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Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus
ulkomaisen työvoiman käytöstä

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 Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen 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 sekä tietotekniikka/ICT alalla on jatkuvasti tarvetta ammattilaisista.
Kuljetusalalla on pulaa muun muassa ammattilaisista, joilta edellytetään erityispätevyyttä.
Muoviteollisuus on viimeksi kuluneen vuoden aikana työllistänyt Pohjois-Karjalassa
runsaasti uusia työntekijöitä, ja osaavan työvoiman tarve on jatkuvaa.
Rakennusalalla pulaa on erityisesti tiettyjen erityisalojen osaajista, kriittisimpinä
kattoasentajat ja betonirakentajat, mutta tarvetta on myös vähemmän koulutetusta
aputyövoimasta. Työvoiman tarve kasvaa kesäaikaan, ja mutta matkustusrajoitukset
vaikuttavat työvoiman liikkuvuuteen.
Maataloudessa ja puutarha-alalla työvoimaa tarvitaan kesällä, mutta koronasta johtuvat
matkustusrajoitukset voivat vaikuttaa työvoiman liikkuvuuteen.
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, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman
saatavuusselvitystä.
3) Alueellinen linjaus
Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut.
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Ammattinimike ja
poikkeukset

Ammattiala

Ammattiluokka

Sosiaali- ja terveysala

kokonaan

Kaikki ammattinimikkeet (pois
lukien 3255 fysioterapeutti)

Tietotekniikka ICT-ala

kokonaan

Kaikki ammattinimikkeet

234 Peruskoulun alaluokkien
opettajat ja lastentarhanopettajat
235 Muut opetusalan
erityisasiantuntijat
312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuusja rakennustoiminnassa

2342 Lastentarhanopettajat

23 Opettajat ja muut opetusalan
erityisasiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan
asiantuntijat
34 Lainopilliset avustajat sekä
sosiaali- ja kulttuurialan
asiantuntijat
51 Palvelutyöntekijät
61 Maanviljelijät ja eläinten
kasvattajat
71 Rakennustyöntekijät (pl.
sähköasentajat)

2352 Erityisopettajat
3123 Rakennusalan
työnjohtajat

343
Taideja
kulttuurialan 3434 Keittiöpäälliköt
asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt
512 Ravintola- ja
suurtaloustyöntekijät
611 Pelto- ja puutarhaviljelijät
711 Rakennustyöntekijät ym.
712 Rakennusten
viimeistelytyöntekijät

5120 Ravintola- ja
suurtaloustyöntekijät
6113 Puutarhurit,
kasvihuoneviljelijät ja työntekijät
7114 Betonirakentajat ja
raudoittajat
7121 Kattoasentajat ja
korjaajat
7124 Eristäjät
7126 Putkiasentajat

72 Konepaja- ja valimotyöntekijät
sekä asentajat ja korjaajat

721 Valimotyöntekijät, hitsaajat,
levysepät ym.
722 Sepät, työkaluntekijät ja
koneenasettajat

7212 Hitsaajat ja
kaasuleikkaajat
7223 Koneenasettajat ja
koneistajat
7224 Konehiojat, kiillottajat ja
teroittajat

74 Sähkö- ja elektroniikka-alan
työntekijät

741 Sähkölaitteiden asentajat ja
korjaajat

7411 Rakennussähköasentaja
7412 Muut sähköasentajat
7413 Linja-asentajat-korjaajat

3(3)

81 Prosessityöntekijät

83 Kuljetustyöntekijät

93 Teollisuuden ja rakentamisen
avustavat työntekijät

814 Kumi-, muovi- ja
paperituotteiden valmistuksen
prosessityöntekijät
817 Sahatavaran, kartongin,
paperinvalm. prosessityöntekijät
833 Raskaiden moottoriajoneuvojen
kuljettajat
834 Työkoneiden kuljettajat

931 Avustavat kaivos- ja
rakennustyöntekijät

8142 Muoviteollisuuden
prosessityöntekijät
8172 Puu-ja sahatavaran
prosessityöntekijät
8332 Yhdistelmäajoneuvon
kuljettajat (puutavara-auto)
8342 Maansiirtokoneiden ym.
kuljettajat
8341 Metsäkoneen kuljettajat

9312 Maa- ja
vesirakentamisen avustavat
työntekijät
9313 Rakennusala avustavat
työntekijät

4) Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista
Maahanmuuttoviraston verkkosivut:
www.migri.fi
TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tyolupapalvelut/index.html
Ammattialojen ISCO-luokitus
https://www.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/ammatti/
5) Alueellisen linjauksen voimassaoloaika: 31.12.2021 asti.
Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Työlupa-asiat
PL 1010, 45101 Kouvola
Sähköposti: tyolupapalvelut: kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
Puhelinpalvelu: arkisin klo 9-11, puh. 0295 042 006
http://toimistot.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi/tyolupa-asiat
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maahanmuuttoasiantuntija Suvi Hirvonen,
sähköposti: suvi.hirvonen@ely-keskus.fi, puhelin; 0295 02119
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