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SALON KAUPUNKI

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

11/2021

TE-palvelut 2024 –uudistukseen liittyvä suunnittelu on käynnistymässä Salossa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää
kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana ja työllisyyden kuntakokeiluja ollaan jatkamassa siihen saakka. Tähän mennessä
tehdyt linjaukset:
• Työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi
muodostettava yhteistoiminta-alue toisten kuntien kanssa. Salon työvoimapohja oli 11/2021 23 319 henkilöä.
• Pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien vastuulle.
Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös ELY-keskuksilta kunnille. Valtio vastaisi jatkossa työllisyydenhoidon
järjestelmästä ja sen valtakunnallisesta toimivuudesta.
• Nykyisen kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen tilalle kaavaillaan kannustavaa rahoitusmallia, jossa kunnan vastuu
työttömyysetuuksien rahoituksesta koskisi jatkossa työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahaa sekä perusosan
suuruista osuutta ansiopäivärahasta.

•
•
•

Marraskuun lopussa järjestettiin Kuntakokeilun aikainen ensimmäinen isompi rekrytointitilaisuus eli
”Kohtaamispaikka” Voimalassa yhteistyössä Väylä ESR-hankkeen kanssa. Koronapassi oli käytössä juuri
voimaan tulleiden kokoontumisrajoitusten takia. Paikalla oli 12 työnantajaa sekä noin 100 työnhakijaa.
Marraskuussa kuntakokeilun asiakkaista kartoitettiin potentiaalisia palkkatukityöllistettäviä kaupungille
vuodelle 2022. Kohderyhmänä vähintään 300-päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat, joilla
työttömyyttä takana vähintään vuosi. Myös palkkatukihaastattelut ja ”mätsäys” aloitettiin marraskuun lopulla.
Kaupungin palkkatukityöllistämisen tueksi pilotoitiin Jatkopolut Työelämään –työnhakuvalmennusta (10
päivää) esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin siirtyville.

Asiakasmäärätavoite alle 2900
henkilöä

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.
(https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus)
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TYP, työllistymistä edistävä
monialainen yhteispalvelu 11/2021
Palvelussa yhteensä 153 (-18) asiakasta
• Uusia 10 (+4)
• Päättyneet 2 (-10)
(Muutos 11/2020)
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Kokeiluun siirtyi 15.3.2021
2842 työnhakijaa.
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Hyvä työllisyystilanne on
pienentänyt kuntakokeilun
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määrää.
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Ns. Suunnitelmavelka 28%
marraskuun lopussa.
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Työttömät/lomautetut määrä

"Velkaprosentti"

0

”Suunnitelmavelka” lasketaan
niistä työttömistä tai
lomautetuista, joilla ei ole
työllistymis- tai
aktivointisuunnitelmaa tai
monialaista
työllistymisuunnitelmaa
lainkaan tai sen laadinnasta on
kulunut yli 3kk.
Tavoitteena kuntakokeilussa
on suunnitelmien
mahdollisimman hyvä
ajantasaisuus.

