. Ung-
domsgarantin gäller också nyutexaminerade personer i åldern 25–29 år. Med nyutexaminerad 
avses en person som har utexaminerats för mindre än 12 månader sedan.  

De nya nybörjarplatserna som kommit via kompetensprogrammet för unga vuxna är tillgängliga 
åren 2013–2016 Dessa platser är avsedda för personer i åldern 20–29 år som saknar yrkesut-
bildning.  
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Ändringar i utbildningssystemet i samband med ungdomsgarantin 

Utbildningsgarantin 

En viktig del av ungdomsgarantin är utbildningsgarantin, som för alla som avslutat grundskolan 
säkerställer en utbildningsplats på gymnasium, på yrkesläroanstalt, i läroavtalsutbildning, på 
verkstad, i rehabilitering eller på något annat sätt. För alla ungdomar skapas realistiska möjlighe-
ter att avlägga examen efter grundstadiet och att få sysselsättning.  

Studieplatserna inom yrkesutbildning för ungdomar har utökats hösten 2012 och fr.o.m. 2013 i de 
områden där det finns mindre studieplatser i förhållande till ungdomsåldersklassen. Sammanlagt 
finns det 1700 sådana platser. Studieplatserna utökades särskilt i metropolområdet och i tillväxt-
centra. Utbildningen och studieplatserna riktas även framöver i proportion till utvecklingen av 
ungdomsåldersklasserna, så att det finns tillgång till utbildning i hela landet och att tillgången på 
utbildning förbättras. 

Genomförandet av utbildningsgarantin förutsätter att man för ungdomar säkerställer både inträde 
till utbildning och flexibla utbildningsvägar. Grunderna för antagning av studerade till grundläg-
gande yrkesutbildning reformerades så att de som slutfört grundstadiet och som inte har examen 
på andra stadiet och inte utbildningsplats har förtur i antagningen av studerande till andra stadiet. 
För studerande som byter läroanstalt och som avlagt tidigare examen fastställs särskilda antag-
ningar, yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning och utbildning för fristående examen.  

Undervisnings- och kulturministeriets reviderade förordning om grunderna för antagning av stude-
rande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) samt statsrådets förordning (1047/2012) om 
ändring av statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbild-
ning (30/2008) trädde i kraft vid ingången av 2013. Förordningarna tillämpas för första gången vid 
den gemensamma ansökan hösten 2013, när man söker till utbildningar som börjar våren 2014. I 
samband med detta prövas den nya webbtjänsten studieinfo.fi, som är en systemhelhet som re-
viderats inom projektet för Webbtjänst för lärande. Under 2014 införs nya söktjänster i webbtjäns-
ten i faser. Sådana är bland annat orienterande och förberedande utbildningar, utbildning som 
specialläroanstalter ordnar samt grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet som 
ordnas i form av vuxenutbildning. Tjänsten studieinfo.fi får sin slutliga omfattning under 2015. 

Genomförandet av utbildningsgarantin stärks av effektiviseringsprogrammet för att förkorta 
studietiden inom yrkesutbildningen, som startades år 2011. Inom programmet bygger omfat-
tande projektnätverk av utbildningsanordnare verktyg som stöder inlärningen hos studerande och 
minskar avbrott i studierna. En viktig del av genomförandet av utbildningsgarantin är utvidgad in-
lärning i arbetet samt utveckling av de arbetsdominerade undervisningsmetoderna. 

Utvidgning av läroavtalsutbildningen  

Till utbildningsanordnare som tillhandahåller läroavtalsutbildning i form av yrkesinriktad grundut-
bildning och tilläggsutbildning har beviljats tilläggsresurser för förhöjd utbildningsersättning. För-
höjd utbildningsersättning betalas till arbetsgivare för grundutbildning och tilläggsutbild-
ning som genomförs som läroavtal för studerande som samma år har avslutat den grund-
läggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbild-
ningen. Under det första läroavtalsåret är ersättningen 800 euro i månaden, under det andra året 
500 euro och under det tredje året 300 euro i månaden.   

Understöd för förhöjd utbildningsersättning beviljades till samtliga 41 utbildningsanordnare som 
ansökte om understödet. Med understödet täcks utbildningsersättningarna för över 800 läroav-
talsstuderande som avslutar den grundläggande utbildningen. Antalet ungdomar som blir läroav-
talsstuderande direkt efter den grundläggande utbildningen verkar enligt utbildningsanordnarnas 
ansökningar öka avsevärt, eftersom det för närvarande finns färre än 200 läroavtalsstuderande 
som hör till målgruppen. 
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Dessutom får utbildningsanordnare tilläggsresurser för att utveckla läroavtalsutbildningen som en 
utbildningsform för ungdomar och för understödd läroavtalsutbildning. Med hjälp av detta stöd 
kan utbildningsanordnare ordna undervisning och vägledning som tar hänsyn till målgruppen för 
utbildningsgarantin. 

Arbetsgivaren kan få lönesubvention när de tar in en ung person till läroavtalsutbildning (Sanssi-
kortet för ungdomar). Vid läroavtalsutbildning kan lönesubvention fås för hela utbildningstiden. 
Mer information om lönesubvention till arbetsgivare finns under rubriken ”Lönesubventionerat ar-
bete och Sanssi-kortet”. 

Kompetensprogrammet för unga vuxna 

För närvarande finns det i Finland cirka 110 000 personer i åldern 20–29 år som inte har utbild-
ning efter grundstadiet. För deras skull ingår kompetensprogrammet för unga vuxna i ungdoms-
garantin. Utbildning som ingår i kompetensprogrammet för unga vuxna tillhandahålls i alla delar 
av landet, och man kan för första gången söka till utbildningen våren 2013.  Utbildningsprogram-
met för unga vuxna är för sin del avsett att förlänga tiden i arbetslivet: man vet att utbildning på 
andra stadiet i genomsnitt förlänger arbetskarriärerna med så många som sex år.  

Målsättningen är att det med hjälp av kompetensprogrammet för unga vuxna årligen hittas en ut-
bildningsplats till uppskattningsvis 5000 personer genom att man effektiviserar utbildningssyste-
met med grundläggande yrkesutbildning för unga. Cirka 2500 studerande kommer in på utbild-
ning vid läroanstalt som syftar till yrkes- eller specialyrkesexamen och cirka 1500 unga vuxna 
kommer in på läroavtalsutbildning. Målet är att cirka 36 000 unga vuxna med hjälp av kompe-
tensprogrammet för unga vuxna kommer in på utbildning på andra stadiet under åren 2013–
2016.  

Till en del anordnare av yrkesutbildning har det beviljats tilläggsresurser för utbildning av 
unga vuxna i åldern 20–29 år som saknar examen på andra stadiet. Tilläggsfinansiering fås 
för utbildning som syftar till yrkes- och specialyrkesexamen som ordnas vid läroanstalt och i 
form av läroavtal. Undervisnings- och kulturministeriet har också utökat statsunderstödet 
för att främja sökandet till utbildning och framgång i studierna.  

