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KOMMENTIT 

Tämä julkaisu on tarkoitettu tukiasiakirjaksi 

yrittäjille, jotka haluavat perustaa yrityksen tai 

tehdä töitä Ruotsissa. Asiakirja sisältää 

tarkistusluettelon joistakin kohdista, joita on 

hyvä seurata Ruotsissa toimiessa. 

Tarkistusluettelon liite sisältää selitykset 

luettelon kohdista sekä viittaukset oikeisiin 

viranomaisiin tai elimiin. 

Tässä tarkistusluettelossa luetellaan kohdat, 

joita pidetään tärkeinä maa- ja 

vesirakennusurakoitsijoiden lähettämien 

työntekijöiden osalta. On kuitenkin tärkeää 

muistaa, että luetteloa olisi käytettävä 

tukidokumenttina, eikä takeena siitä, että 

kaikki on valmista. 

On suositeltavaa, että teet lisätutkimuksia 

myös itse. Lisäksi on olemassa erilaisia 

palvelutoimintoja yrityksille, jotka haluavat 

laajentaa markkinoitaan. Infra-Botnian lisäksi 

on olemassa tukipalveluita, kuten 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta (Nordkalottens 

Gränstjänst) ja Tornionlaakson neuvosto 

(Tornedalsrådet) jne. 

Koska tämä asiakirja sisältää linkkejä mm. eri 

hallitusten verkkosivustoille, on mahdollista, 

että linkit lakkaavat toimimasta jonkin ajan 

kuluttua. Säännöksiin voi myös tulla 

muutoksia, ja on aina hyvä tutkia säännökset 

itse suoraan viranomaisilta. 

 

INFRA-BOTNIA 

Infra-Botnia on projekti, jota rahoittavat 

Interreg Botnia Atlantica, Pohjanmaan liitto, 

Region Västerbotten, VASEK ja Infra ry. 

Projekti käynnistyi vuoden 2018 alkupuolella 

ja se kestää yli 3 vuotta. Infra-Botnia on 

suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille 

(pk-yrityksille) ja keskittyy lähinnä Kvarkenin 

alueen infrastruktuurialan toimijoihin. (Botnia-

Atlantica, 2017) 

Projekti toimii sen oletuksen mukaan, että 

toimialalla tarvitaan kansainvälistä toimintaa 

ja yhteistyötä, sekä että monien pk-yritysten 

valmius tällä alalla on riittämätön. Hankkeen 

tavoitteena on siis tiedon lisääminen, 

verkostoituminen ja yhteistyö. Suuri osa 

työstä sisältää maakohtaisten kartoitusten ja 

rajaesteiden tunnistamisen. (Yrkeshögskolan Novia 

FoU, 2018) 

Infra-Botnia on myös erityisen kiinnostunut 

tutkimaan kansallisia suhdannevaihteluita ja 

kilpailua globaaleilta markkinoilta sekä 

selvittämään, voidaanko nämä tekijät korvata 

"pohjoismaisilla yhteismarkkinoilla". 

Ajatuksena on, että tällainen yhteistyö 

tasoittaisi tietä rajat ylittävälle työlle 

kotimaassa huonompina aikoina ja että pk-

yritysten välinen rajat ylittävä yhteistyö voisi 

myös lisätä niiden kykyä kilpailla 

tarjouskilpailuilla suurempien kansainvälisten 

yritysten kanssa. (Yrkeshögskolan Novia FoU, 2018) 
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TARKISTUSLISTA 

 

1 Verot, lomakkeet jne. 
 1.1 Ilmoita työntekijöiden lähettämisestä 

Ruotsin työympäristövirastoon 

(Arbetsmiljöverket) 

 1.2 A1 Sosiaaliturva Suomi – 

yritys/yksityishenkilö 

 1.3 Tarkista/muuta yrityksen vakuutuksia 

ulkomaalaiseen työhön sopiviksi 

 1.4 NT1 Työt, joiden kesto on alle 6 kk / 

183 päivää 

 1.5 NT2 Työt, joiden kesto on yli 6 kk / 

183 päivää 

 1.6 F-vero yrityksille, jotka maksavat 

veroja Ruotsiin  

2 Kollektiivisopimus 
 2.1 Onko tarpeellista mukautua Ruotsin 

työehtosopimukseen? (ammattiliitot -

Byggnads tai Seko) 

