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Kuntakokeilun alkupalvelut
Kuntakokeiluun asiakasvirta on jatkuvassa muutoksessa. Viikoittain uusien asiakkaiden
prosesseja aloitetaan alkupalveluissa 20-30. 

Uusille asiakkaille pyritään tekemään alkukartoitus viiden arkipäivän sisällä. Alkukartoituksia
tekevät sekä alkupalveluiden tiimi että nuorten tiimi. Lisäksi Koski-Marttila omavalmentaja
sekä kotoutumisen omavalmentaja tekevät omille asiakkailleen kartoituksen. 

Lokakuussa alkupalveluiden tilastoimien uusien työnhaun aloitusten määrä oli 107. Näistä
osa tulee te-palvelut.fi Oma Asioinnin kautta ns. automaattisina siirtoina (45) mutta suurin
osa siirtyy tällä hetkellä TE-toimistosta tai muista kokeiluista (62). 

Lisäksi tilastoimatta jäävät ne työnhaun aloitukset, jotka siirtyvät suoraan omavalmentajille
Oma Asioinnin kautta (jo aiemmin kokeilussa olleet asiakkaat). 
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Kuntouttava työtoiminta

• Waltin työpajatoiminta teki kaupungin metsästä kaadetusta puusta Viitanummen 
ulkoilureitille penkkejä. Lisäksi Märynummen uuden koulun pihalle toteutettiin massiivinen 
pöytä sekä istuin, joiden puutavara tuli uuden koulun tontilta kaadetuista puista.

• Työllisyyden kuntakokeiluihin ollaan esittämässä jatkoa ajalle 1.7.2023-31.12.2024 TE-
palveluiden vuonna 2024 tapahtuvan siirron takia.

• Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaiset rekrytoinnit etenivät. Salon kokeiluun on 
tarkoitus palkata 1.1.2022 alkaen seitsemän työntekijää lisääntyvien tehtävien vuoksi.
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• Edelleen 
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• Lokakuussa aloitettiin kuntakokeilun uusille asiakkaille ns. alkuinfot, joita järjestetään 
jatkossa kerran kuussa Voimalassa. Alle 25-vuotiaille nuorille sekä aikuisille järjestetään 
erilliset tilaisuudet, jotka kestävät noin tunnin. Alkuinfoissa käydään läpi mm. Oma 
Asioinnin käyttöä, työnhakijan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Voimalan ja Väylä ESR-
hankkeen palveluita.

• Alkuinfojen lisäksi palveluntuottajan kanssa käynnistettiin kerran kuussa toteutettavat 
Työnhakuinfot uusille asiakkaille (kesto n. 2h). Aiheena ovat työnhaun asiakirjat sekä 
kanavat. Työnhakijoilla on lisäksi mahdollisuus varata henkilökohtaisia työnhakuja tukevia 
valmennuskertoja infon jälkeen. Lokakuun työnhakuninfoon osallistui 14 asiakasta.

10/2021

Palvelussa yhteensä 148 asiakasta 
(muutos 10/2020 -29)
• Uusia 2 (0)
• Päättyneet 4 (-5)

TYP, työllistymistä edistävä
monilainen yhteispalvelu 10/2021

Kaupungin palkkatukityöllistäminen
10/2021

työsuhteessa

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu 
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