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1. Nyttan med Fatta Mig! verksamhetsmodellen 
Målsättningen med Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är att fö-
rebygga marginalisering hos ungdomarna. Med hjälp av model-
len erbjuds den unga personen så tidigt som möjligt skräddars-
ytt stöd som är koordinerad av en aktör. Stödet som erbjuds i ett 
tidigt skede drar man nytta av både mänskligt och ekonomiskt.

En tidig oro om den unga personens illamående stannar för närvarande lätt kvar som 
sorg hos den enskilda individen. Kunskap om ungdomar som löper risk att margina-
liseras är ofta utspridd och finns i förfogande av olika professionella personer bland 
annat av datasekretess skäl. Att förnimma olika tjänster och att finna det rätta stället 
för hjälp är många gånger besvärligt för en ung person.

Fatta Mig! möjliggör stödet för den unga personen som är koordinerad av en vux-
en.  Modellen samlar ihop de aktörer som hjälper den unga personen. När den unga 
personen, vårdnadshavarna och de professionella personerna som möter ungdomar 
i sitt arbete kan diskutera situationen tillsammans, kan den unga personen hjälpas i 
belysningen av en mera diversifierad information.

Skäddarsydd stöd som har erbjudits i ett tidigt skede är det mest effektiva sättet att 
förebygga marginalisering. Fatta Mig –verksamhetsmodellen främjar förverkligandet 
av ett tidigt stöd. 
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Hej! 
Du håller i en handbok för Fatta Mig! –verk-

samhetsmodellen. I den finner du den väsentli-
ga informationen om att införa modellen samt 
svaren på de mest generella frågorna som har 

ställts om modellen. 

Välkomna att bli användare för Fatta Mig! –
verksamhetsmodellen!
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1.1 Nyttan på kommunnivån
Förebyggande tjänster är förmånligare än reparerande åtgärder
När hjälp erbjuds redan i ett tidigt skede, räcker det ofta med lättare stöd, 
exempelvis att göra den unga personen delaktig i ett nytt fritidsintresse eller i 
övrig social verksamhet. Förebyggande tjänster och tjänster i ett tidigt skede blir 
mångfaldigt förmånligare än reparerande åtgärder. 

Målsättningen med Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är att överföra tyngdpunk-
ten på arbetet med ungdomarna till en mera 
förebyggande riktning.  Vid förverkligandet 
frambringar den för kommunen utöver mänsk-
liga nyttor även ekonomiska besparingar. Un-
derhållskostnaderna för verksamhetsmodellen 
utgör en bråkdel av de direkta och indirekta 
kostnaderna i jämförelse med en ung persons 
marginalisering.  Verksamhetsmodellen betalar 
alltså sig själv tillbaka redan då när man med 
hjälp av den får till stånd att förebygga av att 
en ung person hamnar åsido i samhället. 

1.2 Verksamhetsmodellens nyttor för professionella personer 
som verkar med ungdomar
Fatta Mig! verksamhetsmodellen förstärker samarbetet mel-
lan de professionella personerna, förbättrar informationsflö-
det och minskar överlappande arbete
I Finland finns det heltäckande tjänster för barn och ungdomar, men de är ut-
spridda. Förhindret för övergripande hjälpinsatser är många gånger att tjänsterna 
fördelas till flera olika sektorer och brancher, som alla endast har en begränsad 
uppfattning om den unga personens situation.  Det finns oftast tämligen lite dia-
log mellan de olika sektorerna. Att utdela information är ganska svårt för tillfället. 
Det beror både på begränsningar i lagstiftningen och olika verksamhetskulturer, 
inställningar och administrativa lösningar i organisationer. Situationen har identi-
fierats, och i ett flertal kommuner har sektorsöverskridande samarbete utvecklats 
Kommunspecifika goda tankar och verksamhetssätt sprider sig ändå inte alltid 
fram till bredare användning. Med Fatta Mig! –verksamhetsmodellen kan man 
besvara dessa utmaningar. Modellen kan tas i bruk i kommuner av olika storlekar 
och på mycket olika sätt organiserade kommuner.  Med hjälp av den kan olika 
aktörer hitta till varandra och arbeta på ett mera effektivt sätt sinsemellan samt 
med sin gemensamma unga klient. Eftersom Fatta Mig! baseras på samtycket hos 

den unga personen och hans eller hennes vårdnadsgivare, är begränsningarna 
som lagstiftningen ställer inte ett förhinder för utdelning av informationen.  När 
en professionell person utför en kontaktbegäran på den unga personen genom 
verksamhetsmodellen, uttrycker han eller hon samtidigt sin vilja att göra samarbe-
te med övriga aktörer som hjälper den unga personen.   