 2.2 Asiakirjavaatimukset - Byggnads tai  

Seko 

 2.3 Hakemussopimukset - Byggnads tai  

Seko 

 2.4 Palkkojen, työsuhteiden ym. 

vaatimukset ammattiliittojen mukaisesti 

3 Työympäristökysymykset 
 3.1 Systemaattinen työympäristötyö 

 3.2 Turvallisuusedustaja - yli 5 työntekijää 

 3.3 Turvallisuuskomitea - vähintään 50 

työntekijää 

 3.4 Työntekijöiden koulutus Ruotsin 

työympäristömääräysten mukaan 

4 Koneet 
 4.1 Koneet CE-merkittyjä 

 4.2 Koneiden ja varusteiden katsastus 

 4.3 Täydelliset ajoneuvoasiakirjat 

 4.4 Mahdollinen ajokortti ja 

liikennevakuutus 

 4.5 Päästövaatimukset 

 4.6 Ajokortin validointi 

5 Henkilöstösertifikaatit 
Tarpeen ja projektivaatimusten mukaan 

 5.1 ID06 Henkilötunnistekortti kaikille 

työntekijöille 

 5.2 Tarvittava työturvallisuuskoulutus  
SSG Entré, Bygg Industriers säkerhetsutbildning etc.  

 5.3 Tulityökortti tarvittaessa (Heta 

Arbeten) 
Suomen tulityökortti on voimassa Ruotsissa 

 5.4 Ensiapu koulutus osalle tai koko 

henkilöstölle 

 5.5 Arbete på väg APV-sertifikaatti 

oikeassa pätevyysluokassa projektin 

vaatimusten mukaisesti 

 5.6 Kelpoisuus räjäyttämiseen tarvittaessa 

 5.7 Muut koulutukset ja sertifikaatit 
Rakennustelineet, vaarallinen kuorma, turvallinen nosto jne. 

 5.8 Ulkomaalaisten koulutusten validointi 
Nosturin kuljettaja, koneen kuljettaja (ks. Kohta 4.6 alla) 

 

 5.9 ADR 1.3 – Koulutus tarvittaessa 
Vaarallisten aineiden kuljetus, purkaminen ja käsittely
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1 Verot, lomakkeet jne. 

 Esite erityisestä tuloverosta niille, jotka työskentelevät Ruotsissa ja asuvat ulkomailla 

https://www.skatteverket.se/download/18.35c34f651660af3747c18f/1537799897287/sa

rskild-inkomstskatt-for-personer-som-arbetar-i-sverige-skv442-utgava07.pdf 

 

1.1 Työntekijöiden lähettäminen 

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka yleensä työskentelee toisessa maassa, mutta lähetetään 

esim. Ruotsiin työskentelemään siellä rajoitetun ajan. Työnantaja, joka lähettää työntekijänsä 

Ruotsiin, toimii tosiasiallisesti toisessa maassa ja suorittaa työtä tai palveluita rajojen yli rajoitetun 

ajan. Säännöt ovat olemassa oikeuksien turvaamiseksi ja muissa maissa työskentelyn 

helpottamiseksi sekä sosiaalisen ”polkumyynnin” torjumiseksi. 

Lähettämisilmoituksessa on oltava tiedot seuraavista: 

1. Työnantajan nimi, postiosoite ja kotipaikka 

2. Työnantajan valtuutetun edustajan nimi, sosiaaliturvatunnus tai jos puuttuu, syntymäaika, 

postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

3. Ruotsissa suoritettavan palvelun tai palveluiden tyyppi 

4. Suunniteltu ajanjakso palvelun tai palveluiden suorittamiselle Ruotsissa 

5. Sijainti Ruotsissa, jossa palvelu tai palvelut suoritetaan 

6. Ruotsiin lähetettävien työntekijöiden nimi ja sosiaaliturvatunnus tai puuttuessa syntymäaika 

Yhteyshenkilön ilmoituksessa on oltava tiedot yhteyshenkilöstä: 

1. Nimi 
2. Sosiaaliturvatunnus tai syntymäaika jos tunnus puuttuu 
3. Lähiosoite Ruotsissa 
4. Puhelinnumero 
5. Sähköpostiosoite 

