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Kuntouttava työtoiminta

• Salon osarahoittaman työmarkkinatuen piiriin tuli kesä-heinäkuussa jopa yhteensä 100 uutta 
työmarkkinatuen saajaa. Ainakin osa kohderyhmästä on yrittäjiä.

• Salon kaupunki haki Varsinais-Suomen muun verkoston kanssa yhdessä työ- ja 
elinkeinoministeriön erityisavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden 
järjestämiseen. Uusi toiminta käynnistetään syksyllä 2021 kaupungin kehittämispalveluiden 
alaisuudessa ja se sijoittuu palvelupiste Voimalaan. Palveluun palkataan projektipäällikkö, jonka 
tehtävänä on kehittää ja tarjota maahanmuuttajille palvelua kotoutumisen ja työllistymisen tueksi 
yhdessä muun verkoston kanssa.
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SALON KAUPUNKI TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU
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• Edelleen sijoitetut 
65 hlö

• kaupungilla 55 hlö

• Asiakaspalvelua kuntakokeilussa tehty pääosin etätyöskentelynä koronatilanteen takia. Tavoitteena on, että 
20% henkilökohtaista käyntiasiointia (Heinäkuu 2021 2,76 %).

• ”Suunnitelmavelka” 17.6.2021 25% (12.5. 36%)
• Kuntakokeilun päivystys Voimalassa on ollut avoinna heinäkuussa supistettuna klo 12-15. Käyntimäärät 

vaihdelleet heinäkuussa päivittäin 0-4 henkilön välillä, elokuussa käynnit ovat vilkastuneet.
• Ohjaamotoiminta edelleen hiljaista. Maalis-heinäkuussa kävijöitä alle 10 kuukaudessa.
• Heinäkuussa ja elokuussa yhteistyössä kuntakokeilu, Voimala ja Ohjaamo järjestivät nuorille alle 30-vuotiaille 

kaksi ”Jäitkö Ilman opiskelupaikkaa” -tapahtumaa

7/2021

• Työllisyyden kuntakokeilussa on 
valtakunnallisesti otettu käyttöön 
Työterveyslaitoksen Kykyviisari -
itsearviointimenetelmä asiakkaiden työ- ja 
toimintakyvyn mittaamiseen

• Tavoitteena on, että asiakkaat täyttävät 
Kykyviisaria 3kk-6kk välein.

• Tuloksia käytetään omavalmennuksen 
tukena asiakkaan kanssa keskusteltaessa

• Valtakunnallisesti kykyviisarit tuottavat 
myös kokeiluiden seurantatietoa

• Heinäkuun loppuun mennessä 
Kykyviisariin on vastannut 10,3% Salon 
kuntakokeilun asiakkaista (tavoite 50%)

Palvelussa yhteensä 152 asiakasta
• Uusia 3
• Päättyneet 1

TYP, työllistymistä edistävä
monilainen yhteispalvelu 7/2021

Kaupungin palkkatukityöllistäminen
7/2021

työsuhteessa

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu 

YHTEENSÄ 
120 HLÖ

Asiakasmäärä heinäkuun lopussa 2761, joista 
työttömänä 1718 henkilöä

Keskimääräinen asiakasmäärä per 
omavalmentaja 150 henkilöä
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