TYÖLUPALINJAUS, POHJOIS-SAVO

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus
ulkomaisen työvoiman käytöstä

1) 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 valtakunnallisessa
linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä alueellista linjausta on luettava rinnakkain
valtakunnallisen linjauksen kanssa.
Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELYkeskuksen 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.
2) Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus
Pohjois-Savon työllisyysaste vuonna 2020 oli 69,2 % koko maan keskiarvon ollessa 71,6 %
(vuosikeskiarvo). Miesten työllisyysaste Pohjois-Savossa oli 68,5 % ja naisten 69,8 %.
Pohjois-Savossa on perinteisesti muusta maasta poiketen naisten työllisyysaste ollut miehiä
korkeampi. Pohjois-Savossa on ollut vaikeuksia löytää osaavaa henkilöstöä auki oleviin
työpaikkoihin. Erityisosaamisesta uskotaan lähitulevaisuudessa olevan enemmän kysyntää
kuin mitä on tarjontaa. Uusia avoimia työpaikkoja Pohjois-Savossa oli vuoden 2020 aikana
yhteensä 33 800. Näistä valtaosa (64 %) sijoittui Kuopion seudulle. Varkauden seudulla uusia
avoimia työpaikkoja oli vajaa 5 000 ja Ylä-Savossa 4 500.
Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo
olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TEtoimiston www.te-palvelut.fi sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää,
onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan
huomioon koko EU-/ETA-alueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita
voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.
3) Alueellinen linjaus
Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus on
alueella vaikeutunut. Hakemusta käsiteltäessä voidaan työntekijän oleskeluluvan
myöntämistä puoltaa ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.
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Ammattiala

Ammattiluokka

Ammattinimike ja poikkeukset

3 Asiantuntijat

32 Terveydenhuollon asiantuntijat

3221 Sairaanhoitajat ym.
(sisältää 32211 Sairaanhoitajat ja
32212 Terveydenhoitajat)
3222 Kätilöt

5 Palvelu- ja
myyntityöntekijät

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon 5321 Lähihoitajat (kaikki
ammattinimikkeet)
työntekijät

6 Maanviljelijät,
metsätyöntekijät ym.

61 Maanviljelijät ja
eläintenkasvattajat ym.
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät

7 Rakennus-, korjaus- 71 Rakennustyöntekijät ym.
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät
ja
sekä asentajat ja korjaajat
valmistustyöntekijät

9 Muut työntekijät

91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut
puhdistustyöntekijät

61112 Peltoviljelytyönjohtajat ja työntekijät
61131 Puutarhurit ja
kasvihuoneviljelijät
61132 Puutarha- ja
kasvihuonetyönjohtajat ja -työntekijät
61214 Maatalouslomittajat
6210 Metsurit ja metsätyöntekijät
7114 Betonirakentajat ja raudoittajat
7115 Kirvesmiehet ja
rakennuspuusepät
7126 Putkiasentajat
7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7223 Koneenasettajat ja koneistajat
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja
korjaajat (sisältää 72312 Asentaja,
raskas autokalusto)
911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat
ym. (kaikki ammattinimikkeet, pois
lukien 91123 Sairaala- ja
laitosapulaiset ja 91124
Päiväkotiapulaiset)

4) 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/
5) Alueellisen linjauksen voimassaoloaika: 1.1.‒30.6.2022.
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Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskus: Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson (puh. 0295 026 597)
ja ylitarkastaja Raili Nissinen (puh. 0295 026 541) (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Kaakkois-Suomen TE-toimisto: www.te-palvelut.fi (Paikalliset TE-palvelut)
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Työntekijän oleskelulupa-asiat
Villimiehenkatu 2 B
53100 Lappeenranta
Puhelimitse arkisin klo 9–11
Puh. 0295 042 006
tyolupapalvelut.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Kuopiossa 3.1.2022

Pasi Patrikainen
E-vastuualueen johtaja

Lisbeth Mattsson
Maahanmuuttopäällikkö
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