Verkställigheten av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsför-
valtningen 

Handlingsmodellen för ungdomsgarantin förutsätter att arbets- och näringsförvaltningen effektivi-
serar serviceprocessen för ungdomar. För alla arbetslösa ungdomar som är under 25 år och alla 
nyutexaminerade arbetslösa i åldern 25–29 år ska det erbjudas ett aktivt alternativ senast när ar-
betslösheten varat i tre månader utan avbrott.  

Alla tjänster för unga har som mål att stödja hållbara karriärlösningar hos ungdomar, inte enbart 
avbryta deras arbetslöshet. Ett lyckat resultat förutsätter att de unga även själva är aktiva. Inom 
arbets- och näringstjänsterna iakttas lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
(916/2012) och lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).När det gäller handlings-
modellen för ungdomsgarantin och ordnande av arbets- och näringstjänster för ungdomar har till 
arbets- och näringsförvaltningen delats ut ett brev med anvisningar, ”Työ- ja elinkeinoministeri-
ön linjaukset nuorisotakuun toteuttamisesta TE-hallinnossa”, 8.1.2013, 
TEM/2905/03.01.04/2012. Efter att riktlinjerna drogs upp har användningen av lönesubvention 
(Sanssi-kortet) utvidgats att gälla alla som är under 30 år, inte bara nyutexaminerade (brev 
med anvisningar som kompletterar riktlinjerna 22.2.2013).  
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Service i enlighet med sysselsättningsplanen  

För att arbets- och näringstjänsterna ska lyckas, är det viktigt att man i första hand fäster upp-
märksamhet vid bedömningen av servicebehovet hos den unga personen och en snabb service-
process genom att man drar nytta av det befintliga stora serviceurvalet.  Utifrån kartläggningen av 
servicebehovet utarbetar arbets- och näringsbyrån tillsammans med den unga personen en sys-
selsättningsplan så snart som möjligt efter att personen anmält sig som arbetslös arbetssökande. 
Kartläggningen ska göras inom två veckor från jobbsökningens början. Sysselsättningsplanen 
preciseras genom att man träffar den unga personen enligt personens servicebehov.   Till unga 
personer ska före tre månaders oavbruten arbetslöshet erbjudas aktiva åtgärder för att 
främja sysselsättningen, om inte detta gjorts redan tidigare. De tjänster som överenskommits i 
sysselsättningsplanen har avtalats gemensamt på arbets- och näringsbyrån så att man lyssnat på 
den unga personen, så de förpliktar båda parterna.  

Om den unga personen inte har yrkesutbildning, är det primära alternativet för anskaffning av ut-
bildning sådan utbildning som ger yrkesfärdigheter. När utbildning väljs, kan man till exempel ha 
arbetsprövning, karriärträning och yrkes- och karriärvägledning till hjälp. Webb- och telefon-
tjänsterna är tillgängliga för alla unga personer (Utbildninglinjen, utbildningsrådgivning via Face-
book, Karriärlinjen, yrkesvalsprogrammet AVO, Yrkesinfo osv.). 

I sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen erbjuds vid behov ock-
så följande service: jobbsökarträning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, utbildnings-
prövning, startpeng (för dem som startar företag) eller lönesubventionerat arbete (Sanssi-
kort). 

Arbetspraktik och arbetslivsträning har ersatts med arbetsprövning. Arbetsprövning kan anvisas 
unga personer som inte har yrkeskunskap för att klarlägga alternativ för arbete och utbildning.  

Lönesubventionerat arbete och Sanssi-kortet 

Lönesubventionerat arbete kan vara ett viktigt sätt att öppna dörrarna till den unga personens ar-
betskarriär. Den unga personen får ett Sanssi-kort från arbets- och näringsbyrån som han eller 
hon kan använda vid sökandet av arbete. Lönesubvention kan beviljas för arbete som utförs i ar-
betsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning. Subvention kan beviljas kommuner, företag 
och andra arbetsgivare inom den privata sektorn, som till exempel föreningar, stiftelser och socia-
la företag, om de villkor för beviljande som gäller arbetsgivaren uppfylls.  

Subventionen till arbetsgivaren kan vara cirka 700 euro i månaden i högst tio månaders tid med 
undantag för läroavtalsutbildning, där subvention kan fås för hela utbildningstiden. Lönesubven-
tion kan beviljas till fullt belopp, om den ordinarie arbetstiden för den som ska anställas med sub-
ventionen är minst 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen. Lönesubvention kan ock-
så beviljas för deltidsarbete. Då relateras beloppet av lönesubvention till arbetstiden. 

För att verkställa ungdomsgarantin behövs fler arbetsgivare som är intresserade av att erbjuda 
unga personer lönesubventionerat arbete. Arbetsgivaren ansöker om lönesubvention hos arbets- 
och näringsbyrån. De administrativa förfarandena för ansökan om och utbetalning av lönesub-
vention har lättats, för att det för arbetsgivare ska vara så lätt som möjligt att använda lönesub-
vention. Det lönar sig att lämna in ansökan om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån i god 
tid innan det planerade anställningsförhållandet inleds.  Anställningsförhållandet kan inte inledas 
förrän arbets- och näringsbyrån fattat beslut om att subvention beviljas. 

Arbets- och näringsbyråns samarbete med andra myndigheter 

Om en ung person med eller utan yrkeskunskap behöver annan offentlig arbets- och näringsser-
vice, ordnas tjänsterna för unga i samarbete med andra myndigheter.  På grund av begränsning-
ar som beror på personens arbets- och funktionsförmåga kan unga personer inte alltid delta i of-
fentlig arbets- och näringsservice. Då försöker arbets- och näringsbyrån tillsammans med andra 
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aktörer, speciellt den kommunala social- och hälsovården, se till att den unga personen får tjäns-
ter som förbättrar hans eller hennes möjligheter att senare delta i arbets- och näringsservice. Ex-
empel på sådana tjänster är åtgärder som socialväsendet ordnar på verkstad, möjligheten för 
unga som berörs av aktiveringsvillkoret att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller so-
cial- och hälsovårdens rehabiliterande tjänster. 

Arbets- och näringsbyråernas samarbete med arbetsgivare och företag 

Arbets- och näringsbyråerna kartlägger systematiskt arbetsgivare som är intresserade av att an-
ställa unga personer. Arbets- och näringsbyråerna ska aktivt till arbetsgivare och företag mark-
nadsföra möjligheten till lönesubvention (Sanssi-kortet). Yrkesbarometern är ett verktyg som ar-
bets- och näringsbyråerna kan använda, när den närmaste framtidens behov av arbetskraft be-
döms. 

