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TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus 2020-23
❑ Taloussosiaalityö
❑ Voimavaralähtöinen asiakastyö
❑ Yhteisölliset luontolähtöiset menetelmät

• Hankkeessa mukana Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Saarikka
ja Äänekoski sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite
• Tasos- hankeessa kehitettävien toimenpiteiden vaikuttavuutta
mitataan avain- mittarilla (alku- ja loppumittaus)
• Tasos- hankkeen rinnalle käynnistynyt VTR- tutkimushanke
aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuustutkimus
(AIKUMETOD), jonka aineisto saadaan Tasos – hankkeesta
• Tutkimushankkeen tavoite: Vastata tarpeeseen saada
aikuissosiaalityöhön tietoa vaikuttavista työmenetelmistä
❑

Tutkimushankkeen työpaketit 1) aikuissosiaalityön voimavaralähtöisen asiakasprosessin, 2)
taloussosiaalityön,
3) yhteisöllisen luontolähtöisen työn ja 4) maahanmuuttajatyön menetelmät.

• Tutkimusaineistoon avain –tietosisältöjen ”minimi”:
tavoitteet
tavoitteisiin vaikuttavat tilannetekijät
menetelmät
• Soitessa avaintietosisällöt ovat integroitu asiakastietojärjestelmään,
tulossa omni- päivityksen myötä Saarikkaan ja Äänekoskelle
loppusyksystä, Jyväskylä ja Laukaa LifeCaren osalta ei tiedossa
• Soite on mukana THL:n pilotissa (kansallisesti yhtenäisen
vaikuttavuuden arvioinnin ts. AVAIN-tietosisältöjen testaus ja
käyttöönotto) ➔ Soiten kehittäjätyöntekijän rooli tärkeä
• Tasos- hankkeen asiakastavoite n 340 asiakasta ➔ yhtenäistä
vaikuttavuuden arvioinnin tietoa
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• Keski-Suomessa otettu käyttöön erillinen harjoitusversio excel –
taulukkona + tietojen koonnin tueksi ”seloste” tietosisällöistä
• Saatu THL:n opatusta, pidetty omia harjoituspajoja

• Tällä hetkellä avaimen käytön harjoitteluvaihe
• Erillisenä excel- taulukkona on työläs täyttää, tietojärjestelmän
osana huomattavasti helpompaa (Soiten kokemus)
• Työntekijät ja tiimit ovat kuitenkin sitoutuneet tiedon koontiin
harjoitusversioon (milloin tietojärjestelmät?); Tasos- hankkeen
kehittäjätyöntekijät tukena paikallisesti
 tiedon koonnin merkitys sosiaalityössä
 miten avaintietosisältöjä voi hyödyntää paikallisesti

TAVOITTEET 1- 43
- numero 1, jos kyseinen asia on tavoitteena, muutoin tyhjäksi
➔ Arviointi (1 = Tavoitteet on saavutettu kokonaan, 2 = Tavoitteet
on saavutettu osittain, 3 = Tavoitteita ei ole saavutettu, 4 =
Tavoitteiden saavuttamisesta ei ole tietoa)
TILANNETEKIJÄT 1- 53
- Valitaan tavoitekohtaisesti tilannetekijät
- Tilannetekijä tukee tavoitteen saavuttamista = 1, Tilannetekijä
vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista = 2
MENETELMÄT 1-29
- numero 1, jos menetelmää suunnitellaan käytettävän, muutoin
tyhjäksi
➔ Arviointi (1 = menetelmää käytettiin, 2 = menetelmää ei käytetty
[vaikka oli suunniteltu], 3 = en osaa sanoa/vaikea arvioida)
5