Fatta Mig! –verksamhetsmodellen ersätter inte övriga hjälpmedel eller ansvar som 
tillhör de professionella personernas befattningsbeskrivning , utan får en plats 
parallellt med dem för att förstärka samarbetet. När de professionella personer-
na inte träffar den unga personen individuellt, utan alla samlas för att diskutera 
tillsammans med den unga personen, undviker man överlappande arbete.

Samtidigt utökas de professionella personernas kännedom om den unga perso-
nens behov och övriga hjälpande aktörer utan att självbestämmanderätten beträf-
fande besittning av medborgarens egna kunskaper äventyras.  Även informations-
flödet mellan den unga personen, hans eller hennes familj och de professionella 
personerna förbättras. När en professionell person antecknar en kontaktbegäran 
på en ung person, vet han om att man kommer att vara i kontakt med den unga 
personen  inom en vecka från det.

©Sitra, fotograf Joanna Moorhouse

”När de egna medlen tar slut mitt 
i problemen i den unga personens 
sociala liv, kan man tryggt med 
hjälp av verksamhetsmodellen 
vända sig till en professionell 

person och samtidigt får klienten 
hopp om bättre. ”

- sjuksköterska 

EN UNG PERSON
I den här handboken avses 
med en ungdom ett barn, 

en ung person eller en ung 
vuxen person på 9-28 år. 

Nedre åldersgränsen 
varierar i användning av 

verksamhetsmodellen 
kommunspecifikt. 
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Unga personers och familjers uträttande av ärenden och tillbringande av 
fritiden sprider sig ofta i olika kommuner. När en ung person flyttar till en 
annan ort, påbörjas utredningen av hans eller hennes ärenden återigen 
från början. Fatta Mig! möjliggör samarbetet över kommungränserna i alla 
användarkommuner. Modellen kan användas även av de regionala lärosä-
ten, där Fatta Mig! –kommunernas ungdomar studerar.

1.3 Fatta Mig! ur en ung persons synvinkel
Fatta Mig! erbjuder den unga personen stöd som är koor-
dinerad av en tillförlitlig vuxen person. En ung person be-
höver inte ensam söka hjälp i djungeln av stöd, och man 
fortskrider i ärendet i den unga personens egen takt.

När den unga personen med sina vårdnadshavare och aktörerna som hjäl-
per dem träffas samtidigt istället för att den unga personen hänvisas att 
uträtta sina ärenden inom olika tjänster, kan de få mera helhetstäckande 
hjälp i ett tidigare skede.

Att delta i Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är frivilligt för den unga per-
sonen och för hans eller hennes vårdnadsgivare. De har även rätt att välja 
vilka av de professionella personerna som har anmält sig att vara med del-
tar i  samarbetet.  Processen fortskrider i den unga personens takt genom 
att lyssna på honom eller henne och att göra honom eller henne delaktig. 
Utlösning av situationen förutsätter inte nödvändigtvis tunga åtgärder eller 
ett möte mellan en stor skara professionella personer – ibland bara att 
uppmärksamma den unga personen och att diskutera om saken med den 
sökande personen kan skapa ett tillräckligt stöd. Bara kunskapen om att 
en sökande ungdomsarbetare eller någon annan aktör som är med i sam-
arbetet tar på sig att sköta om ärenden, kan underlätta det för familjen.

 

Ofta ställda frågor: 
Vem kan använda sig av    
verksamhetsmodellen? 
Fatta Mig! –verksamhetsmodellen kan 
användas av vilken som helst professionell 
person som träffar ungdomar i sitt arbete på 
den offentliga, privata eller tredje sektorn 
i kommuner där verksamhetsmodellen är i 
användning. Verksamhetsmodellen används 
med hjälp av ett enkelt och snabbt data-
system.  Det fungerar med en webbläsare i 
vilken som helst utrustning. Användarnamnet 
till datasystemet får man denom att delta i 
en Fatta Mig! –utbildning med längd av 1-2 
timmar, där man bekantar sig med verksam-
hetsmodellen i sin helhet.

Vilka får tillgång till att titta på den unga 
personens uppgifter?
En professionell person, som har använda-
ruppgifter till datasystemet ser bara sina 
egna anteckningar. Man kan inte bläddra i 
database , och man kan inte söka informa-
tion där. Ifall flera professionella personer 
antecknar samma unga persons kontakt-
uppgifter i databasen, kan de se varandras 
kontaktuppgifter, om den unga personer ger 
medgivande till det. Endast stadens sökande 
ungdomsarbetare och huvudanvändaren på 
databasen ser kontaktuppgifterna på alla 
ungdomar som är inregistrerade i datasys-
temet.

