
Mitä vuoden 2020 palvelutarpeen arviot (n=627) kertovat Kainuun soten työikäisten sosiaalipalveluiden asiakkaista? 
Tutkitulla tiedolla ja ennakkoarvioinnilla vaikeasti työllistyvien kriittisten kysymysten äärelle

Taloudelliset haasteet

on yleisin syy ottaa yhteyttä työikäisten sosiaalipalve-
luihin.  49,7 % kokee tulojen riittävän vain välttämät-
tömään. 35 % kokee tulot riittämättömiksi. Ainoas-
taan 15,3 % kokee tulonsa riittäviksi.

Tulojen riittämättömyys liittyy usein ongelmiin etuuk-
sien hakemisessa, saamisessa tai talouden hallinnas-
sa.

Sotkanetin mukaan pienituloisuusaste ja taloudelli-
nen huoltosuhde ovat maan keskitasoa korkeampia. 

Millaista apua meillä on tarjota, kun kyvyt ja 
voimat hoitaa raha-asioita ovat heikot?

Heikko koulutustaso

on toiseksi suurin syy tuen tarpeiden taustalla. 37 % 
oli käynyt vain peruskoulun. 46 % oli ammatillinen 
koulutus tai korkeakoulututkinto. 5 % oli koulutta-
mattomia, ei peruskoulutusta tai se oli keskeytynyt. 4 
% oli lukion suorittaneita, mutta ei muuta koulutusta. 
8 % ei tietoa koulutuksesta.

Kainuun liiton tiedotteen 3/2021 mukaan Kainuun 
työttömyysprosentti oli 11,4 % ja samaan aikaan 
avoinna olevia työpaikkoja oli 27 700. Sotkanetin 
mukaan kainuulaisten koulutustaso maan heikointa. 
Yksi matalan koulutustason seurauksista on työn koh-
taamattomuus. Työttömyydellä taas on hyvinvointia 
heikentäviä vaikutuksia. 

Miten tarjoamme riittävän tuen opiskeluun?

Terveyden ja toimintakyvyn 
ongelmat

ovat kolmanneksi suurin syy tuen tarpeiden taustalla. 
23 %:lla mielenterveysongelmia. 20 %:lla somaat-
tinen sairaus. 17,3 %:lla päihderiippuvuus. 14 %:lla 
tuki- ja liikuntaelinsairaus. 5 %:lla tarkkaavaisuushäi-
riö. Ainoastaan 9 %:lla ei ole mitään taustasairautta.

Työntekijöiden arvion mukaan 36 % miehistä ja 28 % 
naisista on toimintakykyyn vaikuttava sairaus.  THL: 
Kainuun sairastavuusindeksi 117,5 (terveytemme.fi)

Tunnistammeko ja otammeko terveyteen ja 
toimintakykyyn liittyvät haasteet huomioon 
riittävästi?

SOSRAKE-osaamisverkosto

Huono-osaisuus ei ole tietoinen valinta 
Se on usein ylisukupolvista ja ongelmien kasaantumisesta seuraa 
herkästi rikollisuutta ja väkivaltaa, haasteita asumisessa, tunne 
yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. 

Ummistammeko silmämme pahoinvoinnilta?

Onko kunnan turvarakenteet sellaisessa kunnossa että 
kaikki kuntalaiset pysyvät veneen kyydissä elämän 
myrskyjen sitä riepotellessa?

Kohdistuvatko säästöt hyvinvointia edistäviin toimintoihin, 
koska niiden vaikutuksia on vaikea euroilla osoittaa? Ennakko-
arvioinnilla tietoa.

Arki haltuun, yhdessä eteenpäin. Aikuissosiaalityö apuna ja tukena 
elämässä.Facebook- ja 

somesossu chat: 

Aikuissosiaali-

palvelut 

Kainuussa 


