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ETELÄ-SAVON AMMATTIBAROMETRI, HELMIKUU 2015: MUUTAMISSA AMMATEISSA PULAA TEKIJÖISTÄ
Helmikuussa tehtyjen arvioiden mukaan Etelä-Savossa työvoiman saantiongelmia on lähinnä terveydenhuollon
ammattihenkilöstöstä, lähinnä lääkäreistä. Lähihoitajista on pulaa Pieksämäen seudulla ja pienissä kunnissa.
Palvelurakenteen muutoksen myötä hoivatyötä tekeviltä edellytetään ajokorttia ja joskus oman auton
käyttömahdollisuutta. Heistä on maakunnassa paikoitellen pulaa. Muita ammatteja, joissa ennakoidaan
rekrytointivaikeuksia, ovat Mikkelin ja Savonlinnan seuduilla puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.
Runsaasti ylitarjontaa on useissa ammateissa, mm. toimistotyöntekijöistä, yleissihteereistä, myyjistä sekä
talonrakennustyöntekijöistä. Kuorma-autonkuljettajista on ylitarjontaa – sen sijaan samaan ammattiryhmään
kuuluvista puuajoneuvoyhdistelmänkuljettajista on ajoittain pulaa.
Joillakin toimialoilla on osaajista ylitarjontaa suhdannetilanteen takia. Metalliteollisuuden monissa ammateissa
on suhdannetilanteesta johtuen ylitarjontaa (levysepät, koneistajat ja työkaluntekijät, konepaja- ja
metalliteollisuuden kokoojat). Edes kesäkausi ei näytä ratkaisevasti lisäävän esim. rakennusalan ammattilaisten
kysyntää.

Ammattibarometrilla ennakoidaan lyhyen aikajänteen työmarkkinoiden muutoksia
Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikavälin
kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Ammattibarometrin laatimistyön tekevät TE-toimistot, jotka
arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän
ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat
arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, työvoima- ja
koulutustarvetutkimushaastatteluissa (TKTT) ja Harava-haastatteluissa saataviin yritysten näkemyksiin,
työnantajakäynteihinsä sekä PK-barometrin, työnantajahaastatteluiden sekä muiden barometrien tuottamiin
informaatioon.
Saaduilla arvioilla voidaan parantaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista, kun tiedetään missä
ammateissa tulevaisuudessa on kysyntää ja missä mahdollisesti ei. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa
vuodessa: tammi-helmikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.
Etelä-Savon alueella toimii yksi hallinnollinen TE-toimisto. Etelä-Savon alueen TE-palveluverkostoon kuuluvat

toimipaikat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä

työvoiman palvelukeskukset Mikkelissä ja Savonlinnassa

yhteispalvelupisteet Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla,
Puumalassa ja Sulkavalla

asiakaspalvelupiste Mikkelissä

seudulliset yrityspalvelut Juvalla, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.
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