Bildas det ett personuppgiftsregister av 
kontaktuppgifterna som har matats in i 
datasystemet? 
Det bildas ett personuppgiftsregister av 
uppgifterna, som har matats in i datasys-
temet och det ska göras kompatibelt med 
personuppgiftslagens datasekretessredogö-
relse.  I redogörelsen ska man bland annat 
utreda vem i kommunen är registerföraren 
och kontaktpersonen, vilken information som 
samlas i registret och vad används informa-
tionen för.  I Fatta Mig! –informationssyste-
met är det endast möjligt att mata in den 

unga personens profilerings- och kontakt-
uppgifter, inte innehållet på ärenden som 
behandlas i samarbetet. Registret syns inte 
i andra databaser. Informationen försvinner 
om 2 år eller kan avlägsnas tidigare på den 
unga personens begäran. 

Verksamhetsmodellen bottnar sig juridiskt i 
ungdomslagen, som möjliggör överlämning 
av uppgifter gällande ett barn eller en ung 
person till det sökande ungdomsarbetet.

Om en professionell person använder 
sig av Fatta Mig! –verksamhetsmodellen, 
förflyttar det ansvaret från att hjälpa den 
unga personen omedelbart? 
Fatta Mig! –verksamhetmodellen ersätter 
inte andra sätt att hjälpa, utan kompletterar 
dem. En professionell person ska påbörja 
hjälpa den unga personen omedelbart enligt 
sin befattningsbeskrivning.  Fatta Mig! har 
utvecklats för att stödja och förena redan 
existerande funktioner samt att erbjuda en 
kanal till ett så tidigt ingripande som möjligt. 

Var antecknas det som man har kommit 
överens om i en samarbetsträff? 
En professionell person antecknar de över-
enskomna frågorna i en samarbetsträff i det 
systemet som han eller hon använder i sitt 
arbete. Det är bra att även anteckna infor-
mationen om stödet för den unga personen 
genom Fatta Mig! –verksamhetsmodellen 
och medgivandet för det i detta system. 

©Sitra, kuvaaja 
Sari Gustafsson

VAD MENAS MED EN 
PROFESSIONELL PERSON 

I denna handbok menas med en pro-
fessionell person en person, som möter 
ungdomar i sitt arbete. Den huvudsakli-
ga tyngdvikten på den här personens ar-
bete behöver inte vara bland ungdomar.  

Arbetet kan ske på vilken som helst 
sektor och verksamhetsbranch inom 

kommunen. 
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2. Vad är Fatta Mig! –verksamhetsmodellen?

2.1 Målsättningen med Fatta Mig! –verksamhetsmodellen: 
Den huvudsakliga målsättningen är förebyggande av ungdomarnas 
marginalisering. Med fokus på det verksamhetsmodellen 

• uppmuntrar att uppmärksamma den unga personens stödbehov i så  
 tidigt skede som möjligt och att ta upp det med den unga personen 

• underlättar och förstärker de professionella personernas samarbete  
 och nätverksbildande och stödjer praxis för det tidiga ingripandet

• möjliggör ett allt mera fungerande sektorsöverskridande samarbete        
 med den unga personen, familjen och övriga professionella personer 

• utökar kännedomen för det sökande ungdomsarbetet i kommunen 

2.2 Vem kan använda sig av verksamhetsmodellen?
Verksamhetsmodellen kan användas av vilken som helst professionell person som 
träffar ungdomar i sitt arbete på den offentliga, privata eller tredje sektorn, när 
hon har fått Fatta Mig! –utbildningen. Den unga personen som är föremålet för 
anmälan ska vara mantalskiven i en kommun som använder Fatta Mig! –modellen. 
Se närmare s.7.

2.3 Den unga personens egen anmälan
Esbo har påbörjat år 2017 ett försök på den unga personens egen anmälan: Den 
unga personen kan själv via nätet skicka en kontakttagningsbegäran till kommunens 
sökande ungdomdsarbete. Den sökande personen tar kontakt med den unga perso-
nen och koordinerar samarbetet mellan den unga personen och övriga aktörer enligt 
praxis för användning av verksamhetsmodellen. Målsättningen är att göra den unga 
personens egen anmälan till en bestående del av verksamhetsmodellen.

