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Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus ulkomaisen
työvoiman käytöstä (alueellinen työlupalinjaus)
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 Lapin 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
Lapissa työttömien määrä on loppuvuodesta 2021 palautumassa kohti tilannetta ennen
koronapandemiaa. Työvoiman kysynnän kasvun myötä työvoiman saatavuushaasteet ovat
lisääntyneet entisestään. Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus on Lapissa maan
korkein Tilastokeskuksen työnantajahaastattelun mukaan.
Työvoiman saatavuushaasteita on samanaikaisesti useissa ammateissa. Syksyn 2021
ammattibarometrissa työnhakijapulaa arvioitiin olevan 54 ammatissa; sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattien lisäksi mm. puhtaanapidon, kuljetuksen, teollisuuden,
rakentamisen, opetusalan ja laskentatoimen ammateissa.
Työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat siten Lapille keskeisiä.
Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä rekrytointi- ja
työvoimatarpeiden kasvaessa. Työvoiman ikärakenteesta johtuva henkilöstön eläköityminen
ja vireillä olevat investointihankkeet teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja matkailussa tulevat
näkymään vielä merkittävinä rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimialoille.

3) Lapin alueellinen linjaus
Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo
olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TEtoimiston 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 (ISCO-luokitus), joita voidaan alueella puoltaa
ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä. Seuraavilla ammattialoilla työvoiman
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saatavuus on Lapin alueella vaikeutunut ja työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman
työvoiman saatavuusselvitystä (ammattiluokka ja -nimike):
Ammattiala
Sosiaali- ja
terveysala

Ammattiluokka
22 Terveydenhuollon
erityisasiantuntijat
32 Terveydenhuollon
asiantuntijat
53 Hoivapalvelun ja
terveydenhuollon työntekijät

Ammattinimike ja poikkeukset
2211 Yleislääkärit*
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit
32211 Sairaanhoitajat
32212 Terveydenhoitajat
3222 Kätilöt*
53111 Päiväkotien ja muiden laitosten
lastenhoitajat
5321 Lähihoitajat
53211 Mielenterveyshoitajat
53212 Kehitysvammaisten hoitajat
53213 Sosiaalialan hoitajat
53219 Muut lähihoitajat
53221 Kotipalvelutyöntekijät
Urassa ammattinumero; 53112 Hoitoapulaiset ja
hoiva-avustajat; työskentelevät avustavissa
hoivaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä,
jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista
huolehtimiseen ja he työskentelevät asiakkaan
tukena eri palveluin, joita voivat olla ateria-,
vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja
saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä
edistävät palvelut. Työpaikka voi olla asiakkaalle
tarkoitettu palvelutalo, hoivakoti, asumisyksikkö
tms.

ICT-ala

21 Luonnontieteiden ja tekniikan
asiantuntijat
25 Tieto- ja viestintäteknologian
erityisasiantuntijat

Hotelli, ravintola
ja majoitusala

42 Asiakaspalvelutyöntekijät
51 Palvelutyöntekijät

Kaupan ala

52 Myyjät, kauppiaat ym.

Terveydenhuollon osalta työntekijää haettaessa
on huomioitava Valviran prosessi
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
oikeudesta harjoittaa ammattia Suomessa tai
oikeutta käyttää nimikesuojattua
ammattinimikettä.
21531 Tietoliikennetekniikan tutkijat
21532 Tietotekniikka-alan tutkijat
251 Systeemityön erityisasiantuntijat
252 Tietokantojen, verkkojen ja
järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat
4224 Hotellin vastaanottovirkailijat*
5113 Matkaoppaat, eräoppaat*
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
5131 Tarjoilijat*
5132 Baarimestarit*
5211 Kioski- ja torimyyjät*
5212 Katumyyjät (elintarvikkeet)*
5223 Myyjät*
524 Muut myyntityöntekijät

3(5)

Maa- ja
metsätalous

Rakennusala

Teollisuuden
toimiala

61 Maanviljelijät ja eläinten
kasvattajat ym.
62 Metsä- ja kalataloustyöntekijät
31 Luonnontieteiden ja tekniikan
asiantuntijat
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl.
sähköasentajat)

