
Tavoitteiden laatiminen ja arviointi

GAS

TiimiVerkko hanke

Digiagenttien webinaari



GAS – Goal attainment scaling

• Yksilölliset tavoitteet huomioiva menetelmä

• Käytössä Kelan kuntoutuksissa moniammatillisesti ja 

laajentunut käyttäjäkunnan osalta reilusti

• GAS-menetelmä

• GAS-lomake

• GAS-käsikirja
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https://www.kela.fi/gas-menetelma
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/GAS1.pdf
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8


✓ Kuntoutujalle merkitsevät tavoitteet

✓ Asiakkaan oma toiminta, jota ympäristö tukee
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Asiakkaalleni on 

varmasti tärkeää 

saada nykyistä 

ammattiaan 

vastaavaa työtä…

Minusta tuntuu, 

että haluaisin 

kouluttautua 

kokonaan uuteen 

ammattiin….



Motivaatio

Estävien 
tekijöiden 

tunnistaminen ja 
poistaminen

Tavoitteen 
merkitys

Tavoitteen 
saavuttamisen 
todennäköisyys 

ja aikataulu

Kyky säädellä 
sitoutumiseen 
liittyviä tekijöitä
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Tavoitteen asettelu

Tunnistaminen Nimeäminen
Indikaattorin 

valinta
Asteikon 

laatiminen
Asteikon 

tarkastaminen
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Mitä asiakas tekee tavoitteen eteen omassa arjessaan?



Tavoitteen tunnistaminen

✓ Alkuhaastattelu

✓ Asiakkaan oma ääni kuuluville

✓ Mitä konkreettisia muutoksia arjessa on         

tapahduttava, jotta muutos mahdollistuu
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Haluaisitko 

muuttaa 

tätä 

arjessasi? 

Kerro mitä 

muuttaisit 

arjessasi?



Tavoitteen tunnistaminen

S • Selkeästi määritelty

M • Mitattavissa

A • Aikataulutettu

R • Realistinen

T • Tavoittelemisen arvoinen
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Asiakkaan 

OMA tavoite



Tavoitteen nimeäminen

• Lyhyt kuvaava nimi esim. muutan unirytmiäni, vahvistan 

digitaitojani

• Millaisia tukitoimia asiakas tarvitsee tavoitteeseen 

päästäkseen?

• Tavoite kirjataan ”minä”-muodossa

• Tavoitteita voi olla myös useampia
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Indikaattorin valinta

• Käytös, tunnetila, taito, muutos, prosessi tms. joka 

edustaa tavoitetta

• Arvioitavissa oleva

• Yleensä sopiva ajanjakso väh. 4vk 
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LAADULLINEN

• Henkilön tai ympäristön kokemus

• Ei koskaan, harvoin, joskus, 

yleensä, aina

MÄÄRÄLLINEN

• Numeroilla laskettavissa oleva

• Esimerkiksi määrä, kesto, avun 

tarve, useus



Asteikon laatiminen

Muutoksen 

suunta

GAS-asteikko Muutoksen laatu

-
-2 Selvästi odotettua 

matalampi

Muutoksella ei ole 

merkitystä, tilanne 

ennallaan tai huonompi

-1 Jonkin verran odotettua 

matalampi

Muutos on 

oikeansuuntainen, mutta ei 

riittävä

0 Tavoitetaso Realistinen saavuttaa

+1 Jonkin verran odotettua 

korkeampi

Tavoite realistinen, tulos 

parempi kuin odotettiin

+ +2 Selvästi odotettua 

korkeampi

Saavutettavissa 

optimaalisissa olosuhteissa
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Asteikon tarkastaminen

• Yhdessä sovittuna päivänä

• Asteikosta valitaan toteutunut taso

• Kaikkien tavoitteiden pisteet lasketaan yhteen (=t-lukuarvo)
Esim. tavoite 1= +1, tavoite 2 = -1, T-lukuarvo on 0

• Lukua verrataan GAS lomakkeen t-lukuarvo taulukkoon 

ja selvitetään kokonaistilanne 

• Mitä lähempänä yhteistulos on 0:aa ja t-lukuarvo on 50 

sitä osuvampi tavoitetaso on asetettu ja se on saavutettu
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T-lukuarvotaulukko



Tehtävä

• Määrittele itsellesi 3 tai 5 portainen hyvinvoinnin tavoite, 

joka nousee omista tarpeistasi.

• Kirjaa tavoite GAS-lomakkeelle

• Pohdi ja kirjaa ajatuksiasi 2.4 mennessä

→ Millaiseksi koet tavoitteen asettelun GAS menetelmällä? 

https://padlet.com/opetusjamk/kysely
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https://padlet.com/opetusjamk/kysely
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