
 

 

 
VIRANOMAISTEN ARVION POHJALTA TEHTY LISTAUS VÄLTTÄMÄTTÖMISTÄ HUOLTOVARMUUDEN 
KANNALTA AKUUTEISTA TAI TOIMIALAN TOIMINNAN KANNALTA KRIITTISISTÄ TYÖTEHTÄVISTÄ  
 
(17.11.2020) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3.2020 ministeriöiden yhteisen virkamiestyöryhmän kartoittamaan 
välttämättömien alojen työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa.  
Työryhmään kutsuttiin työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, 
sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, ulkoministeriöstä, liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Maahanmuuttovirastosta sekä Rajavartiolaitokselta. 
 
Alla on viranomaisten arvion pohjalta tehty listaus välttämättömistä huoltovarmuuden kannalta akuuteista 
tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä sisältäen merkittävät huoltotyöt. Kriittiset 
työtehtävät ovat sellaisia, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä 
vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.  
 
 

1. Maa-, puutarha- ja kalatalous Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta 
välttämättömät työt 
• kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, 
ml. rehuntuotanto 
• ammattikalastuksen työt 
• välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria 
palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esim. elintarvikkeiden 
jatkojalostus, koneiden korjaus jne.) 

 

2. Elintarvikeala Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät 
tehtävät 

• alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta 
vaativat auditoijat ja sertifioijat 

 

3. Energiahuolto (ml. ydin- ja 

säteilyturvallisuus 

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

Energia-alan (kuten kaukolämmön, sähkön, kaasun (sis. nesteytetty 
maakaasu, LNG), öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden 
jakelu, siirto ja tuotanto) seuraavat tehtävät: 
• erityisasiantuntemusta vaativat asennus-, huolto- ja korjaustyöt (ml. 
vuosihuollot ja laitehuollot) 
• erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt 



 

 

• yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja 
tarkastustehtävät 

Erityisesti ydinvoima-alalla seuraavat tehtävät: 
• tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset 
• ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt (vuosiseisokit) ja näihin 
liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 
• ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, kuten järjes-
telmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja lai-
toksen käynnistäminen 
• ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät. 
 

 

4. Meri- ja valmistava teollisuus Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• korjaustelakoiden välttämättömät työtehtävät sekä telakoiden 

erikoisasentajat ja –asiantuntijat 

• hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja 

tuotantolinjojen asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja 

auditointiin liittyvät tehtävät 

 

5. Rakentaminen (ml. 

vesihuoltolaitokset) 

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja –asiantuntijat 
• sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasentajat, 
   koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon  
   sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon liittyvät 
erityisasiantuntijatehtävät 
• muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntemusta vaativa 
hoito ja ylläpito: väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, 
tietoliikenne, jätehuolto 
• vesihuollon (vedenotto, veden puhdistus ja -jakelu ja viemäri- ja  
   jätevesihuolto ) prosessien ja järjestelmien erityisasiantuntijat  
   koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon  
   sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon 
• energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset 
asennus-, rakentamis-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät 
• erikoiskuljetuksiin ja eritysnostokaluston käyttöön liittyvät 
työtehtävät 

 
 
 
  



 

 

 

6. Liikenne- ja viestintäala (pl. 

tavara- ja rahtiliikenne, joka 

jatkuu kaikilla rajoille)  

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen 
ja saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät 
• huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten 
jatkuvuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät 
(meri-, ilma-, raide- ja tieliikenne ja logistiikka) 
• elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa 
työskentelevät erityisasiantuntemusta vaativa henkilöstö 
• liikennepalvelujen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät 
erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät 
• liikenneverkkojen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät 
eritysasiantuntemusta vaativat työtehtävät 
• sää-, meri- ja olosuhdepalvelujen saatavuuden varmistamiseen 
liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät 

 

7. Kemianteollisuus (ml. muovi ja 

kumi) 

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• erityisosaamista edellyttävät asennus-, määräaikaishuolto- ja 
korjaustehtävät 
• IT-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät (ml. 
tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät työtehtävät)  

 

8. Lääketeollisuus ja 

terveysteknologia-ala 

Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden 
huoltoon ja korjaukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat 
tehtävät 

• uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutukseen liittyvät 
erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät 

• sairaalalaitteiden (mm. MRI/CT/Gammakamerat, 
potilasvalvontalaitteet, keskusvalvomot, hengityskoneet, anestesian 
antolaittteet, tietojärjestelmät, kardiologian tuotteet, keskoskaapit ja 
ultraäänellä toimivat kuvantamislaitteet) erityisasiantuntemusta 
vaativat huolto- ja korjaustehtävät 

 

 

 



 

 

9. Metsäsektori Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ 

10. Metsäteollisuus Huoltovarmuuden kannalta akuutti tai toimialan toiminnan kannalta 
kriittinen työtehtävä: 

• koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät 
tehtävät 

 


