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Kuntouttava työtoiminta

• Hyvinvointialueelle siirtyvien työllisyyteen liittyvien toimintojen ja yhteistyön suunnittelu 

käynnissä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu on yksi tulevan hyvinvointialueen 

tehtävistä. Tähän liittyvä toteutussuunnitelma (kunnan rooli ym.) on kuitenkin vielä kesken.

• Ukrainalaisten työllisyyspalveluissa on ensisijainen vastuu Varsinais-Suomen TE-toimistolla, 

mutta työllisyyspalvelut on mukana yhteistyössä varmistamassa osaltaan asioiden 

etenemisen. Mikäli tilanne pitkittyy ja ukrainalaisia jää pysyvämmin Suomeen, tulee 

kohderyhmän ohjautumista myös kuntakokeilun asiakkuuteen.

• Pitkäaikaistyöttömyys on Salossa korona-ajan kasvun jälkeen nyt vähitellen laskussa. 

Varsinais-Suomen mittakaavassa pitkäaikaistyöttömyys kuitenkin on noussut edelleen ja 

tilanteen kehitys vaatii edelleen myös Salon osalta seurantaa.
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• Edelleen sijoitetut 

40 hlö

• kaupungilla 58 hlö

• Hyvä työllisyystilanne sekä koronatilanteen paraneminen vauhdittivat maaliskuussa kuntakokeilun 

asiakkaiden työllistymistä sekä aktivointiasteen nousua. Aktivointiaste oli koko kokeilussa maaliskuun 

lopussa 42,2% joka on valtakunnallisestikin tarkasteltuna kiitettävän korkea.

• Koronatilanteen parantuminen näkyi myös työnhakijoille suunnattujen tapahtumien lisääntymisenä; 

kuntakokeilu oli maaliskuussa mukana järjestämässä matkailu- ja ravintola-alan rekrymessuja, ikääntyvien 

työnhakijoiden infoa sekä Voimalan Työnhaun kevätmarkkinoita.

• Uusi asiakaspalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022 ja sen valmistelua on toteutettu myös Salon 

kuntakokeilussa mm. asiakasjakojen, toimenkuvien sekä tilojenkäytön suunnittelulla. Neljä uutta työntekijää 

aloitti vielä maaliskuussa; kaksi omavalmentajaa, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijän sijainen.

3/2022

Palvelussa yhteensä 148 (-6) asiakasta

• Uusia 5 (-0)

• Päättyneet 7 (+2)

(Muutos 2/2022)

TYP, työllistymistä edistävä

monilainen yhteispalvelu

Kaupungin palkkatukityöllistäminen

3/2022

työsuhteessa

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu 

YHTEENSÄ 

98 HLÖ
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Asiakasmäärätavoite alle 2900 
henkilöä

Asiakasmäärä maaliskuun lopussa 

2674, joista työttömänä oli 1358 

henkilöä.

Keskimääräinen asiakasmäärä per 

omavalmentaja oli n.127 henkilöä.

Kaikkien asiakkaiden aktivointiaste 

oli maaliskuun lopussa 

42,2%. Kaiken kaikkiaan 

erilaisissa palveluissa, 

koulutuksissa tai palkkatuella 

työllistettynä oli 990 henkilöä.

33,9 %

34,1 %

31,3 %

34,9 %

41,7 %

34,7 %

40,0 %

42,2 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kaikkien aktivointiaste