Arbets- och näringsbyrån bör för den unga personen berätta väsentliga basfakta om bekämp-
ningen av grå ekonomi ur den unga personens synvinkel. Det är viktigt att unga vet hurdana kon-
sekvenser grå ekonomi har för samhället, när beskattningsutfallet minskar och prisnivån sned-
vrids. Fast pensionsåldern är fjärran från den unga personens verklighet, är det skäl att man på 
arbets- och näringsbyrån berättar att den unga personen inte tjänar in pension om personen job-
bar svart. Dessutom är det väsentligt med tanke på den unga personens rättsskydd att personen 
vet att arbetsgivaren inte har försäkrat svartjobbet i händelse av olycksfall. Om en skada sker, är 
den unga personen till exempel inte berättigad till inkomstrelaterad sjukdagpenning. Svart arbete 
ger inte heller rätt till arbetslöshetsdagpenning. Mer information om bekämpningen av grå eko-
nomi finns på adressen www.mustatulevaisuus.fi. 

Unga, arbetsmarknadsstöd och sökande till utbildning 

Arbetsmarknadsstödet är ett ekonomiskt stöd, som är avsett för dem som för första gången 
kommer ut på arbetsmarknaden och för dem som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximiti-
den. Stödet kan endast fås av arbetssökande som bor i Finland. Rätten till stödet börjar tidigast 
den dag som den unga personen anmäler sig till arbets- och näringsbyrån.  

Personer under 17 år har inte rätt till arbetsmarknadsstöd. 

Om en 17-åring inte har utbildning som ger yrkesfärdigheter, kan till honom eller henne betalas 
arbetsmarknadsstöd endast för tid i sysselsättningsfrämjande service, till exempel arbetskraftsut-
bildning, jobbsökarträning eller arbetsprövning. 

Unga personer under 25 år som efter grundskolan eller gymnasiet inte har genomgått någon ut-
bildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter ska på våren söka till minst två så-
dana studieplatser vars antagningskriterier han eller hon uppfyller. Studierna kan utgöras av ut-
bildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter, eller för dem som enbart slutfört 
grundskolans lärokurs av gymnasiestudier. Den utbildning som man söker till behöver inte ingå i 
den gemensamma ansökan, utan utbildningen kan också utgöras av annan utbildning som leder 
till examen och som ger yrkesfärdigheter, till exempel universitetsstudier. Med gymnasiestudier 
avses sådana gymnasiestudier vars omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser. Till exempel 
ska vårens abiturienter på abiturientvåren söka till sådan utbildning som börjar på hösten och 
som ger yrkesfärdigheter. 

Om en ung person utan giltig orsak låter bli att söka till utbildning eller genom sitt eget förfarande 
orsakar att han eller hon inte blir antagen till utbildning eller vägrar delta i utbildning, förlorar per-
sonen sin rätt till arbetsmarknadsstöd från och med höstterminens början. Höstterminen börjar 
den 1 september. Om den unga personen avbryter studierna utan giltig orsak, förlorar han eller 
hon rätten till arbetsmarknadsstöd omedelbart från och med avbrytandet. 

Arbets- och näringsbyrån och den unga personen kan under vissa förutsättningar avtala om skyl-
digheten att söka till utbildning på ett sätt som avviker från huvudregeln, eller komma överens om 
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att skyldigheten att söka helt ersätts genom service eller en åtgärd som lämpar sig för personens 
individuella situation.  

Fast rätten till arbetsmarknadsstöd skulle ha förlorats av ovan angivna skäl, kan den unga perso-
nen ha rätt till arbetsmarknadsstöd under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Således lö-
nar det sig för den unga personen att vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  

Ett brev 1.2.2013 om rätten till arbetslöshetsförmåner hos unga personer under 25 år utan 
utbildning som ger yrkesfärdigheter, TEM/288/07.10.02/2013 har i februari delats ut till arbets- 
och näringsförvaltningen, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och gymnasi-
erna. Ytterligare upplysningar ges av arbets- och näringsbyråerna och Folkpensionsanstalten. 

Ungdomsgarantin som en del av ungdomsväsendet 

Sektorsövergripande samarbete i kommunerna 

Enligt ungdomslagen (72/2006) ska kommunerna ha ett nätverk för vägledning av och tjänster för 
unga för allmän planering och utvecklande av verkställigheten av samarbetet mellan myndigheter 
på lokal nivå. I nätverket ska det finnas företrädare för undervisnings-, social-, hälsovårds- och 
ungdomsväsendet samt för arbetsförvaltningen och polisförvaltningen. Det är viktigt att även de i 
kommunen verksamma anordnarna av yrkesutbildning är representerade i nätverket. I nätverket 
kan också ingå andra myndigheter eller förvaltningsområden inom kommunen, staten eller för-
samlingen. Nätverket ska fungera i växelverkan med sammanslutningar som producerar tjänster 
för unga. Kommunerna kan också bilda gemensamma nätverk.  

Det koordinerande nätverket för vägledning av och tjänster för unga ska 

1) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta 
bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå, 

2)  främja samordningen av och effektiviteten i tjänster som riktar sig till unga i syfte att 
dessa ska vara tillräckliga, kvalitativt högtstående och lätt tillgängliga, 

3)  planera och effektivisera gemensamma förfaringssätt för att vägleda unga till tjäns-
terna och vid behov från en tjänst till annan, 

4)  främja smidigt utbyte av information som ansluter sig till anordnandet av tjänster för 
unga genom att ta fram gemensamma förfaringssätt myndigheterna emellan. 

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp verksamheten i de lagstadgade nätverken för väg-
ledning av och tjänster för unga samt ger informationsstyrning. 

Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet 

Inom ungdomsväsendet utför ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsar-
betet uppgiften att stärka ungdomars sociala identitet. Med stärkning av ungas sociala identitet 
avses enligt ungdomslagen till unga riktade åtgärder för att förbättra deras livskunskap och för att 
förhindra utslagning. 

Undervisnings- och kulturministeriets ungdomsväsende ansvarar för samordnandet och den in-
nehållsmässiga utvecklingen av ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ung-
domsarbetet. Verksamheten stöds med statsunderstöd. Ungdomsväsendets målgrupp är unga 
personer som inte fyllt 29 år. 
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Uppsökande ungdomsarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statsunderstöd för uppsökande ungdomsar-
bete. Författningarna om uppsökande ungdomsarbete trädde i kraft 1.1.2011. Syftet med uppsö-
kande ungdomsarbete är att hjälpa och stödja unga att anlita sådana tjänster som de behöver 
och därigenom främja deras tillväxt och självständighetsprocess och möjligheter till utbildning och 
inträde på arbetsmarknaden  

Ett av målen för ungdomsgarantin är att det ska finnas uppsökande ungdomsarbete över hela 
landet. År 2012 genomfördes uppsökande ungdomsarbete i över 270 kommuner (87 % av kom-
munerna i Finland). Det uppsökande ungdomsarbetet var år 2012 i kontakt med över 23 000 
ungdomar. Över 14 000 av dessa ungdomar erbjöds långvarigare stöd för att få tillträde till servi-
ce. Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga att anlita tjänster genom principen om smidiga 
övergångar utan avbrott.  

