
TASKU 

Talous sujuvasti kuntoon

2020 - 2023



TASKU –hanke

2/2020 – 1/2023 

• ESR –hanke 

• Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta

• Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ-

ja toimintakyvyn parantaminen

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Anu Aalto, Marja-Liisa 

Saariaho)

• Seinäjoen kaupunki (Niina Lehtimäki)

24.3.20202



Hankkeen lähtökohdat

• PRO SOS hankkeen toimenpide-ehdotukset mm. 

taloussosiaalityön vahvistamisesta

• Maksuhäiriömerkinnät (n. 383 000)

• Ulosottovelallisten määrä (n. 578 000)

• Pienituloisia kotitalouksia, joilla vaikeuksia selvitä 

taloudellisesti (n. 850 000)

– Velkaneuvonnan pitkät jonot

– Avun piiriin hakeudutaan liian myöhään

– Avun hakemiseen liittyvä häpeä
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TASKU –hankkeen päätavoite

• Hankkeessa haetaan ratkaisuja 25-54 -vuotiaiden 

aikuisten taloudellisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan 

ongelmiin.

• asiakkaiden talousongelmien varhaisempi tunnistaminen 

ja puuttuminen niihin. 

• kehittää talousongelmaisten parissa työskentelevien 

tahojen yhteistyöhön perustuva ennakoiva malli 

ylivelkaantumisen riskin tunnistamiseksi.
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TASKU –hankkeen osatavoitteet

1. Asiakkaiden talousongelmien varhainen tunnistaminen 

erilaisissa elämän nivelvaiheissa.

Asiakkaiden taloudellisen toimintakyvyn kohentaminen ja 

taloudellisten uhkien paikantaminen ja vakauttaminen.
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TASKU –hankkeen osatavoitteet

2. Vahvistetaan ammattilaisten osaamista taloudellisen 

toimintakyvyn tukemiseen

• Simulaatiovalmennukset ammattilaisille, jotka kohtaavat 

työssään talousongelmaisia (esim. sos.työ, te-tsto, srk, 

järjestöt)
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TASKU –hankkeen osatavoitteet

3. Taloussosiaalityössä käytettävien palvelujen ja 

menetelmien monipuolistaminen ja soveltaminen erilaisissa 

tilanteissa hyödynnettäviksi. Monipuolistamista tehdään 

tuomalla työskentelyn avuksi 

• Erilaisia sovelluksia

• Vertaisohjaajuuteen perustuva työskentelytapa 

viranomaistyön rinnalle
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TASKU –hankkeen osatavoitteet

4. Digitaalisten palveluiden käytettävyyshaasteiden 

tunnistaminen ja käytettävyyttä edistävien ratkaisujen 

kehittäminen

• Laitteisiin liittyvät

• Laitteiden käyttöön liittyvät

• Asenteisiin liittyvät

• Mahdollisuus myös muiden kuin digitaalisten 

menetelmien käyttöön.
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Mitä aiotaan tehdä – konkreettiset toimenpiteet

• Alkutilan selvitys, haastavassa taloudellisessa 

tilanteessa olevien ohjaaminen palveluiden piiriin.

• Ennaltaehkäisevän yhteistyöverkoston kokoaminen 

asiakkaiden ohjausta ja tukemista varten. 

• Kohderyhmän kanssa työskenteleviä ammattilaisia 

valmennetaan kohderyhmän tunnistamiseen ja 

tukemiseen mm. simulaatiovalmennuksen keinoin
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Mitä aiotaan tehdä – konkreettiset toimenpiteet

• kootaan ja pilotoidaan digitaalinen talouden- ja 

elämänhallintataitojen työkalupakki

• kohderyhmän kanssa työskennellään yksilö- ja 

pienryhmätilanteissa ja heille läheisissä arkielämän 

ympäristöissä (esim. pop-up tyyppiset tilanteet).
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Tuloksia

• selkiytetään ylivelkaantumisen prosesseja elämän 

nivelvaiheissa, luodaan ennakoiva ylivelkaantumisen 

tunnistamisen malli, puututaan talouden- ja 

elämänhallinnan ongelmiin varhaisessa vaiheessa. 

Hankkeen kautta saadaan kohderyhmän asiakkaat 

palveluiden pariin entistä varhaisemmassa vaiheessa.

• perustetaan ennaltaehkäisevä yhteistyöverkosto.

• luodaan talouden- ja elämänhallintataitojen työkalupakki, 

eri alueiden ja toimijoiden käyttöön.

11 24.3.2020



12 24.3.2020

• Hankkeen lopputuloksena syntyy uusia yhteisiä 

foorumeja kohderyhmän ja eri toimijoiden välille 

talousteeman käsittelyyn ja ylivelkaantumisen 

puheeksi ottamiseen.
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Kiitos!

Yhteystiedot:

anu.aalto@seamk.fi

marja-liisa.saariaho@seamk.fi

niina.lehtimaki@seinajoki.fi


