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Paikka

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läsnä

Hovi Raimo, aluepäällikkö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Heino-Kukkurainen Merja, maahanmuuttokoordinaattori, Lpr:n kaupunki
Juntunen Ritva, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kuittinen Aulikki, koulutuspäällikkö, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kuvaja Ira, asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Luodelahti Tuija, työvoimaneuvoja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Pitkäpaasi Anne, toimitsija, SAK / PAM ry
Renlund Tarja, pääluottamusmies, STTK / Jyty Kotka ry
Suoninen Alla, yhdistyksen puheenjohtaja, Maahanmuuttajajärjestö Rodnik ry
Suur-Uski Elena, hankevetäjä, Maahanmuuttajajärjestö Rodnik ry
Vainio Arja, toiminnanjohtaja, SPR Kaakkois-Suomen piiri
Vanhala Toni, kansainvälisten asiain päällikkö, Kymenlaakson liitto
Väyrynen Tuija, maahanmuuttotyönjohtaja, Kouvolan kaupunki
Merja Mattila, ryhmän päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, pj
Seija Tuhkalainen, suunnittelija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, siht.

1. Kokouksen avaus
Ryhmän päällikkö Merja Mattila avasi kokouksen. (liitteet)
2. Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustainen väestö
Erikoissuunnittelija Tarja Paananen esitti tilastoja ulkomaalaistaustaisesta
väestöstä Kaakkois-Suomessa (liite). ELY-keskuksen tuottamaa materiaalia ja
julkaisuja löytyy sivuilta Doria.fi sekä Aavistus.fi.
3. Työntekijän oleskeluluvat, Kaakkois-Suomen nykytilanne
Kaakkois-Suomen TE -toimistosta asiantuntija Milla Hirvonen kertoi
työlupamenettelystä Kaakkois-Suomessa. (liite)
Vuodesta 2006 alkaen Suomessa on ollut kolme työlupa-asioiden toimialuetta:
Kaakkois-Suomi, Uusimaa ja Pirkanmaa.
Milla Hirvonen toi esille, että ratkaisuihin kohdistuneet valitusten määrät ovat
viime vuosina kasvaneet.
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TE -toimiston suorittama harkinta työntekijän oleskelulupa -asiassa
Työpaikka avoimeksi / prosessin kulku:
- avoimeksi tullut työpaikka tallennetaan TE-toimiston avoimiin työpaikkoihin
- jos työntekijöitä ei löydy kohtuullisen ajan sisällä (noin kaksi viikkoa),
voidaan käynnistää työlinjan oleskelulupaprosessi. Eurooppalainen
työnvälitys myös mahdollisuuksien mukaan käyttöön
- joissakin ammateissa mm. ravintola-alalla, vaaditaan salmonellatodistus
työntekijältä.
Yhtenä välineenä työvoiman saatavuus harkinnassa voidaan käyttää ammattibarometria (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi-tyomarkkinat).

Ulkomaalaislakiin on tulossa muutoksia. Esim. työlupa päätös on ollut tähän
saakka työnantaja- tai ammattiala -kohtainen. Muutos tulee olemaan
työnantaja + ammattiala, mitä töitä tullaan tekemään. Sosiaaliturva tulee
parantumaan sekä maksimi aika päätösten tekemisille tulee olemaan 4 kk.
Valtioneuvoston linjaus vähimmäistoimeentulosta / palkasta on 1134€.
Esim. osa-aikatyö ei yleensä turvaa toimeentuloa. Osakeyhtiöväki kuuluu
työntekijöiden oleskelulupa -menettelyn piiriin, samoin toimitusjohtaja.
Työluvan ensimmäinen lupa on yhden vuoden mittainen ja jatkolupaa voidaan
myöntää maksimissa 4 vuotta. Yleensä jatkoa myönnetään vuosi kerrallaan.
Maita josta työntekijöitä pääsääntöisesti tulee: Thaimaasta puutarha-alalle,
Turkista pizzeriaan / kebabbeihin, Vietnamista puutarhatöihin, Kiinasta kaupan
alalle ja ravintolatöihin, Bangladeshista opiskelijataustaiset henkilöt osaaikaisena postinjaossa.
4. Kaakkois-Suomen alueelliset työlupalinjaukset
Miten edetään
Järjestöjä kuullaan vielä sovitusti erikseen. Asia on ensimmäisessä
käsittelyssä seuraavassa kokouksessa.
Sovittiin, että kokoonnutaan tarpeen mukaan.
5. Kaakkois-Suomen maahanmuuttojaoston tehtävät
Keskusteltiin maahanmuuttojaoston tehtävistä ja sovittiin, että Merja Mattila laatii
seuraavaan kokoukseen mennessä rungon jaoston tehtävistä ja niiden
tarkemmasta sisällöstä.
6. Seuraava kokoontuminen
16.1.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kokoushuone Vintti

