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LAUSUNTO ULKOMAISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖÄ KOSKEVAAN ALUEELLISEEN LINJAUKSEEN 
KESKI-SUOMESSA

Keski-Suomen TE-toimisto ja ELY-keskus päivittävät alueellisen ulkomaisen työvoiman käyttöä 
koskevan linjauksen, joka perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtakunnalliseen linjauk-
seen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä (VNp 11.10.2012). Alueellisen työ-
lupalinjauksen on tarkoitus tukea työvoiman saatavuutta Keski-Suomen ELY-keskuksen työ-
markkina-alueella sen erityispiirteet huomioon ottaen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
alueellisessa linjauksessa käsitellään alueen työmarkkinoiden erityispiirteisiin liittyvät kysymyk-
set kuten arviot työvoiman saatavuudesta eri ammatti- ja toimialoilla.

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen edellytys Keski-Suomen yritysten kasvulle ja jul-
kisten organisaatioiden häiriöttömälle toiminnalle. Osaajien hyvä ja monipuolinen saatavuus 
on merkittävä syy investoida alueelle. 

Viimeaikainen talouden voimakas elpyminen on tuonut esiin jo ennen koronapandemiaa vai-
vanneen osaavan työvoiman saatavuusongelman keskisuomalaisissa yrityksissä. Myös sosiaali- 
ja terveysalalla kärsitään vakavasta työntekijäpulasta, mikä vaikeuttaa alan toimintaa ja palve-
lutarpeeseen vastaamista. 

Ongelmat työvoiman saatavuudessa koskevat usein tiettyjä toimialoja, ammattiryhmiä ja 
alueita. Työvoiman saatavuusongelmien taustalla voi olla työntekijän osaamisen ja valmiuk-
sien sekä työtehtävän vaatimusten kohtaamattomuus, mutta myös työikäisen väestön vähe-
neminen. Väestöennusteiden mukaan työikäinen väestö jatkaa vähenemistään ja puute osaa-
vasta työvoimasta kärjistyy entisestään. Työperäinen maahanmuutto on yksi keino varmistaa 
työvoiman saatavuutta. 

Työvoimakapeikkojen ehkäisemiseksi Keski-Suomen liitto pitää tarpeellisena ulkomaisen työ-
voiman suunnitelmallista, nopeaa ja joustavaa saatavuutta. Samalla liitto painottaa onnistu-
nutta kotouttamista ja työhön integroinnin tärkeyttä.

Keski-Suomen oppilaitoksissa on merkittävä määrä kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita. Tä-
män voimavaran hyödyntämiseksi Keski-Suomen liitto toivoo kehitettävän sujuvia polkuja 
alueen työmarkkinoille, ja kannustaa työvoimaviranomaisten ja oppilaitosten aktiiviseen yh-
teistyöhön.

Lausuttavana olevassa linjauksessa todetaan työvoiman saatavuuden vaikeutuneen Keski-
Suomessa erityisesti metalli- ja rakennusaloilla, ICT-alalla, maataloudessa, ravitsemisalalla 
sekä sote-alalla. Keski-Suomen liitto yhtyy arvioon rekrytointiongelmista näillä aloilla. Liitto pi-
tää myös tärkeänä linjausten ajantasaisuutta. Työvoiman saatavuudesta kertovia tietoja tulee 
tarkastella riittävän usein ja ennakoiden.

Lausunnon on valmistellut aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala, kirsi.mukkala@keskisuomi.fi, 
040 595 0002.
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