HUOM! Yhteyshenkilöllä pitää olla lähiosoite Ruotsissa 

 Työnantajan on ilmoitettava lähettämisestä ja ilmoitettava yhteyshenkilölle rekisteriin 
lähettäessään työntekijöitä Ruotsiin. Viesti lähettämistä varten: 
http://posting.av.se/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 
 

 Tiedot ulkomaisen työvoiman lähettämisestä Ruotsiin: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-
och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-
sverige/ 
 

 Ruotsin työympäristöviraston työntekijöiden lähettämistä koskeva rekisteri: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-
sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/fragor-och-svar-om-utstationering/ 

 

 

https://www.skatteverket.se/download/18.35c34f651660af3747c18f/1537799897287/sarskild-inkomstskatt-for-personer-som-arbetar-i-sverige-skv442-utgava07.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.35c34f651660af3747c18f/1537799897287/sarskild-inkomstskatt-for-personer-som-arbetar-i-sverige-skv442-utgava07.pdf
http://posting.av.se/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/fragor-och-svar-om-utstationering/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/fragor-och-svar-om-utstationering/
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1.2 A1 Todistus 

Jos työntekijä/virkamies lähetetään työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitset A1-todistuksen, 

joka osoittaa, että sinulla on sosiaaliturva Suomessa. 

Tämä koskee henkilöitä, jotka: 

 suomalainen työnantaja lähettää ulkomaillle 

 ovat Suomen sosiaaliturvan piirissä lähdettäessä 

 työskentelevät väliaikaisesti ulkomailla 

 

 Työnantajan on haettava todistusta työntekijöilleen. A1-sertifikaatteja voi hakea 

osoitteessa: https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/forsakring-av-

utlandsarbete/ansokan-om-intyg/ 

 

 

1.3 Vakuutus 

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja tee muutokset vakuutukseen sekä tutki ulkomaisen työn ehtoja. 

 
1.4 NT1 
NT1-hakemus jätetään, kun Suomessa asuva henkilö (yleinen verovelvollinen) työskentelee 
korkeintaan kuuden kuukauden ajan toisessa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja 
Tanskan autonominen alue Färsaarilla, mutta ei Grönlannissa). NT1-ilmoituksen avulla on 
mahdollista varmistaa, että tulonsaajan ei tarvitse maksaa ennakkoveroa työsuhteessa Suomessa 
sovellettavan lähdeveron lisäksi. Ilmoitus osoittaa työtilan veroviranomaisille, että lähdevero on jo 
pantu täytäntöön Suomessa. 
 
NT1-ilmoituksen avulla on mahdollista varmistaa, että tulonsaajan ei tarvitse maksaa 
ennakkoveroa Suomessa sovellettavan lähdeveron lisäksi. Ilmoitus osoittaa toisen maan 
viranomaisille, että lähdevero on jo pantu täytäntöön Suomessa. 

Varmista, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät ennen NT1-hakemuksen lähettämistä: 

 Suomalainen työnantaja maksaa palkan 
 Vastaanottaja pysyy työtilassa enintään 183 päivää 12 kuukauden ajan 
 Kyse ei ole työvoiman palkkaamisesta 
 Suoritetun työn korvaus ei vaikuta työnantajan vakinaisen toimipaikan tulokseen 

työvaltiossa (Verohallinnosta löydät lisätietoja pysyvistä toimipaikoista ja siihen liittyvistä 
ehdoista) 

NT1-hakemus on jätettävä viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ulkomaisen työn 
ensimmäisen palkan palkkapäivästä. Työnantaja tekee hakemuksen tulorekisteriin. 

 Yleiset ohjeet NT1: n tai NT2: n ilmoittamiseksi: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-
oss/anvisningar-f%C3%B6r-e-tj%C3%A4nsten/anm%C3%A4lan-
f%C3%B6retag/allm%C3%A4nna-anvisningar-anm%C3%A4lan/uppgifter-om-
internationellt-arbete/ 
 

