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Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä
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Alueellisen linjauksen tarkoitus
Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtioneuvoston päätökseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista
valtakunnallisista linjauksista (11.10.2012). Alueellinen linjaus ei sisällä jo valtakunnallisessa linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä tätä alueellista linjausta on luettava rinnakkain valtakunnallisen linjauksen kanssa.
Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jatkossa ELY-keskus) alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän
oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm.
työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista.
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Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus
Kaakkois-Suomessa oli syyskuun 2021 lopussa työttömiä yhteensä noin 13 600, mikä on 19 %
vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli 10,6 %. Työttömyysrakenteen
ongelmina ovat mm. pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömien suuri osuus kaikista työttömistä.
Työvoiman kysyntä on viime aikoina kasvanut. Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin alkuvuoden
(tammi-syyskuu) aikana 35 % enemmän työpaikkoja kuin edellisvuonna. Myös verrattuna vuoteen 2019 avoimien työpaikkojen määrä on suurempi.
Osaajapula on vaikeutunut ennakoitua nopeammin. Kasvavan kysynnän lisäksi kohtaantotilannetta vaikeuttaa vanhentunut osaaminen, alaa vaihtavien kasvanut määrä ja osin myös opintojen
viivästyminen. Rekrytointihaasteita ja työvoimapulaa on useilla aloilla, eri ammattiryhmissä ja eri
puolilla Kaakkois-Suomea. Rekrytointivaikeuksia on Tilastokeskuksen mukaan ollut 44 %:lla työvoimaa hakeneista työnantajista. Myös Ammattibarometrin mukaan pula-ammattien määrä on
kasvanut. Tietojenkäsittely- ja ICT-alalta muutamia vuosia sitten alkanut ongelma on laajentunut
vähitellen koskemaan laajasti eri toimialoja. ICT-alalla pulaa vauhdittaa koulutuspaikkojen riittämätön määrä, digitalisaation eteneminen sekä maakuntien läheisyys Uudenmaan kanssa. Työvoimapula on näkyvää sote-alalla, jossa monet ammatit ovat selkeitä pula-ammatteja kaikissa
Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Ilmiö korostuu erityisesti yliopistotasoisen koulutuksen ammateissa, kuten lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Osaavia työntekijöitä kaivataan teollisuudessa etenkin
metallialalla. Molemmissa maakunnissa on pulaa mm. hitsaajista, koneistajista ja konetekniikan
asiantuntijoista. Myös kuorma-auton- ja erityisajoneuvojen kuljettajien pula jatkuu. Alkutuotanto
on olennainen osa Kaakkois-Suomen elinkeinorakennetta. Toimialan merkittäviä haasteita ovat
yrittäjien ikääntyminen ja sukupolvenvaihdosten pieni määrä. Kausityövoiman saatavuus on välttämätöntä alkutuotannon toimivuudelle.
Tarkempia tietoja on saatavilla esimerkiksi Alueellisista kehitysnäkymistä, Ammattibarometristä
sekä Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta.
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Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TE-toimiston
www.te-palvelut.fi –sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää, onko tehtävään
saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETAalueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman
edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.
Kaakkois-Suomen alueellinen työlupalinjaus on laadittu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen neuvottelukunnan alaisen maahanmuuttoasiain toimikunnan kanssa.
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Alueellinen linjaus
Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut. Ammattiala sekä siihen
liittyvä ammattiluokka ja ammattinimikkeet esitellään listattuna ISCO-luokituksen numeroilla.

Ammattiala

Ammattiluokka

Sosiaali- ja terveysala

22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat

ICT-ala

25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.

61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat
ym.

Metalli- ja konepaja-ala

72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä
asentajat ja korjaajat

Ammattinimike ja poikkeukset
2211 Yleislääkärit (lääketieteen amanuenssit)
2512 Sovellussuunnittelijat
2514 Sovellusohjelmoijat
6111 Pelto- ja avomaaviljelijät
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja työntekijät
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä
muiden kotieläinten kasvattajat
6130 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat
7223 CNC-koneistajat
7212 Hitsaajat
8332 Kuorma-auton ja erityisajoneuvojen
kuljettajat

Kuljetus- ja maanrakennusala

83 Kuljetustyöntekijät

Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät

92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät

Kuorma-auton ja yhdistelmäajoneuvon
kuljettajat silloin, kun kyseessä on rajan
ylittävä ulkomaanliikenne ja työstä vain
pieni osa tapahtuu Suomessa.
9211 Maanviljelyn avustavat työntekijät
9213 Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät
9214 Avustavat puutarhatyöntekijät
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Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista
Maahanmuuttoviraston verkkosivut: www.migri.fi
TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tyolupapalvelut/index.html
Ammattialojen ISCO-luokitus https://www.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/ammatti/
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Alueellisen linjauksen voimassaoloaika
Alueellinen linjaus tulee voimaan 1.12.2021 ja se tarkistetaan noin kuuden (6) kuukauden kuluttua.
1.12.2021

Satu Mäkelä
Johtaja

Ira Ronkainen
Asiantuntija

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen alueellisesta työlupalinjauksesta lisätietoja antaa Ira Ronkainen ira.ronkainen@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-alueella työntekijän oleskelulupahakemuksia käsittelevän työlupapalveluiden yhteystiedot: tyoluvat.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
puhelinpalvelu 0295040019 (ma-pe 9-11)