2.4 Enkelt och snabbt informationssystem
• Till verksamhetsmodellen hör ett lättanvänt och snabbt informationssystem, som 

fungerar med nätwebbläsaren i vilken utrustning som helst. Installering av ett 
separat program behövs inte och användning av programmet fungerar bra med 
grundläggande datakunskaper.  

• Användarnamnet till datasystemet får man genom att delta i en utbildning om Fatta 
Mig! – modellen med varaktighet på 1-2 timmar. Utbildningar anordnas i alla kom-
muner som använder sig av verksametsmodellen. 

• I datasystemet antecknas endast den unga personens profilerigs- och kontaktupp-
gifter. Kontaktuppgifterna syns endast för den sökande ungdomsarbetaren och för 
personen, som antecknade uppgifterna i systemet. Se närmare s.7.

”Jag tror att det skulle ha tagit 
mycket längre att få skött dessa 

ärenden utan det här.”

- en ung person 

” Jag upplever att jag har haft 
nytta av verksamhetsmodel-
len när man har kunnat dela 
oron. Det underlättar belast-

ningen i arbetet. Sökande 
ungdomsarbetare har olika 

sätt att stödja. ”

-kurator 

VAD ÄR SÖKANDE 
UNGDOMSARBETE 

Sökande ungdomsarbete är specialung-
domsarbete. Funktionen med det är att 

hjälpa under 29-åriga unga personer som 
finns utanför utbildning eller arbetsmark-
nad eller ungdomar som behöver stöd för 
att komma åt tjänster som de är i behov 

av. Det sökande ungdomsarbetet erbjuder 
individuellt stöd och handledning för den 
unga personen. Det baseras på den unga 
personens frivillighet. Mötande, holistik 

och tillit är kärnelementen. 

Se mer på sidan 11
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3.1 Fatta Mig! som en del av sökande ungdomsarbete 
Sökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete. Funktinen 
med det är att hjälpa under 29-åriga unga personer som finns 
utanför utbildning eller arbetsmarknad eller ungdomar som 
behöver stöd för att komma åt tjänster som de är i behov av.  
Det sökande ungdomsarbetet erbjuder individuellt stöd och handledning för 
den unga personen, och den baseras på frivillighet. Kärnelement för sökande 
ungdomsarbete är mötande, holistik och tillit. 

Det stadgas om det sökande ungdomsarbetet i ungdomslagen (1285/2016). 
Enligt lagen tillhör det sökande ungdomsarbetet såsom övrigt ungdomsarbe-
te och –politik, kommunens uppgifter.

I lagen stadgas även om överlämning av uppgifter för sökande ungdomsar-
bete (11 §) samt om behandling av information som har överlämnats för det 
sökande ungdomsarbetet (12 §). Även Fatta Mig! –verksamhetsmodellen 
baseras på momenten i ungdomslagen som har nämnts ovan. (www.finlex.fi)

Fatta Mig! är en verksamhetsmodell med hjälp av vilken man kan erbjuda 
koordinerat stöd för den unga personen och förstärka samarbetet mellan de 
professionella personerna. Det är även ett fungerande verktyg genom vilken 
man kan anmäla den unga personen för sökande ungdomsarbete. 

©Sitra, fotograf 
Sari Gustafsson

3. Hur fungerar Fatta 
Mig! i praktiken? 

1. En professionell person 
upptäcker en förändring i den 
unga personen eller en annan 
fråga som oroar.

2. den professionella perso-
nen tar upp ärendet med den 
unga personen. Han ber den 
unga personen om tillstånd för 
att skicka den unga personens 
kontaktuppgifter till det sökan-
de ungdomsarbetet med hjälp 
av verksamhetsmodellen. 
Som enklast sammanfattas begäran 
på medgivandet i en fråga:”Får 
jag ge dina kontaktuppgifter till en 
sökande ungdomsarbetare med 
hjälp av Fatta Mig! –verksamhets-
modellen? Han eller hon ska utreda 
hur du kan bli hjälpt på bästa sätt.” 
När det gäller en minderårig ska 
även vårdnadshavaren meddelas 
om inregistrering av informationen. 
huoltajalle tulee ilmoittaa tietojen 
kirjaamisesta. 

5. Den sökande ungdomsarbetaren 
samtalar med den unga personen och 
de sätter igång med att utreda situ-
ationen tillsammans. Vid behov kan 
man samla ihop alla aktörer som den 
unga personen önskar och anordna en 
sektorsöverskridande samarbetsträff.
Samarbetet mellan de professionella 
personerna förstärks och de får en bättre 
helhetsuppfattning om den unga personens 
situation. Även kännedom om det sökande 
ungdomsarbetet utökas i kommunen. 