 Tiedot ulkomaisen työn verotuksesta: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-
utlandsarbete2/ 

https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/forsakring-av-utlandsarbete/ansokan-om-intyg/
https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/forsakring-av-utlandsarbete/ansokan-om-intyg/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/anvisningar-f%C3%B6r-e-tj%C3%A4nsten/anm%C3%A4lan-f%C3%B6retag/allm%C3%A4nna-anvisningar-anm%C3%A4lan/uppgifter-om-internationellt-arbete/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/anvisningar-f%C3%B6r-e-tj%C3%A4nsten/anm%C3%A4lan-f%C3%B6retag/allm%C3%A4nna-anvisningar-anm%C3%A4lan/uppgifter-om-internationellt-arbete/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/anvisningar-f%C3%B6r-e-tj%C3%A4nsten/anm%C3%A4lan-f%C3%B6retag/allm%C3%A4nna-anvisningar-anm%C3%A4lan/uppgifter-om-internationellt-arbete/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/anvisningar-f%C3%B6r-e-tj%C3%A4nsten/anm%C3%A4lan-f%C3%B6retag/allm%C3%A4nna-anvisningar-anm%C3%A4lan/uppgifter-om-internationellt-arbete/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-utlandsarbete2/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-utlandsarbete2/
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1.5 NT2 

Ilmoita tiedot, kun Suomessa ei ole ennakonpidätystä ulkomailta suoritetusta työstä. 

NT2-ilmoitus toimitetaan, kun työntekijä työskentelee yli 183 päivää ulkomailla ja kun suomalainen 
työnantaja soveltaa tulonsaajaan kuuden kuukauden verovapautussääntöä. Siinä tapauksessa 
tulonsaajan palkasta ei kanneta ennakkoveroa Suomessa. Lue lisää kuuden kuukauden säännöstä 
verohallinnon ohjeista. Läs mer om sexmånadersregeln i Skatteförvaltningens anvisningar. 

Työpaikkaa/-maata voidaan muuttaa ulkomailla olon aikana. Jos työpaikka/-maa muuttuu, on 
toimitettava uusi NT2-ilmoitus. 
 
Työnantaja on ilmoitettava NT2-tiedot viimeistään 5. kalenteripäivänä palkkapäivää seuraavasta 
palkasta, josta ennakkomaksua ei suoriteta ensimmäistä kertaa. 
 

 Tiedot ulkomaisen työn verotuksesta: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-
utlandsarbete2/ 

 

1.6 F-Vero 
 
F-veron hyväksyminen tarkoittaa, että yrittäjä on itse vastuussa tehdyn työn korvauksista 
suoritettavien verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Jos sinut hyväksytään F-
verolliseksi, työnantajasi ei vähennä veroa tai maksa työnantajan maksuja korvauksesta. Tämä on 
vaatimus, jonka monet yritykset asettavat esimerkiksi vuokraamalla alihankkijan, joka on 
verovelvollinen Ruotsissa. 
 
Sääntöjä sovelletaan, jos vero maksetaan Ruotsiin. 

 F-veron hyväksyminen: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/fochf

askatt.4.58d555751259e4d661680006355.html?q=F-skatt 

 Ota käyttöön, muuta tai peruuta F-verohyväksyntä:  

https://www.verksamt.se/f-skatt_info 

 Yrityksen rekisteröinti: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blan

ketter/info/4620.4.6efe6285127ab4f1d2580003836.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-utlandsarbete2/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/49111/beskattning-av-utlandsarbete2/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt.4.58d555751259e4d661680006355.html?q=F-skatt
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt.4.58d555751259e4d661680006355.html?q=F-skatt
https://www.verksamt.se/f-skatt_info
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4620.4.6efe6285127ab4f1d2580003836.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4620.4.6efe6285127ab4f1d2580003836.html
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2 Työehtosopimus 

Ammattiliitot ja työehtosopimukset ovat usein näkyvämpi osa yritystoimintaa Ruotsissa kuin 

Suomessa. Tutki, sovelletaanko työehtosopimusta projektiin ja mitä niistä sovelletaan alaasi. 

2.1 Mukauttaminen Ruotsin työehtosopimukseen 

Byggnads on rakennusalan ammattiliitto, mutta rakennuspuolelle Seko on usein oikea 

ammattiliitto mm. tie-, rautatie-, maa- ja putkistotöihin. 

Joissain tapauksissa yritysten on mukautettava palkkatasoaan ja joskus jopa tehtävä 
liityntäsopimus ammattiliiton kanssa projektin ajaksi. 
 