74 Sähkö- ja elektroniikka-alan
asentajat
21 Luonnontieteiden ja tekniikan
asiantuntijat

31 Luonnontieteiden ja tekniikan
asiantuntijat
72 Konepaja- ja
valimotyöntekijät sekä asentajat
ja korjaajat

Logistiikka-ala

73 Käsituotevalmistajat,
hienomekaanikot sekä painoalan
valmistajat
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan
asentajat
83 Kuljetustyöntekijät

61112 Maataloustyöntekijä
61214 Maatalouslomittajat
61212 Karjanhoitajat ym.
6210 Metsurit ja metsätyöntekijät*
3123 Rakennusalan työnjohtajat*
7111 Talonrakentajat*
7112 Muurarit*
7113 Kivenhakkaajat*
7114 Betonirakentajat ja raudoittajat*
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät*
7119 Muut rakennustyöntekijät*
7121 Kattoasentajat ja -korjaajat*
7122 Lattianpäällystystyöntekijät*
7123 Rappaajat*
7124 Eristäjät*
7125 Lasinasentajat*
7126 Putkiasentajat*
7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat*
7131 Rakennusmaalarit ym.*
7132 Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat*
7411 Rakennussähköasentajat*
214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl.
sähköteknologia)
2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat*
2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat*
3121 Kaivostyönjohtajat*
3122 Teollisuuden työnjohtajat*
7212 Hitsaajat*
7213 Ohutlevysepät*
7214 Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät*
7223 Koneenasentajat ja koneistajat*
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja
korjaajat*
7311 Hienomekaanikko/instrumenttiasentaja*

7412 Muut sähköasentajat*
8331 Linja-autonkuljettajat*
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen
kuljettajat*
8341 Maa- ja metsätaloustyökoneiden
kuljettajat*
8342 Maansiirtokoneiden kuljettajat*
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Puhdistuspalveluala ml. pesulatyö

81 Prosessityöntekijät
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja
muut puhdistustyöntekijät

8157 Pesulatyöntekijät*
91121 Toimistosiivoojat
91122 Hotellisiivoojat
91123 Sairaala- ja laitosapulaiset
91124 Päiväkotiapulaiset

Lisäksi seuraavissa Ammattiluokissa vaatimuksena saatavuusharkinnan luopumiselle on kokoaikainen
työ; 42 Asiakaspalvelu, 51 Palvelutyöntekijät, 52 Myyjät, kauppiaat, ym. 8157 pesulatyöntekijät*, 91
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät
Mikäli työ on osa-aikaista, ansiotason tulee olla tunneista riippumatta vähintään työttömyysturvalain
mukaisen työssäoloehdon suuruinen https://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto?inheritRedirect=true
*Käytettävissä ei 5-numeroista ammattikoodia.

4) Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista
Lapin ELY-keskuksen alueen työntekijän oleskelulupahakemusten osaratkaisut käsitellään
Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluissa.
Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden yhteystiedot:
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Sepänkatu 20
90100 Oulu
Palvelunumero (ma-pe klo 9–11) 0295 029 506
Sähköpostiosoite: tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tyolupapalvelut/index.html
Maahanmuuttoviraston verkkosivut:
www.migri.fi
Ammattialojen ISCO-luokitus:
https://www.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/ammatti/

5) Alueellisen linjauksen valmistelu ja voimassaoloaika
Lapin ELY-keskuksen alueellinen työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä Lapin TEpalveluiden kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon alueen työmarkkinatilanne ja
työvoiman saatavuutta harkittaessa tietopohjana on käytetty mm. Ammattibarometrin tietoja
ja muita TE-hallinnon ennakointitietoja.
Alueellista työlupalinjausta on käsitelty Lapin TE-palveluiden TY-neuvottelukunnassa
26.11.2021 sekä Lapin ELY-keskuksen maahanmuuttoasiain toimikunnassa 14.12.2021.
Lisäksi SAK:n edustajia on kuultu erikseen 16.12.2021 pidetyssä keskustelutilaisuudessa.
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Lapin alueellinen työlupalinjaus on voimassa 1.1. – 31.12.2022. Linjaus koskee kaikkia
työntekijän oleskeluluvan osaratkaisuja, jotka otetaan TE-palveluissa käsittelyyn linjauksen
antamisen jälkeen hakemuksen vireillelaittopäivästä riippumatta.
Linjauksen sisällön mahdolliset muutostarpeet tarkistetaan vähintään 6 kk välein.
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