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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 Etelä-Savon ELY-keskuksen
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
Sosiaali- ja terveysalalla ammattitaitoisen työvoiman saantivaikeudet ovat lisääntyneet koko
maakunnassa. Lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja puheterapeuteista sekä psykologeista on pulaa
koko maakunnassa. Sote-alalla uuden työvoiman kysyntää lisää sekä mittava eläköityminen että
hoitajamitoitusvaatimusten kiristyminen. Ammattitaitoisista hitsaajista ja koneistajista on pulaa.
Myyjän ammatissa (työttömiä yli 300) ylitarjonta on suurta ja kasvaa koko maakunnassa.
Toimistotyöntekijöiden (työttömiä lähes 300) kysyntä on edelleen supistuva ja osaamisen laajaalaisuuden vaatimus kasvava.
Erityisesti kausityöhön on majoitus- ja ravitsemisalalla paljon paikkoja auki, ympärivuotisesti
täyttövaikeuksia on vähemmän. Maatiloilla ja puutarhoilla vuoden 2020 kokemukset pystyttiin
hyödyntämään kausityövoiman rekrytoinnissa hyvin.
Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta
työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TE-toimiston www.tepalvelut.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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Ammattiala

Ammattiluokka

Ammattinimike ja poikkeukset
2211 Yleislääkärit

Erityisasiantuntijat

22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat

2212 Erikoislääkärit
2261 Hammaslääkärit

3321 Sairaanhoitajat

Asiantuntijat

32 Terveydenhuollon asiantuntijat

Palvelu- ja
myyntityöntekijät

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon
53299 Hoiva-avustajat (muut
työntekijät

Ravitsemisala

51 Palvelutyöntekijät

5321 Lähihoitajat

terveydenhuollon työntekijät)
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
(pois lukien etnisten ravintoloiden
työntekijät)
6130 Maataloustyöntekijät

Maanviljelijät
metsätyöntekijät ym.

61 Maanviljelijät, eläintenkasvattajat
ym.

6121 Kotieläinhoitajat
6113 Taimitarhatyöntekijät
7223 Koneistajat

Rakennus-, korjaus- ja 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä
valmistustyöntekijät asentajat ja korjaajat

7212 Hitsaajat
71141 Betonityöntekijät

91120 Laitoshuoltajat (Sairaala- ja
laitosapulaiset)
91 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. muut
puhdistustyöntekijät

Puhdistusala

91121 Laitossiivoojat
91129 Muut toimisto- ja laitossiivoojat

3) Etelä-Savon Ely- keskus alueellinen linjaus

4) Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista
Maahanmuuttoviraston verkkosivut:
www.migri.fi
TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu:
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https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tyolupapalvelut/index.html
Ammattialojen ISCO-luokitus
https://www.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/ammatti/

3) Alueellisen linjauksen voimassaoloaika: 31.12.2022 asti.
ELY-keskukset huolehtivat siitä, että linjauksen sisällön mahdolliset muutostarpeet
tarkistetaan vähintään 6 kk välein. Voimassaoloaika on enintään 12 kk linjauksen
allekirjoitushetkestä.
Lisätietoja:
ELY-alueen työntekijän oleskelulupahakemuksia käsittelevän työlupapalvelujen yhteystiedot
Lisätietoja Kaakkois-Suomen TE-toimiston työlupayksiköstä:
www.te-palvelut.fi (Paikalliset TE- palvelut)
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Työntekijän oleskelulupa-asiat
Villimiehenkatu 2 B
PL 117
53101 Lappeenranta
Puhelimitse arkisin klo 9–11.00
Puh. 0295 042 006
tyolupapalvelut.kaakkois-suomi@te-toimisto

Lisätietoja
EURES-palvelut auttavat kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä asioissa
EURES (European Employment Services) on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa
palveluja ympäri Eurooppaa.
www.euresfinland.fi

Mikkelissä 3.3.2022
Juha Pulliainen
E-vastuualueen johtaja
Irja Sokka
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Johtava asiantuntija
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