Deltagandet i uppsökande ungdomsarbete är frivilligt för de unga.  

Förpliktelser att lämna ut uppgifter och informera i samband  
med uppsökande ungdomsarbete 

Till myndigheter har det föreskrivits skyldigheter och rättigheter som gäller utlämnande av uppgif-
ter om unga personer. Myndigheter ska lämna ut en ung persons identifierings- och kontakt-
uppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet till personens hemkommun som följer 
(7c §):  

1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grund-
läggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande 
utbildningen, 

2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och 
som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier, 

3) försvarsmakten eller civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som inte har 
fyllt 25 år och som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är 
tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring. 

En myndighet kan avvika från dessa skyldigheter, om myndigheten utifrån tillgänglig informa-
tion och med beaktande av den unga personens situation och stödbehov som helhet bedömer att 
personen inte är i behov av hjälp och stöd för att få tillgång till sådana tjänster som han eller hon 
behöver. 

I ungdomslagen föreskrivs också om andra än ovan nämnda myndigheters rätt att lämna en ung 
persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet 
till personens hemkommun. Om myndigheten utifrån information som den fått i sin myndighetsroll 
samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller 
hon utan dröjsmål är i behov av stöd för att få tillgång till tjänster och annat stöd, kan myndighe-
ten utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna uppgifterna. 

Myndigheterna ska se till att man på förhand på lämpligt sätt underrättar den unga personen och 
vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unga personen kan lämnas ut för det 
uppsökande ungdomsarbetet i enlighet med ungdomslagen. Man kan till exempel berätta detta 
(eller ge en broschyr om detta), när den unga personen anmäler sig som arbetssökande eller tar 
emot en studieplats han eller hon fått. 

Om myndigheten gör en anmälan enligt 25 § i barnskyddslagen (417/2007) ska den unga per-
sonens identifierings- och kontaktuppgifter inte lämnas för det uppsökande ungdomsarbetet. 
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Det finns en anvisning om behandling av uppgifter om unga personer i samband med uppsökan-
de ungdomsarbete (se ytterligare information och källmaterial). 

Ungdomsverkstadsverksamhet 

Ungdomsverkstäderna är gemenskapsmässiga, funktionella och arbetsdominerade inlärnings- 
och uppväxtmiljöer. Verkstäderna stöder ungdomars livskunskap, stärker deras sociala identitet, 
samhälleliga uppväxt i egen takt samt konsten att lära genom att göra.  

Ungdomsverkstadsverksamheten täcker över 80 % av hela landet. Årligen finns 13 000 unga 
personer på verkstäderna. Över 80 % av de ungdomar som deltagit i ungdomsverkstadsverk-
samheten saknar yrkesinriktad examen, så mest vägleds ungdomar till utbildning. Efter verk-
stadsperioden fortsätter 75 % av de unga antingen i utbildning, arbete, läroavtal eller i annan me-
ningsfull verksamhet. 

På verkstaden har den unga personen möjlighet till handlett och stött arbetande samt en skräd-
darsydd utbildningsväg. Verkstaden stöder också ungdomarna att slutföra sin utbildning i samar-
bete med utbildningsanordnaren. Verkstaden kan också öppna dörren till den öppna arbetsmark-
naden för den unga personen. Verkstadsverksamheten är sektorsövergripande. I den offentliga 
förvaltningens servicehelhet är verkstäderna nära den sociala sektorns tjänster och den öppna 
utbildnings- och arbetsmarknaden.  

Arbetsträningen på en verkstad främjar den unga personens arbetsförmåga och stöder perso-
nens yrkesmässiga utveckling.  Träningen kan skapa klarhet i den unga personens planer samt 
mål när det gäller utbildning och arbete. Den individuella träningen hjälper den unga personen att 
utveckla hanteringen av vardagen samt de sociala kunskaperna och färdigheterna. Arbetsträning 
och individuell träning ges enligt den unga personens individuella stödbehov. Tyngdpunkten i trä-
ningarna ändras i och med att den unga personens resurser ökar. (Bilaga 3, träningar inom ung-
domsverkstadsverksamheten.)  

Den kommunala social- och hälsovården samt  
rehabiliteringstjänster inom ungdomsgarantin 

Ungdomsgarantin blir inte verklighet utan social- och hälsovårdstjänster.  I ungdomsgarantin in-
går ett löfte om tillgång till rehabiliteringstjänster för unga. 

Kommunen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Uppbyggnaden av den lag-
stiftning som förpliktar kommunerna varierar från tjänst till tjänst.  En del av lagstiftningen före-
skriver inte i detalj verksamhetens omfattning, innehåll eller sättet att ordna verksamheten. 

I socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen förutsätts att kommunen erbjuder sina invånare 
tjänster så att de bland annat främjar enskilda personers, familjers samt gemenskapens hälsa, 
välbefinnande och sociala trygghet. Kommunen ska anvisa tillräckligt med resurser för tjänster 
som utgör grunden för statsandelen för kommunens bastjänster, tjänster enligt ett motiverat be-
hov. 

Inom social- och hälsovårdstjänsterna är det viktigt att man i förväg kan bedöma risker för hälsan 
och välbefinnandet. Alla förvaltningsområden och aktörer i kommunen har gemensamt ansvar för 
att främja hälsa och välbefinnande. Man måste ta itu med risk för utslagning hos barn och ung-
domar i ett så tidigt skede som möjligt. Det tar lång tid för barn och ungdomar att växa upp och bli 
vuxna. Olika problem med hälsa och välbefinnande uppkommer inte över en natt.  Tillräckligt stöd 
i rätt tid och enligt behovet är avgörande för och barnens och ungdomarnas uppväxt och etable-
ring i samhället. 
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Förebyggande arbete intar en nyckelställning när man tryggar barnens hälsa och välbefinnande. 
När barn och ungdomar har problem med att växa upp, behövs tillräckligt stöd i rätt tid för föräld-
raskapet. Kommunens bastjänster ska stödja föräldrarna i uppfostringsarbetet. Ett fungerande 
system med mödrarådgivning, tillräckliga resurser för hemtjänster, tjänster inom småbarnsfost-
ran, helhetsbetonat hänsynstagande till barnet och hörande av föräldrarna i den grundläggande 
utbildningen skapar en stabil grund för en balanserad utveckling hos barnet. 

Unga ska ha tillgång till tillräckliga och fungerande tjänster inom skol- och studenthälsovården. 
När unga har övergått till arbetslivet, behöver de goda tjänster inom företagshälsovården.  Kom-
munen ska ordna skolhälsovårdstjänster för elever vid de läroanstalter inom kommunens område 
som ger grundläggande utbildning.  Kommunens primärvård ska också ordna studenthälsovårds-
tjänster för studerande vid gymnasier, läroanstalter som tillhandahåller grundläggande yrkesut-
bildning samt högskolor och universitet inom kommunens område, oberoende av studerandenas 
hemort. I skol- och studenthälsovården är det viktigt att man i ett tidigt skede identifierar att unga 
behöver särskilt stöd eller undersökningar och att det ordnas tillräckliga hälso- och sjukvårds-
tjänster för elever och studerande. I denna helhet ingår också psykisk hälsovård och missbruksfö-
rebyggande arbete. 