4.  Den sökande ungdomsar-
betaren får ett meddelande om 
anteckningen i sin e-post. Han tar 
kontakt med den unga personen 
och vårdnadshavaren till den 
minderåriga personen inom en 
vecka. 

3. Efter att ha fått ett med-
givande av den unga perso-
nen fyller den professionella 
personen i hans eller hennes 
kontaktuppgifter i datasys-
temet. Genom detta anmäler 
han samtidigt sig själv med i 
samarbetet. 

6. Den unga personen behöver 
inte själv utreda vilka tjänster att 
ta kontakt med för att lösa situ-
ationen. Han eller hon får stödet 
och handledningen till tjänsterna 
koordinerad av en aktör.
Ibland kan bara ett tillförlitligt samtal med 
den sökande ungdomsarbetaren hjälpa 
den unga personen. Hela processen sker 
på den unga personens villkor och ge-
nom att lyssna på honom eller henne. 

10
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I vissa kommuner strävar man till och med efter att 
Fatta Mig! –verksamhetsmodellen skulle vara det 
huvudsakliga medlet att ta kontakt med sökande ung-
domsarbetare. Fatta Mig! gör kommunens sökande 
ungdomsarbete känt för olika aktörer och sänker trös-
keln för att anmäla den unga personen till det sökande 
ungdomsarbetet. 

Verksamhetsmodellen möjliggör att man kommer åt 
att arbeta med den unga personen redan i allt tidigare 
skede då problemen är enklare och snabbare att lösa. 

3.2 Det sökande ungdomsarbetet koordinerar samarbetet
När man gör en kontaktbegäran på den unga personen , kommer informationen om 
den nya anmälan till e-posten till det sökande ungdomsarbetet. 

Den gemensamma linjen är att den sökande tar kontakt med den unga personen inom 
en vecka från anmälan. Man försöker att uppnå den unga personen i första hand per 
telefon. Om inte man får tag i den unga personen, närmar man sig honom eller henne 
via ett textmeddelande, Whatsapp-meddelande, e-post eller via Facebook. 

Som sista alternativet skickar man ett brev för den unga personen, där man ber honom 
eller henne att ta kontakt med det sökande ungdomsarbetet. Om inte man alls får tag 
i den unga personen, tar den sökande kontakt med personen som meddelade den 
unga personens information till systemet. 

Den sökande ungdomsarbetaren kartlägger den unga personens situation redan i 
telefon. Oftast träffar han eller hon den unga personen först på tu man hand. Genom 
att diskutera tillsammans kartlägger han eller hon mera noggrannt den unga perso-
nens situation och hans eller hennes nätverk. Enligt situationen samlas nätverket som 
behövs för att stödja den unga personen till ett gemensamt sammanträde. 

Den unga personen kan om han eller hon så vill ta med sig till exempel en vårdnads-
havare eller sin kompis till sammanträdet. Den sökande ungdomsarbetaren kan även 
träffa den unga personen på tu man hand och hänvisa honom eller henne till rätta 
tjänster. Ibland räcker det bara med den sökande personens stöd. 

I många kommuner är den huvudsakliga målgruppen för det sökande ungdomsarbetet 
16–28 –åriga personer. I Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är det upp till kommunen 
att besluta målgruppens lägsta åldersgräns. Åldersgränsen varierar mellan 12-15 år i 
kommuner som deltar. 

Detta kan medföra att det kommer allt yngre patienter till det sökande ungdomsarbetet. 
Således kan även frågorna som ska lösas vara av ett nytt slag. Det är bra att komma ihåg 
att den sökande ungdomsarbetaren behöver inte lösa den unga personens ärenden 
själv, utan verksamhetsmodellen baseras uttryckligen på sektrsöverskridande samarbete. 

Lämpliga samarbetsaktörer för den yngre målgruppen kan vara exempelvis familje-
handledare, specialungdomsarbetare eller skolkurator.

 

3.3 När lönar det sig att göra en     
kontakttagningsbegäran?
Oron som hänger ihop med den unga personens situation är en subjek-
tiv känsla. Därför är kriterierna för att använda verksamhetsmodellen 
flexibla.  