Byggnads’illa on yhteyshenkilö, joka puhuu myös suomea: 
 
Jukka Määttä 
Puh. +46 106011281 tai +46 706363970 
Sähköposti: Jukka.maatta@byggnads.se 
 
Seko tie ja radan (Seko väg och ban) teollisuutta edustava oikeusasiamies: 
 
Christer Carlsson 
Sähköposti: christer.carlsson@seko.se 

2.2 Byggnadsin asiakirjavaatimukset 

Byggnadsiin tai Sekoon liittymistä koskevat asiakirjavaatimukset löytyvät osoitteista:  

 Asiakirjavaatimukset sopimuksen allekirjoittamiseen, Byggnads:  

https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/dokumentskrav-

utlandska-foretag-inom-eu/ 

 Tiedot ja ilmoitukset Sekoon: 

https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/mer-information/foretag/ 

2.3 Liityntäsopimus 

Liityntäsopimus on työehtosopimus työnantajan, joka ei ole työnantajajärjestön jäsen, ja 

työntekijäjärjestön välillä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei tarvitse olla sidoksissa mihinkään 

työnantaja- tai toimialajärjestöön voidakseen käyttää samoja ehtoja kuin työehtosopimuksessa.  

Liityntäsopimus voi sisältää myös erityisesti yritykselle räätälöityjä sääntöjä. 

 Lisätietoja siitä, kuinka liityntäsopimus allekirjoitetaan, Byggnads:  

https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/ 

 Tiedot ja ilmoitukset Sekoon: 

https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/mer-information/foretag/ 

2.4 Palkan ja työehtojen vaatimukset 

Jos työehtosopimus sitoo sinua jollain tavalla, sinulla on velvollisuus noudattaa 

minimipalkkavaatimuksia, työaikaa jne. Sinun tulisi perehtyä työehtosopimuksiin. 

 Työehtosopimus, Byggnads:  

https://www.byggnads.se/arbetsgivare/kollektivavtalen/ 

 Työehtosopimus, Seko:  

https://www.seko.se/avtal/sekos-avtalsomraden/vag-och-ban/aktuella-avtal/ 

mailto:Jukka.maatta@byggnads.se
mailto:christer.carlsson@seko.se
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/dokumentskrav-utlandska-foretag-inom-eu/
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/dokumentskrav-utlandska-foretag-inom-eu/
https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/mer-information/foretag/
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/
https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/mer-information/foretag/
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/kollektivavtalen/
https://www.seko.se/avtal/sekos-avtalsomraden/vag-och-ban/aktuella-avtal/
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3 Työympäristökysymykset 

Lisätietoja työympäristömääräyksistä löytyy Ruotsin työympäristöviraston verkkosivuilta, 

https://www.av.se/ 

3.1 Systemaattinen työympäristötyö - SAM 
SAM-määräykset löytyvät Ruotsin työympäristöviraston määräyksistä säännöllisestä 

työympäristötyöstä, ASF: 2001:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, ASF:2001:1). Määräykset koskevat kaikkia työnantajia ja käsittelevät sitä, miten 

jokaisella työpaikalla tulisi olla järjestelmät toimien tutkimiseksi, toteuttamiseksi ja seurannaksi 

onnettomuuksien estämiseksi ja hyvän työympäristön varmistamiseksi. 

Järjestelmällisen työympäristötyön on oltava luonnollinen osa liiketoimintaa ja sen on sisällettävä 

työympäristöön vaikuttavat fyysiset, henkiset ja sosiaaliset olosuhteet. Jokaisella työpaikalla on 

oltava työympäristöpolitiikka, joka kuvaa, kuinka yrityksen työolojen tulisi olla ja miten 

onnettomuudet ja sairaudet tulisi estää. 

Yrityksen tulee kehittää myös rutiineja systemaattisen työympäristötyön etenemiselle, mukaan 

lukien säännölliset tutkimukset (vähintään vuosittain), riskianalyysit ja toimenpiteet. Kun tehtävään 

liittyvät riskit ovat vakavia, työntekijöille on annettava kirjalliset ohjeet.  

Riskin arviointi on dokumentoitava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, pidetäänkö riskejä vakavina 

vai ei. Riskialttiissa työvaiheissa on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Jos toimenpiteitä ei voida suorittaa 

suoraan, ne on sisällytettävä toimintasuunnitelmaan, jossa määritetään, milloin toimenpiteet on 

toteutettava ja kuka vastaa toteuttamisesta. 