Alla unga personer har av olika orsaker inte möjlighet att få tillgång till eller förmåga att anlita 
tjänster inom studentvården eller företagshälsovården.  Därför är det  ytterst viktigt att i kommu-
nen säkerställa tillräckliga social- och hälsovårdstjänster även för de ungdomar som hamnar 
utanför dessa tjänster. Kommunen ska söka metoder för att få sådana unga personer till tjänster, 
till exempel genom uppsökande ungdomsarbete. Livssituationerna för de unga som hamnat utan-
för tjänsterna kan försvåra en balanserad uppväxt och etablering i samhället.  Därför är risken för 
utslagning verkligen stor.  

Unga har allt mer behov av tjänster inom psykisk rehabilitering och missbrukarrehabilitering. En-
ligt mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård ska kommunen se till att det tillhandahålls 
mentalvårdstjänster och missbrukarvårdstjänster som till innehåll och omfattning motsvarar beho-
vet i kommunen.  

När kommunen bedömer helheten av en ung persons rehabiliteringsbehov, är kommunen förplik-
tad att aktivt samarbeta med alla aktörer i anslutning till ordnande av rehabilitering. Till unga per-
soner ska ges mångsidig och begriplig information om alla möjligheter till rehabilitering. Den unga 
personen ska vägledas till tjänster av hälsovårds-, social-, arbetsförvaltnings-, eller undervis-
ningsmyndighet eller Folkpensionsanstalten eller någon annan anordnare av tjänster i samarbete 
med de aktörer som ordnar dessa tjänster. Till den unga personen utarbetas en individuell reha-
biliteringsplan, där man tydligt måste framhäva samordnande av olika förvaltningsområdes tjäns-
ter.  

Behovet av aktivt samarbete mellan kommunala aktörer betonas, när ungdomsgarantin genom-
förs. Ur social- och hälsovårdens perspektiv betonas i synnerhet samarbete med undervisnings-, 
utbildnings- och arbetskraftsmyndigheterna. Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ger 
möjlighet att erbjuda unga stöd redan i ett tidigt skede i form av multiprofessionellt samarbete 
över förvaltningsgränserna. Enligt lagen kan för den unga personen utarbetas en aktiveringsplan, 
när det så kallade aktiveringsvillkoret1 uppfylls. När aktiveringsplanen utarbetas ska man först ut-
reda möjligheten att erbjuda arbete eller offentlig arbetskraftsservice. Planen kan utöver dessa 
åtgärder även innehålla social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningstjänster som förbättrar 
möjligheterna att bli sysselsatt. 

Vid behov kan det i aktiveringsplanen också inkluderas en förpliktelse att delta i arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte. Kommunen bedömer hurdan form för och hurdant innehåll i arbetsverk-
samheten i rehabiliteringssyfte bäst motsvarar den unga personens behov av rehabilitering. Ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan till exempel ordnas på ungdomsverkstäder.   

                                                  
1	Lagen	om	arbetsverksamhet	i	rehabiliteringssyfte	 189/2001 	3	§	
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Ungdomsgarantin gäller alla unga personer, inbegripet olika grupper med särskilda behov, såsom 
personer med funktionsnedsättning, invandrare eller kulturella minoriteter. Ungdomar som hör till 
dessa grupper har också ofta differentierade behov av stöd och rehabilitering. Till exempel är so-
cial-, hälsovårds- och andra rehabiliteringstjänster för unga med funktionsnedsättning i nyckel-
ställning för att man ska säkerställa deras delaktighet i samhället. I hälsovårdens tjänster ingår 
bland annat medicinsk rehabilitering och som en del av den hjälpmedelstjänster. Socialvården 
och specialvården för utvecklingsstörda ordnar verksamhet som stöder sysselsättning, arbetsträ-
ning samt arbetsverksamhet för unga med funktionsnedsättning. Folkpensionsanstalten erbjuder 
olika rehabiliteringstjänster för personer med funktionsnedsättning. I tjänsterna är det viktigt att på 
ett helhetsbetonat sätt betrakta situationen för den unga personen med funktionsnedsättning, för 
att vägen till utbildning och arbetslivet inte ska avbrytas, speciellt i övergångsskeden.  

Kommuner har möjlighet att ansöka om finansiering också för utvecklingsprojekt inom social- och 
hälsovården som ökar ungdomarnas välfärd och inkludering via det nationella utvecklingspro-
grammet för social- och hälsovården för åren 2012–2015 (KASTE II). Ytterligare upplysningar 
finns på adressen www.stm.fi/kaste. 

Folkpensionsanstalten och ungdomsgarantin 

Folkpensionsanstalten (FPA) har till uppgift att utreda behovet av rehabilitering hos unga med 
funktionsnedsättning eller unga som löper risk för utslagning som har anvisats från hälsovården. 
Dessa ungdomar styrs till en utredning i olika livssituationer. Ungdomarna kan sakna yrkesutbild-
ning, ha avbrutit utbildning eller vara utbildade ungdomar som av hälsomässiga skäl har dåliga 
möjligheter att få arbete. Med finns också ungdomar som har beviljats sjukpension antingen för 
viss tid eller tills vidare. Unga personers behov av rehabilitering kan också komma upp via FPA:s 
rådgivning för arbetsförmåga. Då söker man lösningar som stöder återgång till arbetslivet för 
unga som varit oförmögna att arbeta.  

FPA har som mål att tillsammans med andra aktörer för den unga personen bygga en realistisk 
och rättidig väg till sysselsättning som stöder arbetsförmågan. När villkoren för beviljande enligt 
lagen om FPA:s rehabilitering2 uppfylls, kan den unga personen stödjas med yrkesinriktad rehabi-
litering, som till exempel en kurs med yrkesinriktad rehabilitering, utbildning eller arbetsprövning. 
Unga personers studie- och arbetsförmåga stöds också med medicinsk rehabilitering, som till ex-
empel anpassningstränings- och rehabiliteringskurser samt rehabiliteringspsykoterapi. Dessutom 
kan för unga med funktionsnedsättning ordnas hjälpmedel för att de ska klara av att studera eller 
arbeta.   

Som en del av arbetet i arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga lyfte Folkpensionsanstalten 
fram behov av att ändra lagstiftningen på ett sådant sätt som främjar att rehabilitering kan ordnas 
i rätt tid för unga med funktionsnedsättning. En lagändring skulle till exempel behövas för att 
mildra villkoren för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering samt att avveckla kopplingen mellan 
medicinsk rehabilitering för gravt handikappade och handikappförmåner.  

