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Palvelussa yhteensä 239 (-23) asiakasta
• Paikkaa odottavia 38 (-67) 

Kuntouttava työtoiminta 12/2022
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Edelleensijoituksen vaikuttavuus 2022:
Päättyneitä 55

• Edelleen sijoitetut 
97 hlö

• kaupungilla 76 hlö

• Kuntakokeilun toinen vuosi on ollut muutosten aikaa. TE-palveluita uudistava palvelumalli otettiin 
käyttöön 2.5.2022. Palvelumalli korostaa työnhakijoiden nopeampaa, tiiviimpää ja 
henkilökohtaista kontaktointia. 

• Uusia valtion resursseja saatiin kokeiluun alkuvuodesta ja lisäksi vaihtuvuutta työntekijöissä oli 
jonkin verran, jonka seurauksena kuusi uutta omavalmentajaa perehdytettiin eri tehtäviin 
vuonna 2022.

• Lisäksi on valmistauduttu palkkatukiuudistukseen, TE-digi –hankkeen kautta tulevaan uuteen 
asiakastietojärjestelmään sekä useisiin muihin lakimuutoksiin.

• Hyvä työllisyystilanne on näkynyt kuntakokeilussa asiakasmäärän pienenemisenä ja myös 
monien pitkäaikaistyöttömien työllisyystilanne on parantunut. Toisaalta etenkin lomautusten 
lisääntyminen näkyi ensin huhtikuussa ja myöhemmin loppuvuodesta asiakasmäärän kasvuna. 

12/2022

Palvelussa yhteensä 155 (+2) asiakasta
• Uusia 7 (+3)
• Päättyneet 6 (-1)

(Muutos 12/2021)

TYP, työllistymistä edistävä
monilainen yhteispalvelu

Kaupungin palkkatukityöllistäminen, 
2022 alkaneet yhteenveto

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu 
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Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa

31.12.2022 työnhakijoina oli 2705 (-17) henkilöä, joista työttömänä oli 1539 henkilöä (-6).

Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja oli noin 122 (-25) työnhakijaa.

Koko kokeilussa aktivointiaste oli 38,2%. Yhteensä palveluissa oli 952 henkilöä (+130) (Muutos 
edellinen vuosi)

• Salon osarahoittaman työmarkkinatuen
kokonaiskustannukset laskivat alimmalle
tasolle vuoden 2015 lakiuudistuksen jälkeen.

• Myös pitkäaikaistyöttömien määrä laskee
tasaisesti. Parantuneen työllisyystilanteen
lisäksi työllisyyden kuntakokeilussa tehdyt
aktivointitoimet ovat edesauttaneet myönteistä
kehitystä.
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