Som utgångspunkt ska en Fatta Mig! –aktör använda sig av en 
verksamhetsmodell, om han eller hon anser att något av följande 
förverkligas: 

• den unga personen skulle behöva mera stöd eller ett mera mångsidigt stöd än 
en professionell person själv kan erbjuda nuori 

• den unga personen kan hjälpas med sådana tjänster, vars krets han eller hon 
befinner sig inte i ännu 

• det är sannolikt, att barnet och den unga personen skulle kunna stödjas på ett 
bättre sätt med samarbetet mellan de professionella personerna 

• den professionella personens  egen arbetsperiod med den unga personen är 
kort, men oron för riktningen i vilken situationen kan utveckla sig kvarstår  

• den professionella personen själv behöver stöd i att arbeta med den unga personen  

• den professionella personen vill anmäla sig till ett nätverk som stödjer den 
unga personen

” Enkelt och snabbt underlag 
att fyllas i, snabba kontaktta-

gningar till kunderna. ”

- polisen

KONTAKTTAGNINGS-
BEGÄRAN (TIDIGARE FLAGG-

NING ELLER OROSANMÄLAN )

En begäran till det sökande 
ungdomsarbetet att ta kontakt 
med den unga personen som en 
professionell person har genom 

Fatta Mig! –datasystemet 
inrapporterat  
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3.4 Nätverkssamarbete 
Det lönar sig att förbereda sig noggrannt 
för ett nätverkssammanträde från flera 
fackområden. I förberedelser hörs speciellt 
den unga personens och vårdnadshavarens 
önskemål om samarbetet. 

I förberedelseskedet är det viktigt att komma 
ihåg att de professionella funderar inte sin-
semellan i förväg lösningar som har koppling 
till den unga personens liv.  

Man kan ändå berätta för aktörerna i förväg 
om den unga personens önskemål om 

frågor som ska behandlas i sammanträdet.  Träffen och samarbetet är avsedd att utgå 
ifrån den unga personens och familjens behov och att sträva efter  igenkännandet  av 
positiva saker. 

Under träffarna strävar man efter att främja dialogen med andra ord öppet samtal, där 
man eftersträvar ömsesidig förståelse. De bästa lösningarna för olika situationer hittas i 
vanliga fall, när olika synsätt ges utrymme och parterna får en erfarenhet av att bli hörda.

Det är viktigt att skapa en välkomnande och positiv stämning samt uppskattande känsla 
för träffen.  En bra stämning uppnås säkrast, när var och en har en känsla om, att det är 
viktigt för just mig att vara på plats. Yrkesstatusen är inte då en väsentlig sak på träffen. 
Det är viktigast att varje person som deltar i träffen är beredd att vidta konkreta åtgär-
der för att stödja den unga personen.  

Endast den unga personens kontaktuppgifter tilläggs i Fatta Mig! –informationssyste-
met. Varje professionell person antecknar alltså nödvändiga uppgifter i det systemet 
som han eller hon normalt använder sig av i sitt arbete. Placeringsplatsen för forstsätt-
ningsplanen kommer man tillsammans överens om.  

4. Förutsättningar för att införa    
Fatta Mig! –verksamhetsmodellen
När det har identifierats ett behov och en vilja av att förändra, 
utveckla, och förbättra befintliga verksamhetsmodeller och 
tjänster i kommunen, börjar man söka efter en lämplig lösning. 
Utgångspunkten för Fatta Mig! –modellen är förbättring av ung-
domarnas tjänsthandledning, kundcentrering och att förstärka 
samarbetet.  
Nyttorna med Fatta Mig! –modellen betonas då när dess användning är 
utspridd så brett som möjligt, systematiskt och heltäckande såväl på organi-
sation-, kommun- som nationell nivå. Man har strävat efter att göra införandet 
av verksamhetsmodellen så enkelt som möjligt för nya kommuner. Fatta Mig! 
–verksamhetsmodellen har introducerats i fyra kommuner.  (Mikkeli, Esbo, 
Kervo ja Riihimäki).
Enligt erfarenheterna har man byggt ett ”nyckelfärdigt” –paket, vars idé är 
att dra nytta av det som man redan en gång har gjort och lärt sig. Kommuner-
na som tar verksamhetsmodellen i användning får en färdig materialbank samt 
stöd till införandet av såväl verksamhetsmodellen som informationssystemet.  

sökande ung-
domsarbetare

en professionell per-
son från det nödvän-
diga fackområdet

sökande ungdoms-
arbetareden unga 
personen 

den unga personens 
vårdnadshavare, en 
vän eller en övrig 
närstående

EN UNGPERSON

ETT EXEMPEL PÅ 
NÄTVERKSSAMARBETE:

Samarbetsnätverket byggs skräddarsytt efter den unga personens behov för 
stöd. Ibland räcker samarbetet mellan den unga personen och den sökande 
för att hitta en lösning.  

