
Alueellinen työlupalinjaus

Työtekijän oleskeluluvan 

osapäätös

Tukena siirtolaiselle: 

kuinka hakea työntekijän tai opiskelijan 

oleskelulupaa?
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 Alueellisella työlupalinjauksella voidaan helpottaa 

työntekijän rekrytointia EU:n ulkopuolelta 

vapauttamalla ala saatavuusharkinnasta

 Pirkanmaan linjaus on tarkistettu viimeksi 1.12.2018 

ja seuraava tarkistus tulossa syksyllä 2019

 Linjaus tehdään kolmikantayhteistyössä 

työmarkkinatilanteeseen peilaten 
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Tällä hetkellä saatavuusharkinnasta on vapautettu:

 Metallialan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät

 Rakennusalan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät

 Maanrakennusalan työntekijät 

 Maatalous- ja puutarhatyöntekijät

 Lääkäriharjoittelijat eli lääketieteen amanuenssit

 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, pois lukien 

pikaruokalatyöntekijät 

 Toimisto- ja laitossiivoojat



Työntekijän oleskelulupaprosessi

• Työntekijä vireyttää hakemuksen Suomen 
edustustossa, Maahanmuuttovirastossa tai sähköisesti

• Työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös

• Maahanmuuttoviraston päätös 

• Päätöksen tiedoksianto sekä työntekijälle että 
työnantajalle

• Kielteisestä päätöksestä valitusoikeus hallinto-
oikeuteen



TE-toimiston osapäätösharkinta

Ulkomaalaislaki (301/2004) 5 luku

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, 
jossa tulee ottaa huomioon 

– Työvoiman saatavuus 

– Työntekijän erityisen pätevyyden ja hyväksytyn 
terveydentilan varmistaminen

– Valtakunnallinen linjaus ja alueelliset linjaukset 

– Työsuhteen ehtojen varmistaminen

– Työnantajan kyvyn suoriutua työnantajavelvoitteistaan

– Työntekijän toimeentulon riittävyyden varmistaminen

– Ammattialan/ammattialojen määrittely 

– Työnteon tilapäisyyden/jatkuvuuden määrittely
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Työntekijän oleskelulupa

 Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa pääsääntöisesti 

työskentelemään yhdellä tai useammalla ammattialalla

 Oleskelulupakortissa ammattiala mainittu (esim. TTOL 

Eristäjät, ammattiala ISCO-luokituksen mukaisesti)

 Ulkomaalainen voi vaihtaa työpaikkaa vapaasti, jos hänelle 

on myönnetty työntekijän oleskelulupa tietylle ammattialalle, 

lupa on voimassa ja uusi työ on samalla ammattialalla

 Erityisestä syystä työntekijän oleskelulupa voidaan rajata 

koskemaan työtä yhdellä tai useammalla ammattialalla tietyn

työnantajan palveluksessa, jolloin lupa on 

työnantajakohtainen

 Ensimmäinen oleskelulupa on määräaikainen ja myönnetään 

yhdeksi vuodeksi tai työsuhteen keston ajaksi (esim.kausityö)
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Ajankohtaista

 Ulkomaalaislain muutos 1.6.2019

Kaikille ulkomaalaisille ammatinvaihtajille ei tehdä enää 

saatavuusharkintaa

Jatkossa TE-toimisto ei tee enää saatavuusharkintaa, jos ulkomaalainen 

työntekijä on työskennellyt vähintään vuoden Suomessa työntekijän 

oleskeluluvalla ja hän haluaa vaihtaa ammattia. Saatavuusharkinnalla 

tarkoitetaan sitä, että TE-toimisto arvioi, olisiko työpaikkaan saatavissa 

Suomesta työntekijää.

 Hallitusohjelma (pari poimintaa)

…Siirretään työperäisen maahanmuuton hallinto työ- ja 

elinkeinoministeriöön käsittelyn tehostamiseksi, tehostetaan ja 

nopeutetaan työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja, arvioidaan tarve 

alueellisen työlupalinjausmenettelyjen yhdistämiseksi laajemmiksi 

kokonaisuuksiksi… 
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