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Varsinais-Suomen 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 jo valtakunnallisessa linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä tätä alueellista linjausta on luettava rinnakkain valtakunnallisen linjauksen kanssa.
Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Varsinais-Suomen 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

Rokotuskattavuuden lisääntyessä talous pyörähti syksyllä nopeasti aivan eri asentoon kuin
aiemmin koronan aikana ja avoimia työpaikkoja on Varsinais-Suomessa ollut enemmän auki
kuin esimerkiksi koko 2010-luvulla kertaakaan. Tämä on luonut kovia paineita työhallinnolle ja työllisyyden kuntakokeiluille vastata kuumana käyvään työvoiman kysyntätilanteeseen.
Tällä hetkellä osaavan työvoiman saanti näyttääkin todella haastavalta. Moninaisille työelämän kannalta relevanteille lyhytkoulutuksille, osaavalle ulkomaalaiselle työvoimalle ja
muille joustaville ratkaisuille on enemmän tarvetta kuin pitkään aikaan. Ongelmista kärsivät
erityisesti jo ennen koronaa työvoiman rekrytointivaikeuksista kärsineet alat kuten sote, rakennus- ja metalliteollisuus. Myös ravintolapuolen osaajista kuten tarjoilijoista ja kokeista
on ollut selkeää pulaa työntekijöiden siirryttyä korona-aikana muihin töihin tai opiskelemaan.
Terveysteknologia-alalla on Turun alueella todella hyvä imu tällä hetkellä. Alueen isoimmissa lääkealan yrityksissä tuotantotiloja uudistettiin/ uudistetaan ja tehtiin muitakin merkittäviä investointeja koronasta huolimatta. Valmet Automotiven vetämässä auto- ja akkuteollisuudessa pyyhkii myös erittäin hyvin. Uudenkaupungin ja Salon tehtailla on menossa isoja
rekrytointeja, joihin omasta maakunnasta on todella haastavaa löytää työntekijöitä. Telakkateollisuudessa Meyer Turku Oy on tehnyt rajavartiolaitoksen kanssa aiesopimuksen kahden
aluksen rakentamisesta ja toiminta on muutenkin vakaalla pohjalla tilauskirjojen ulottuessa
vuoteen 2026 asti. Teknologiateollisuus ja muu teollisuus ovat ohittaneet koronan mukanaan
tuomat ongelmat ja indikoivat vahvaa kasvua lähitulevaisuudessa komponenttipulasta ja
raaka-aineiden hinnannoususta huolimatta.
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Rakennusalalla eletään vahvaa aikaa ja asuinrakennuksia valmistuu ennätystahtiin. Rakennusmateriaalien hinnannousu ja rakennusalalla silmiinpistävä osaajapula eivät kuitenkaan
toistaiseksi ole isommin vaikuttaneet rakennusinnokkuuteen. Turun satamaan aletaan lähivuosien aikana rakentaa myös eri tahojen toimintoja yhdistävää yhteisterminaalia, ja Paraista ja manteretta yhdistävää kolmea siltaa ollaan uusimassa. Rakennusalalla ulkomaisen
työvoiman kysyntä kohdistuu pääosin erikoisryhmiin. Tarkempaa tietoa saadaan tulevasta
rakennusalan työvoiman tarpeeseen liittyvästä selvityksestä.
Korona-aikana kysynnän romahtaminen toi Varsinais-Suomessa haasteita palvelualoille:
matkailu, ravintola-ala, ohjelmatuotanto, kuljetukset, henkilöasiakaspalvelutyö, joissa hiukan arvaamaton tilanne edelleen jatkuu kohonneiden tautilukujen ja uuden koronamuunnoksen takia. Ravintoala-alalla uusia rajoituksia on onnistuttu pitkälti välttämään koronapassin
pakollisuudella.
Kaupanala ja tasaisesti kehittyvä ICT-sektori vaikuttavat olevan tasapainoisessa asennossa
lähitulevaisuudessa syksyllä tuotetun Ammattibarometrin kautta arvioituna. Ruokaketjussa
on kasvuvaraa lähiruoan nousun myötä ja alkutuotannossa oltaisiinkin suurissa vaikeuksissa
ilman ulkomailta saapuvaa kausityövoimaa.
Opetusalalla kroonista pulaa on koettu jo pidemmän aikaa lastentarhanopettajista ja erityisopettajista.
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-/ETA-alueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.
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3) 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

Opetusala

Ammattinimike ja poikkeukset

221 Lääkärit, 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat, 2261 Hammaslääkärit
322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym., 3251
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Suuhygienistit, 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat
531 Lastenhoitajat ja koulunkäyn53 Hoivapalvelun ja terveydenhuol- tiavustajat, 532 lähihoitajat, muut terlon työntekijät
veydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat
2342 Lastentarhanopettajat
23 Opettajat ja muut opetusalan
erityisasiantuntijat

Maatalous- ja puutar- 61 Maanviljelijät ja eläinten kasvatta- 61136 Puutarhatyöntekijä, 61213 Maahanhoito
jat ym.
talouslomittaja, 61302 Maataloustyöntekijä, 61211 Kotieläinten hoitaja
81 Prosessityöntekijät

Ravitsemusala

Metalliteollisuus

Rakennusala

81607 Einestyöntekijä, elintarviketeollisuus

5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, (pois lukien 9411 Pikaruokatyöntekijät), 513 Tarjoilutyöntekijät
21 Luonnontieteiden ja tekniikan eri- 2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantyisasiantuntijat
totekniikan er.
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asi- 31229 Työnjohtaja, muut teollisuuden
antuntija
alat
721 Hitsaajat, levysepät ym. (pois lukien valimotyöntekijät), 7223 Ko72 Konepaja- ja valimotyöntt, asenta- neenasettajat ja koneistajat, 72242
jat ja korjaajat
Särmääjä
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
3123 Rakennusalan työnjohtajat
711 Rakennustyöntekijät, 712 Raken71 Rakennustyöntekijät
nusten viimeistelytyöntekijät
51 Palvelutyöntekijät

4) Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista
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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
Alueellinen linjaus tulee voimaan 14.12.2021 alkaen ja se tarkistetaan noin kuuden kuukauden kuluttua.
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