”Nå alltså nog tycker jag att alla an-
ställda och kontakter som jag har och 

så lyssnar riktigt bra och förstår situa-
tionen alltså förvånansvärt bra.”

- en ung person

NÄTVERKSSAMMANTRÄDE
Med nätverkssammanträde avses 

ett möte som den sökande ungdoms-
arbetaren har sammankallat, där 
utöver den unga personen och den 
sökande ungdomsarbetaren närva-
rar de professionella som behövs i 
varje enskilt fall för att hjälpa den 

unga personen. På plats kan även fin-
nas den unga personens vårdnads-

havare eller en annan anhörig.

©Sitra, fotograf  
Sari Gustafsson
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4.1 Resurser 
Användning av verksamhetsmodellen baseras på möjligheten att 
meddela den unga personens profilerings- och kontaktuppgifter till det 
sökande ungdomsarbetet. Således ska det finnas en aktör i kommunen 
som utför sökande ungdomsarbete.  Om sökande ungdomsarbete inte 
ännu finns i kommunen erbjuder införandet av verksamhetsmodellen en 
ypperlig möjlighet till att tillägga det sökande ungdomsarbetet till de 
tjänster som kommunen erbjuder.  Kostnaderna som orsakas av detta 
har man möjlighet att ansöka bidrag för från Utbildnings- och kulturmi-
nisteriet. 

I rutan på sidan 17 har man uppgett exempel om placeringen på verk-
samhetsmodellens koordinering i kommunerna som deltar. Det väsent-
liga i att välja funktionen är att en utvald aktör känner till ungdomarnas 
tjänstnätverket samt förstår vad samarbetet från olika sektorer med sina 
lagbundenheter innehåller. Den största ekonomiska satsningen är förvär-
vet av ett informationssystem. Prissättningen på informationssystemet 
baseras på kommunens invånarbas. 

Informationssystem  är ett SaaS –service (Software as a service), där pro-
gramenheten installeras inte i kundens utrustning, utan den fungerar via 
internet på en server som tjänstleverantören upprätthåller. Införandet är 
snabbt, och kunden behöver inte ha mera än grundläggande kunskaper 
i användning av informationsteknik. Man behöver inte heller ta hand om 
programuppdateringarna. Användarförvaltning blir kvar på kommunens 
ansvar, vilket innebär huvudsakligen att skapa nya användarnamn.

Fatta Mig! –verksamhetsmodellen samlar den unga personens tjänster 
runt samma bord när den fungerar på bästa möjliga sätt. Det innebär 
att man samlar ett nätverk runt den unga personen som stödjer honom 
eller henne och som består av tjänster som den unga personen använ-
der eller behöver.  På den praktiska nivån ska kommunen försäkra sig 
om att de professionella som använder sig av verksamhetsmodellen har 
möjlighet att delta i träffarna för det här nätverket. Detta kan kännas be-
lastande, men i verkligheten är effekten den motsatta: De professionella 
blir medvetna om övriga professionella personer som är med i den unga 
personens liv och genom det får de en mera holistisk förståelse av den 
unga personens situation.  De gemensamt uppsatta målen främjar den 
unga personens situation allt effektivare.

Exempel på verksamhetsmodellens 
placerande i olika kommuner:

4.2 Åtagande och placering
Fatta Mig! –verksamhetsmodellen styr och förändrar verksamhetskulturen. 
Strävan är att i mindre grad skicka ungdomarna från en tjänst till en annan. 
Man strävar efter att förändra den unga personens roll från objekt till subjekt i 
nätverken som stödjer honom eller henne. Ungdomarnas roll i att vara föremålet 
för tjänsten förändras till en mera aktiv expert på sitt eget liv, som har den bästa 
kännedomen om frågor som har med en själv att göra.  

Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är mera än bara en tjänsthandledningssystem 
–med hjälp av den påverkar man det sektorsöverskridande nätverksarbetet som 
görs i kommuner. 

Före introducering av verksamhetsmodellen ska man fundera på modellens 
placerande i kommunens organisationsstruktur. Medan man planerar för det 
lönar det sig att observera olika faktorer som påverkar lyckandet. Sådana är 
exempelvis resursfrågorna, kunnande och erfarenheter om nätverksarbete inom 
olika sektorer samt ungdomarnas kännedom on tjänstfältet. Även om verksam-
hetsmodellen innefattas i kommunens verksamheter, är det ändå bra att välja en 
aktör, som koordinerar verksamhetsmodellens användning och utveckling. 