Työnantajan on jaettava tehtävät SAM:in sisällä esimiehille ja muulle yrityksen henkilöstölle sekä 

turvallisuusedustajalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta työnantajaa vastuusta. Jos yrityksen 

osaaminen ei riitä työympäristöön liittyviin tehtäviin, työnantajan on käytettävä työterveyshuoltoa tai 

muuta asiantuntija-apua. (ASF 2001: 1, 2008) 

 Ruotsin Työympäristölaitos (Arbetsmiljöverket): https://www.av.se/ 

 Prevent (tuki työympäristötyölle): https://www.prevent.se/ 

 Preventillä on on ilmaiset tarkistuslistat toimialakohtaiseen työympäristötyöhön: 

https://checklists.prevent.se/checklist/answer/194 

3.2 Turvallisuusedustaja 

Työpaikalla, jossa vähintään viisi työntekijää työskentelee säännöllisesti, on nimettävä 

turvallisuusedustaja (työympäristön edustaja). Turvallisuusedustajat olisi nimitettävä myös muille 

työpaikoille, joissa työolot sitä vaativat. Turvallisuusasiamiehellä tulisi olla myös varaedustaja. 

Jos työnantaja on sitoutunut työehtosopimukseen, turvallisuusasiamiehen nimeää paikallinen 

työntekijäjärjestö. Jos tällaista organisaatiota ei ole, työntekijät valitsevat turvallisuuedustajan, joka 

edustaa työntekijöitä työympäristöasioissa. Hänen on työskenneltävä hyvän ja turvallisen 

työympäristön puolesta.  

Turvallisuusasiamiehen on osallistuttava laitteiden, työmenetelmien ja työprosessien suunnitteluun 

ja toimintasuunnitelmien laatimiseen. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan 

turvallisuusedustajalle kaikista työympäristön kannalta merkittävistä muutoksista. 

Turvallisuusasiamiehelle on annettava asianmukainen koulutus toimiakseen roolissa. 

https://www.av.se/
https://www.av.se/
https://www.prevent.se/
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/194
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 Tiedot turvallisuusedustajista sekä työympäristöedustajista:  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-
arbetsmiljoombud/?hl=skyddsombud 

3.3 Turvallisuuskomitea (vähintään 50 työntekijää) 

Vähintään 50 työntekijän työpaikoilla on oltava turvallisuuskomitea, joka koostuu sekä työnantajan 

että työntekijän edustajista. 

Turvallisuuskomitean on osallistuttava työympäristötyön suunnitteluun työpaikalla ja seurattava 

työn toteutusta. 

 Työympäristölaki (Arbetsmiljölagen) §8: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf 

3.4 Työntekijöiden koulutus työterveys- ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti 

Työntekijä on myös vastuussa osallistumisestaan työympäristötyöhön ja osallistumisesta hyvän 

työympäristön saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Työntekijän on 

noudatettava annettuja määräyksiä, käytettävä suojalaitteita ja muuten osoitettava tarvittavat 

varotoimet työympäristön varmistamiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi. Jos työntekijä 

havaitsee riskit työssä, hänen on ilmoitettava asiasta työnantajalle tai turvallisuusedustajalle. 

 

4 Koneet 

Tärkeimpiä kohtia Ruotsiin vietäville koneille on, että koneet on kokonaisuudessaan varustettava 

CE-merkinnällä, koneet on tarkastettava ja koneen kuljettajalla on oltava koneen ajokortti. Helpoin 

tapa täyttää vaatimukset on käyttää uudempia koneita, joissa on kaikki tarvittavat valmistajien 

asiakirjat. 

4.1 CE-merkintä 

Markkinoille 29. joulukuuta 2009 jälkeen tuoduille koneille sovelletaan asetusta ASF 2008:3. 

Säännöt koskevat koneita, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, nostolaitteita jne. Asetus on 

suunnattu pääasiassa valmistajille, maahantuojille ja myyjille, mutta myös työnantajille. 

Kaikkien Ruotsissa käytettävien koneiden on oltava CE-merkittyjä. Laitedirektiivin ja Ruotsin 

käyttöohjeiden noudattamisesta on oltava myös asiakirjat. Jos kone rakennetaan uudelleen, koko 

koneelle on annettava todistus vaatimustenmukaisuudesta. Ei riitä, että kone koostuu useista 

osista, jotka on CE-merkitty. (Maskinentreprenörerna, 2019) 

Ennen vuotta 1995 valmistettuja koneita ei ole CE-merkitty. Näiden koneiden käyttämiseen 

sovelletaan työvälineiden käyttöä koskevissa määräyksissä annettuja sääntöjä (ASF 2006: 4). 