Samarbete mellan aktörerna inom tjänster för unga 

Verkställigheten av ungdomsgarantin förutsätter att olika aktörer har ett allt intensivare samarbe-
te. Centrala samarbetsparter är kommunens social- och hälsovårds- samt ungdoms- och under-
visningsväsenden, utbildningsanordnare, studiehandledare, de som arbetar med uppsökande 
ungdomsarbete, ungdomsverkstäder och Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsexperter. Ur per-
spektivet företagande är viktiga samarbetspartner de regionala företagstjänsterna, arbetsmark-

                                                  
2	Lagen	om	Folkpensionsanstaltens	rehabiliteringsförmåner	och	rehabiliteringspenningförmåner	
566/2005 	



 

www.ungdomsgaranti.fi  13 

nadsorganisationerna och andra aktörer som tillhandahåller regionala företagstjänster. Det är vik-
tigt att alla aktörer är aktiva, när det gäller att skapa arbetstillfällen för ungdomar. 

För att ungdomsgarantin ska bli verklighet, förutsätts utöver en gemensam ambition också en 
gemensam lägesbild över situationen för ungdomar och de tjänster som erbjuds unga. Därför 
måste regionala och lokala aktörer fortsätta och vidareutveckla det redan i nuläget fungerande 
samarbetet för de ungas bästa, oberoende av förvaltningsområden eller kommungränser. För att 
man ska kunna bilda en lägesbild, måste de statistiska uppgifterna cirkulera mellan olika myndig-
heter, för att serviceprocesserna ska fungera så friktionsfritt som möjligt.  Sektorsövergripande 
samarbete, som det föreskrivs om till exempel i ungdomslagen, skapar ny, samhälleligt betydan-
de kompetens för olika områden. Dessutom förbättrar det informationsgången och rättidigheten 
för tjänster. 

Arbets- och näringsbyråerna måste intensifiera det lokala samarbetet och avtala om samarbets-
praxis med garnisoner och civiltjänstcentralen, för att unga som fullgör bevärings- eller civil-
tjänst ska bli omfattade av ungdomsgarantin. På samma sätt måste man intensifiera samarbetet 
med brottspåföljdsmyndighetens regionala enheter, när det gäller unga som avtjänar 
brottspåföljder. Arbets- och näringsministeriet håller på att bereda riktlinjer för samarbete med 
brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet. Riktlinjerna blir färdiga under våren 2013.  

När unga hänvisas att bli kunder hos ett servicecenter för arbetskraften, ska man iaktta de riks-
omfattande riktlinjer för verksamheten vid servicecentren för arbetskraften (23.3.2010) som ar-
bets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Fin-
lands Kommunförbund utarbetat tillsammans.   

I regioner där det inte finns något servicecenter för arbetskraften, ska arbets- och näringsbyrån, 
kommunens social- och hälsovårdsväsende samt ungdoms- och utbildningsväsendena och Folk-
pensionsanstalten avtala om samarbete kring tjänsterna för unga, till exempel i det nätverk för 
vägledning av och tjänster för unga som ungdomslagen förutsätter.  

Aktörer som utför kundarbete med ungdomar behöver ledningens stöd för att intensifiera samar-
betet. Stöd behövs av arbets- och näringsbyråernas direktörer och direktörerna för servicelinjer-
na, utbildningsanordnare som är verksamma på orten, rektorer och chefer som leder kommunens 
olika förvaltningar eller chefer i motsvarande ställning. Ett intensivt, sektorsövergripande och mul-
tiprofessionellt samarbete håller ungdomarna med i åtgärder som leder till ökad delaktighet hos 
ungdomarna och till utbildning och arbete. 

Samtliga 15 närings-, trafik- och miljöcentraler förutser kompetensbehov inom sina områden. Sex 
centraler samordnar ungdomsväsendets tjänster. Ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompe-
tens och kultur vid alla närings-, trafik- och miljöcentraler har fått en ny uppgift att samordna in-
formations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna inom sitt område. Detta har överenskommits 
i resultatmålen för 2013. 

Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna och arbets- och näringsbyråerna följer upp hur ungdomsgarantin verkställs. De bedömer 
också om det finns behov att utveckla tjänsterna och servicesamarbetet. För uppföljningen, indi-
katorerna och bedömningen av effekterna utvecklas under 2013 nya synvinklar och mätare med 
hjälp av forskning. 

Andra samarbetsparters verksamhet inom ungdomsgarantin 

Näringslivet har varit med i den riksomfattande arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga och 
planerat helheten för ungdomsgarantin. Med var Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och 
Akava rf. Dessutom har arbetsgruppen hört arbetsgivare i olika frågor vid olika faser av sitt arbe-
te.  
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Som en del av arbetskarriäravtalet som arbetsmarknadsorganisationerna ingick i mars 2012 har 
centralorganisationerna varit beredda att söka nya metoder för att underlätta ungdomars inträde 
till arbetslivet.  

Arbetsmarknadsorganisationerna lade tillsammans fram ett förslag för att främja ungdomssys-
selsättningen som stöder ungdomsgarantin. Förslaget överlämnades till ministrarna den 18 okto-
ber 2012. Organisationerna föreslog bland annat att man tar i bruk en modell med öppet yrkesin-
stitut i samarbete mellan arbets- och näringsbyråerna och anordnare av yrkesutbildning samt 
skapar en handlingsmodell för subventionerad läroavtalsutbildning för unga. Dessutom föreslogs 
att det startas ett försöksprojekt med ett genomförandealternativ med subventionerad läroavtals-
utbildning som leder till en del av en examen. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- 
och näringsministeriet har startat utredningar i dessa frågor. Förhandlingarna om sysselsätt-
ningsavtal för ungdomar inom olika branscher pågår fortfarande i förbunden.  

Försvarsmakten har deltagit i planeringen av ungdomsgarantin och är med i verkställigheten (bi-
laga 1), på samma sätt som civiltjänstcentralen (bilaga 2). 

Tredje sektorns aktörer som verkställare av garantin 

Den riksomfattande arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga har hört tredje sektorns aktörer 
under sitt arbete. Organisationsfältet har aktivt deltagit i den riksomfattande arbetsgruppens arbe-
te genom att lämna in ett stort antal översikter och förslag för att verkställa ungdomsgarantin. Hit-
tills har mest riksomfattande samarbete bedrivits med ungdomsorganisationer. Detta arbete har 
koordinerats av Finlands ungdomssamarbete Allians rf.   

Ungdomsorganisationerna är viktiga stödjare för ungdomar i olika livssituationer och i fråga om 
en smidig vardag. De hjälper också unga att vara med i åtgärderna inom ungdomsgarantin. Or-
ganisationerna producerar meningsfull verksamhet för ungdomar samt förebyggande åtgärder 
och tjänster.  

Ungdomsorganisationerna har ivrigt varit med i planeringen av ungdomsgarantin och bland annat 
kommit med idéer till ministrarnas regionturné hösten 2012. Trots detta måste deras roll i genom-
förandet av ungdomsgarantin förtydligas.  

