Yhteenveto Essoten työikäisten sosiaalityön asiakkaiden tilanteesta (2019).

Elämisen kivijalka murenee helposti ellei tukea ole lähellä.
Terveysongelmat

Kouluttamattomuus

Työttömyys

Köyhyys

Yksinäisyys

51% on haasteita
mielenterveyden
kanssa.

19% on käynyt vain
peruskoulun.

42% on työttömänä.

Vain 17% asiakkaista
koki tulojensa riittävän
menoihinsa.

70% asiakkaista
asuu yksin.

49% on päihderiippuvuus.
41% on somaattinen
sairaus.
Asiakkaat kokivat
terveydentilansa
yleisimpänä
työllistymisen
haasteena.

Terveys

51%

29% on jatkanut
ammatilliseen
koulutukseen,
mutta opinnot
ovat keskeytyneet.
Alle 30 vuotiaista
jopa 55% on
keskeyttänyt
ammatillisen
koulutuksen.

Koulutus

55%

mielenterveyden
haasteita

keskeyttänyt
ammatillisen
koulutuksen

Tunnistammeko
terveyteen
liittyvät haasteet
ja otammeko
ne huomioon
riittävästi?

Miten
tarjoamme
riittävän tuen
opiskeluun?

30% ei ole työkokemusta
palkkasuhteisesta työstä.
Alle 30 vuotiaista 63%
on vailla työkokemusta
palkkatyöstä.
Vain 8% asiakkaista ei
ole mitään työllistymiseen
liittyviä haasteita.

55% asiakkaista on
luottohäiriömerkintä.
Taloudelliset haasteet
on yleisin syy ottaa
yhteyttä sosiaalityöhön.

Suurimmat työllistymisen
haasteet liittyvät
terveyteen.

Työ

42%
työttömiä

Kuinka
tunnistamme
ja huomioimme
työ- ja toimintakyvyn rajoitukset
työllisyyspolulla?

44% asiakkaista
tunsi yksinäisyyttä.
Monet sosiaalityön
asiakkaat ovat
koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella,
joten heiltä puuttuvat
myös näihin liittyvät
kontaktit.

Väkivallan
kokemukset
42% asiakkaista on
kokenut väkivaltaa.
Väkivallan
kokemukset ovat
yleisempiä asiakkailla,
joilla on kasautunutta
huono-osaisuutta.
Väkivallan kokemuksia on sekä
naisilla että miehillä.

Raha

Syrjäytyminen

Väkivalta

55%

Asunnottomuus

Rikollisuus

Asunnottomista
88% on miehiä.

33% asiakkaista on
lainvastaista toimintaa.

88% on päihderiippuvuus ja 44%
psyykeen sairaus.

80% rikoksia tehneistä
on miehiä.

Kaikilla on väkivaltakokemus.

97% rikoksia tehneistä
on terveysongelmia.

Kaikilla on
luottohäiriömerkintä.

78% on päihderiippuvuus ja 44%
on psyyken sairaus.

Kaikilla on erityisen
tuen tarve.

80% on väkivallan
kokemuksia.

Koti

häiriömerkintä
luottotiedoissa

44%

kokee
yksinäisyyttä

42%
asiakkaista
kokenut
väkivaltaa

asunnottomista
oli ongelmia
päihteiden
kanssa

rikoksia tehneistä
on terveysongelmia

Millaista apua
tarjoamme,
kun asiakkaan
omat rahat,
voimat ja kyvyt
eivät enää riitä?

Miten
vähennämme
yksinäisyyttä
ja syrjään
jäämistä?

Miten lisäämme
turvallisuutta
ja vähennämme
väkivallan
riskitekijöitä?

Kuinka
tarjoamme
riittävästi
palveluja
asunnottomille?

Miten
ehkäisemme
rikoskierteeseen
joutumista?

Asiakkaamme ovat vastauksia vailla.

88%

Rikollisuus

97%

