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Kuntouttava työtoiminta

• TE-palvelut 2024 –uudistuksessa alkukesästä lausuntokierroksella olleeseen hallituksen 
esitysluonnokseen saadun lausuntopalautteen perusteella ministerityöryhmä teki linjauksiin 
muutoksia: muun muassa työvoimapohjan määrittelyyn, rahoitusmallin jakoperusteeseen ja 
kunnan palkkatukeen. Tiedote 7.7.2022.

• Waltin työpaja- ja ryhmätoimintaan osallistui 1-6/2022 yhteensä 131 henkilöä kuntouttavaan 
työtoimintaan. Ajanjaksolla 67 päättynyttä, joista 7 työllistyi, 10 työkokeiluun, 8 muualle 
kuntouttavaan työtoimintaa ja 30 jäi työttömäksi (näistä 20 keskeytystä).

• Salon kaupungin palkkatukityöllistämisen tämän vuoden paikat täytetty lukuun ottamatta 
velvoitetyöllistettäviä, joita tulee työllistämisen piiriin ympäri vuoden ja tällä hetkellä runsaasti.
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• Edelleen sijoitetut 
73 hlö

• kaupungilla 54 hlö

• Kesäkuun alussa kuntakokeilun asiakasmäärä nousi mutta lähti pian laskuun ja heinäkuussa 
työnhakijoiden määrä laski hiljalleen edelleen. 

• Opintojen päättyminen nostaa perinteisesti työnhakijoiden määrää. Tänä vuonna hyvä 
työllisyystilanne on kuitenkin auttanut valmistuvien nuorien siirtymistä työelämään. Sekä 
ammattiopinnoista valmistuvat että lukiolaiset ovat työllistyneet kiitettävästi ja esim. kesätöitä on 
ollut tarjolla paljon. Myös ns. omaehtoisista opinnoista valmistuneet ovat kokemusten mukaan 
työllistyneet opintojen jälkeen hyvin. 

7/2022

Palvelussa yhteensä 142 (+2) asiakasta
• Uusia 1 (-2)
• Päättyneet 3 (-3)

(Muutos 6/2022)

TYP, työllistymistä edistävä
monilainen yhteispalvelu

Kaupungin palkkatukityöllistäminen
7/2022

työsuhteessa

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu 
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Kuntakokeilun asiakasmäärä

• Kuntakokeilussa oli heinäkuun lopussa asiakkaana 2688 (-73) työnhakijaa, joista 
työttömänä oli 1601 henkilöä  (-138)

• Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 123 työnhakijaa (-27).

• Kaikkien asiakkaiden aktivointiaste oli heinäkuun 
lopussa 33,5%. Kaiken kaikkiaan erilaisissa palveluissa oli 807 henkilöä (+13).
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