Organisationerna ordnar och producerar mångsidigt tjänster och hobbyverksamhet för ungdomar.  
Organisationerna kan delta i genomförandet av ungdomsgarantin till exempel genom att stödja 
sysselsättningen av ungdomar och utbilda i arbetslivsfärdigheter genom att sprida ett ”ungdoms-
sysselsättningsmässigt” grepp att möta och nå unga, delaktiggöra unga i genomförandet och pla-
neringen av garantin, erbjuda meningsfull verksamhet för ungdomar och ordna referensverksam-
het genom att utveckla förvaltningsövergripande handlingsmodeller och riva skiljemurar, genom 
förebyggande åtgärder osv.   

Man borde få med organisationerna också i det sektorsövergripande arbetet med ungdomsgaran-
tin även lokalt i kommunerna och inom närings-, trafik- och miljöcentralernas områden. 

På initiativ av undervisnings- och kulturministeriet har tredje sektorns aktörer redan fört diskus-
sion om medborgarverksamhetens roll i genomförandet av ungdomsgarantin även med hjälp av 
ett separat anslag. Förhandlingar om detta pågår fortfarande.  

Finlands ungdomssamarbete Allians rf har en viktig roll, när ungdomsgarantin planeras och verk-
ställs. Allians ser i synnerhet till att man hör de ungas röst i genomförandet, planeringen och be-
dömningen av ungdomsgarantin på det riksomfattande planet. 

Utöver ungdomsorganisationer har särskilt organisationer och andra aktörer inom social- och häl-
sovården en betydande roll i genomförandet av ungdomsgarantin. Organisationsarbete som syf-
tar till att förbättra barnens och ungdomarnas välfärd har långa traditioner och därigenom bred 



 

www.ungdomsgaranti.fi  15 

kompetens, när det gäller att stödja unga och förebygga utslagning. På lokal nivå har organisa-
tionernas deltagande i samarbetet mellan förvaltningsgrenar medfört ett betydligt tillskott för ge-
nomförandet av ungdomsgarantin. Penningautomatföreningen (RAY) har som en tyngdpunkt för 
hjälpverksamheten tagit att stärka barnens och ungdomarnas välfärd vid biståndet till frivilligorga-
nisationer inom social- och hälsovården. I organisationernas verksamhet utvecklas handlingsmo-
deller med låg tröskel för att hjälpa utslagna ungdomar och för rehabilitering i ungdomarnas var-
dag. 

Centralförvaltningen fortsätter samarbetet med organisationer och aktörer inom tredje sektorn. 

Ungdomsgarantin intresserar internationellt  

Arbetsministrarna i EU godkände på sitt möte den 28 februari 2013 en EU-omfattande rekom-
mendation om ungdomsgarantier. Enligt rekommendationen ska varje medlemsland tillförsäkra 
alla ungdomar under 25 år ett jobb, en vidareutbildnings-, läroavtals- eller praktikplats av kvalitet 
inom fyra månader från avslutandet av skolan eller arbetslöshetens början. Rekommendation 
lämnar besluten om administrativt ansvar och arrangemangen för ungdomsgarantin till medlems-
landet. Kommissionens rekommendation följer i stor utsträckning den finländska ungdomsgaran-
timodellen.  

Utöver de europeiska länderna är även andra länder och internationella medier intresserade av 
den finländska modellen. Detta medför sitt eget tillskott till det nationella genomförandet av ung-
domsgarantin. Utöver aktörerna inom centralförvaltningen är det också bra att regionala och loka-
la aktörer förbereder sig på internationella kontakter.  

Fortsatt arbete med och uppföljning av genomförandet  
av ungdomsgarantin 

Inom olika förvaltningsområden pågår författningsberedning som har konsekvenser för genomfö-
randet av ungdomsgarantin. Aktörer inom ungdomsgarantin underrättas om ändringar i lagstift-
ningen separat i varje enskilt fall. 

De berörda ministerierna följer regelbundet genomförandet av ungdomsgarantin i fråga om varje 
förvaltningsområde både genom resultatstyrning och med tillgänglig statistisk data och uppfölj-
ningar.  

Information till underlag för uppföljningen och utvärderingen av ungdomsgarantin fås dessutom 
genom ett forskningsprojekt som gäller det första året då ungdomsgarantin verkställs. Projektet 
genomförs före 31.3.2014 av Stiftelsen för rehabilitering, som valdes på basis av arbets- och när-
ingsministeriets konkurrensutsättning. Avsikten med undersökningen är att följa införandet av 
ungdomsgarantimodellen och det därmed sammanhängande utvecklingsarbetet. Dessutom tar 
undersökningen fram indikatorer som är viktiga för att ungdomsgarantimodellen ska lyckas och 
andra mätare med hjälp av vilka verkningsfullheten av de åtgärder som behövs för genomföran-
det av ungdomsgarantin kan utvärderas på ett tillförlitligt sätt i fortsättningen.   

Avsikten är att senare starta en utvärderande undersökning om genomförandet av ungdomsga-
rantin, utgående från det utredningsarbete som Stiftelsen för rehabilitering utför. 
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Ytterligare information och källmaterial 

Lagstiftning 

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002). 

Ungdomslagen (72/2006). 

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 

Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 
(566/2005). 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom 
grundläggande yrkesutbildning (4/2013)  

Statsrådets förordning (1047/2012) om ändring av statsrådets förordning om gemensam ansökan till 
yrkesutbildning och gymnasieutbildning(30/2008). 

Anvisningar och annan tilläggsinformation på webben: 

Den största delen av anvisningarna och det material som nämns i detta brev finns sammanställt på 
adressen www.nuorisotakuu.fi 

Rapporten från arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga på finska www.nuorisotakuu.fi > Aineis-
toa och på engelska www.ungdomsgaranti.fi > Material 

Työ- ja elinkeinoministeriön linjaukset nuorisotakuun toteuttamisesta TE-hallinnossa, 8.1.2013, 
TEM/2905/03.01.04/2012 samt de brev med anvisningar som kompletterar riktlinjerna 22.2.2013 och 
6.3.2013 finns på adressen www.nuorisotakuu.fi > Aineistoa (En del material finns på svenska på 
adressen www.ungdomsgaranti.fi > Material)  

Arbets- och näringsministeriets brev 1.2.2013 ”Alle 25-vuotiaiden ammatillisia valmiuksia antavaa kou-
lutusta vailla olevien nuorten oikeudesta työttömyysetuuteen”, TEM/288/07.10.02/2013 finns på ad-
ressen: www.nuorisotakuu.fi >Aineistoa  

De riksomfattande riktlinjer för verksamheten vid servicecentren för arbetskraften (23.3.2010) som ar-
bets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Finlands 
Kommunförbund utarbetat tillsammans finns på finska på adressen www.kunnat.net > Etusivu > Asi-
antuntijapalvelut > Alueet ja elinkeinot > Työllisyys > Työvoiman palvelukeskukset 

Ytterligare information om verksamheten vid servicecentren för arbetskraften www.te-palvelut.fi 
>Ingångssida> Aktuellt > Servicecentren för arbetskraften  

Siffror om ungdomsarbetslösheten och uppföljningen av ungdomsgarantin inom arbets- och närings-
förvaltningen finns på adressen: www.nuorisotakuu.fi >Aineistoa >Oikopolkuja. 