Malli 1

Vapaa-aika-
palvelut

Nuoriso-
palvelut

Malli 2

Sivistys-
toimi

Ohjaamo

Sivistys-
toimi

Liikunta- ja 
nuorisopalvelut

Nuoriso-
palvelut

Kunta KuntaKunta
Sote-

palveluiden
kuntayhtymä

• 1/2 järjestelmä- 
    kuluista
• koordinointi

Ohjaamo

Malli 3

Liikunta- ja 
nuorisopalvelut

TAJUA MUT!TAJUA MUT!

TAJUA MUT!
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5. Att införa tillämpningen i praktiken
Fatta Mig! –verksamhetsmodellen är färdig att introduceras i 
kommunerna med nyckelfärdigt –principen.  Den är kostnads-
effektiv kan integreras i redan befintliga kommunstrukturer. 

5.1 Utbildningar
Det finns två alternativa sätt för att utbilda användare. Käyttäjien Aktören som 
koordinerar Fatta Mig! -Tajua Mut! –verksamheten kan antingen själv utbilda alla 
användare eller man kan bygga upp ett utbildarnätvärk i kommunen.  Till utbil-
darnätverket väljs utbildare från alla de viktigaste samarbetsaktörerna. Dessa 
utbildare utbildar Fatta Mig! –användare till sin egen enhet. Genom att använda 
denna modell kvarstår det upprätthållning av utbildarnätverket, information och 
motivering på den aktörens ansvar som koordinerar Fatta Mig! –verksamheten.  

Fatta Mig! –introducerande kommuner har producerat ett färdigt utbildningsma-
terialpaket med hjälp av vilken utbildning av användarna är lätt att förverkliga.  

5.2 Kommunikation och materialet
Kommunikation har en viktig roll i införande och spridning 
av Fatta Mig! –verksamhetsmodellen. Med kommunikation 
förmedlas information om verksamhetsmodellen, och den 
görs bekant för olika målgrupper i kommunen. 
Kommunikation kan uppdelas i allmän och riktad kommunikation.  Allmän 
kommunikation är riktad mot kommuninvånarna. Målgrupper för den riktade 
kommunikationen är tjänste- och ledningspersoner, barn och ungdomar, vård-
nadshavare samt alla professionella som arbetar med ungdomar. Med kom-
munikationens medel strävar man efter att utöka kännedomen för Fatta Mig! 
–verksamhetsmodellen samt att väcka intresse och ivrighet till att använda sig 
av verksamhetsmodellen. 

Det vore bra för varje kommun att utföra en Fatta Mig! - kommunikations-
plan för sig själv där det framgår målgruppen, kommunikationskanalerna och 
tidsschemat.  Kommunikation ansikte mot ansikte är viktigt för att främja en ny 
fråga. Det lönar sig att åka iväg och introducera verksamhetsmodellen i olika 
evenemang.  Stadgade kanaler såsom föräldrakvällar och kommunikation från 
ungdomar till ungdomar genom ungdomsråden är bra forum för informering.  

I kommunikationen som görs genom social media är det viktigt att dra nytta av 
nationella Fatta Mig! –kanaler utöver kommunens egna social media kanaler. I 
social media syns Fatta Mig! nationellt i twitter, facebook och instagram med 
namnet @tajuamut.

Det har producerats färdig marknadsföringskommunika-
tionsmaterial som finns till förfogande för alla deltagande 
kommuner.
På verksamhetsmodellens nätsidor i adressen www.tajuamut.fi  finns en ma-
terialbank.  I materialbanken finns bland annat denna handbok i elektronisk 
format, enhetliga informationsbotten, utbildningsmaterial samt de professi-
onella och ungdomarnas erfarenheter om modellen. Som färdigt tryckmate-
rial finns en handbok, flyer, roll-up, tygväskor och T-tröjor.

Behöver du tilläggsuppgifter var 
i kontakt med oss. Du hittar våra 
kontaktuppgifter i adressen
www.tajuamut.fi. Tilläggsuppgifter:

tajuamut.fi
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”Nå jag tycker att alltså det finns 
ganska många ungdomar som skul-
le behöva den där hjälpen. Alla vet 
inte att det finns en sån här grej.”

- en ung person 

Ta Fatta Mig! 
–verksamhetsmodellen 

till ett redskap

Financiering:I samarbete:

Vi ska hjälpa i tid med

Fatta Mig!
–verksamhetsmodellen. 

www.tajuamut.fi