Lönesubvention för unga och Sanssi-kortet www.te-palvelut.fi/sanssi 

Arbets- och näringstjänster för unga www.te-palvelut.fi >Arbetssökande> Service för unga 

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention med en elektronisk blankett på www.te.palvelut.fi > Ar-
betsgivare eller www.foretagsfinland.fi > E-tjänster > Sök blanketter 

Undervisnings- och kulturministeriets anvisning ”Ohje etsivään nuorisotyöhön liittyvästä nuorta koske-
vien tietojen käsittelystä” finns i juridiska guideboken ”Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö” 
(toim. Kimmo Aaltonen, Arthouse) eller UKM:s webbplats www.minedu.fi >Nuoriso > Nuorisotyö >Etsi-
vä nuorisotyö 

Nya studieinfo.fi-tjänsten, en del av projektet för Webbtjänst för lärande 
http://www.oph.fi/oppijanpalvelut 

Utbildningsrådgivning på webben www.facebook.com/koulutusneuvonta 
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Ytterligare information om det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården för åren 
2012–2015, KASTE II, www.stm.fi/kaste 

Handbok i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte www.socialporten.fi >Startsidan>Handbok i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte 

Undersökningen ”Nuoret työn ja koulutuksen ulkopuolella” www.nuorisotakuu.fi >Aineistoa 

En lättbegriplig sammanfattning om sysselsättningspaketet för ungdomar – EU-kommissionens re-
kommendation om ungdomsgarantier på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu el-
ler Europeiska kommissionen> Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. 

Arbetsmarknadsorganisationernas förslag för främjande av ungdomssysselsättningen 18.10.2012: 

www.nuorisotakuu.fi > Aineistoa > Oikopolkuja.  

Bekämpning av grå ekonomi: www.mustatulevaisuus.fi 
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Bilaga 1 

Försvarsmakten och ungdomsgarantin  
2013–2015 

Bevärings- och civiltjänst är ett övergångsskede i karriärvägledningen och rådgivningen om ar-
betslivet för ungdomar. 

En del av beväringarna har redan under tjänstgöringstiden en avlagd examen eller vet att de får 
en studieplats. För de andra är det viktigt att upprätthålla yrkesvalsprocessen så att de efter 
tjänstgöringstiden har en plan som de kan börja förverkliga. Arbetsgruppen Suomalainen asevel-
vollisuus 2010 har i sin rapport föreslagit att studie- och karriärvägledningen ska effektiviseras i 
samband med beväringstjänst genom att man intensifierar samarbetet mellan förvaltningsområ-
den. För att påskynda inträdet till studier är målet att för beväringar säkerställa en möjlighet att 
under tjänstgöringstiden söka till utbildning på eget initiativ och använda webbtjänster i samband 
med detta. 

Vid studie- och karriärvägledningen inom försvarsmakten drar man också nytta av Time out-
modellen som är avsedd för unga som löper risk för utslagning i enlighet med 7 § i ungdomsla-
gen. 

Försvarsministeriet och huvudstaben har utarbetat följande  
rekommendationer för att säkerställa genomförandet  
av ungdomsgarantin i truppförbanden åren 2013−2015: 

Varje truppförband ser till att det under beväringstjänsten ges studie- och karriärvägledning i en-
lighet med riktlinjerna för ungdomsgarantin. Varje truppförband upprättar ett samarbetsavtal med 
regionens arbets- och näringsbyrå för att anskaffa tillräckliga sakkunnigtjänster. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) koordinerar handlingsmodellen Time out! och modellen ut-
nyttjas aktivt när det ordnas vägledningstjänster i samband med ungdomsgarantin redan i upp-
bådsskedet eller när tjänstgöringen avbryts. Time out-verksamheten bör på nytt aktiveras innan 
beväringstjänsten avslutas, för att den unga personen ska bli sysselsatt eller får en studie- eller 
praktikplats omedelbart efter tjänstgöringen. 

Försvarsmakten utreder möjligheterna att reformera permissionspraxis för beväringarna så att 
man kan bevilja beväringarna till exempel duglighetspermission för deltagande i inträdesprov eller 
anställningsintervju, när permissionen inte äventyrar uppnåendet av utbildningsmålen för bevär-
ingen.  

Den kompetens som förvärvas vid beväringstjänsten riktas effektiviserat till de ungdomar som 
inte har utbildning eller jobb (till exempel förarutbildning, medicineringsutbildning, militärpolisut-
bildning) genom att man drar nytta av beväringarnas tjänstgöringsintyg. 

För att förankra riktlinjerna för ungdomsgarantin 2013 i samtliga truppförband ordnas under 
2014−2015 undervisning (Road Show) med hjälp av separat finansiering. 

Försvarsmakten intensifierar ytterligare kontakterna mellan beväringsutbildningen och utbild-
ningssystemet för övriga samhället i syfte att uppnå ömsesidig nytta. Enligt undersökningar stär-
ker beväringsutbildningen också ungdomarnas självkänsla och sociala sammanhållning på ett 
sätt som stöder att beväringarna kommer in i arbetslivet.  
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Bilaga 2 

Civiltjänstcentralen och ungdomsgarantin 

Civiltjänstcentralen har som mål att för de ungdomar som fullgör civiltjänst tillhandahålla tjänster 
av samma typ som ordnas på samma sätt som för dem som fullgör beväringstjänst (bilaga 1). Ci-
viltjänstcentralen utnyttjar bland annat Time out-verksamheten som Institutet för hälsa och välfärd 
koordinerar. 

Civiltjänstcentralen föreslår följande åtgärder i enlighet  
med ungdomsgarantin 

Informationen under utbildningsperioden utökas (t.ex. FPA-info) 

För dem som tjänstgör ges möjlighet att under tjänstgöringstiden klarlägga sina jobbsöknings-
/karriärmöjligheter hos den lokala arbets- och näringsbyrån – inget behov av permissionsdagar – 
utan detta skulle ingå i tjänstgöringen. 

Till tjänstgöringsplatsen en förpliktande anvisning om att hänvisa/vägleda den tjänstpliktige till 
jobbsökning och liknande åtgärder. Detta skulle kunna fogas till den elektroniska ”hemförlov-
ningspåminnelsen” och eventuellt skulle påminnelsen också kunna läggas till för den tjänstplikti-
ge. 

Omnämnande om detta i arbets- och näringsministeriets anvisning om ordnande och i guidebo-
ken för de ansvariga vid tjänstgöringsplatserna och liknande information. 

  



 

www.ungdomsgaranti.fi  20 

Bilaga 3 

Träningar inom ungdomsverkstadsverksamheten Bild: Nationella verkstadsföreningen rf.  
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