Työnantajan on suoritettava tutkimuksia, riskinarviointeja, toimenpiteitä ja seurantaa määräysten 

mukaisesti. 

 CE-merkintää koskeva työympäristövirasto:  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-

markning/?hl=CE-m%C3%A4rkning 

 Esite CE-merkinnästä ja turvallisista koneista: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sakra-maskinlinjer-och-ce-

markning-broschyr-adi670.pdf 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/?hl=skyddsombud
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/?hl=skyddsombud
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-markning/?hl=CE-m%C3%A4rkning
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-markning/?hl=CE-m%C3%A4rkning
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sakra-maskinlinjer-och-ce-markning-broschyr-adi670.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sakra-maskinlinjer-och-ce-markning-broschyr-adi670.pdf
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 Maskinentreprenörerna (”Koneurakoitsijat”) Ruotsissa CE-merkinnästä:  

https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/ce-markning/ 

4.2 Katsastus 

Koneiden katsastusta säätelee muun muassa asetus ASF2003: 6. Asetuksen kattamat koneet 

löytyvät alla olevista taulukoista. Koneet on katsastettava joko 24 tai 12 kuukauden välein. 

Esimerkiksi kaivuukoneet on katsastettava vuosittain. 

Koneet voidaan katsastaa muussa EU / ETA-alueen maassa kuin Ruotsissa asetuksen 9 §:n 

mukaisesti. Katsastuksen suorittavat akkreditoidut katsastusasemat Ruotsissa tai se tehdään 

vastaavan määräyksen mukaisesti toisessa EU / ETA-maassa. 

Muut ajoneuvot luokitellaan luokan 1 tai luokan 2 moottoriajoneuvoihin. Luokan 1 koneet ovat 

koneita, joille suunniteltu suurin nopeus on yli 30 km/h, ja ne on katsastettava joka toinen vuosi. 

Suurimmasta osasta moottorilaitteista on katsastettava palosuojaus vuosittain. 

KATSASTUSVAATIMUKSET - BESIKTNINGSKRAV, ASF 2003:6 

 

 ASF2003:6 koneiden tarkastamisesta, esim. nostolaitteet: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/besiktning-av-lyftanordningar-

och-vissa-andra-tekniska-anordningar-foreskrifter-afs2003-6.pdf 

 

 NLT Oy on esimerkki nostolaitteiden tarkastuslaitoksesta Suomessa, joka mainostaa 

akkreditoinnilla Ruotsin vaatimusten mukaisesti: https://www.nlt.fi/sv/ 

https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/ce-markning/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/besiktning-av-lyftanordningar-och-vissa-andra-tekniska-anordningar-foreskrifter-afs2003-6.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/besiktning-av-lyftanordningar-och-vissa-andra-tekniska-anordningar-foreskrifter-afs2003-6.pdf
https://www.nlt.fi/sv/
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Muut suomalaiset yritykset ovat ratkaisseet tarkastusvaatimukset hakemalla katsastajan Ruotsista 

Suomeen suorittamaan tarkastuksen etukäteen. Voit myös saada katsastajan suoraan työpaikalle.  

4.3 Ajoneuvojen asiakirjat  

Koneessa tai työpaikalla tarvitaan koneen asiakirjat. Usein tämä kerätään ajoneuvon 

asiakirjakansioon. Ruotsin työympäristöviranomainen vaatii, että kansio sisältää vähintään: 

 Käyttöohjeet 

 Vakuutus konedirektiivin mukaisuudesta (sisältyy yleensä nykyaikaisten koneiden 

käyttöohjeisiin) 

 Valvontakirjat 

 Viimeisin katsastustodistus säännöllistä katsastusta varten 

 Katsastustodistus ensimmäisestä katsastuksesta (jos kone on uusi) 

 Dokumentti katsastuksissa havaittujen puutteiden korjaamisista 

 Todistus ja päivämäärä, jolloin laite otettiin käyttöön. 

Asiakirjat on esitettävä työympäristöntarkastusviraston tai akkreditoidun tarkastuslaitoksen 

pyynnöstä, jos laitteet kuuluvat ASF 2003:6 -säädöksen soveltamisalaan. Asiakirjojen puutteet 

johtavat sakkoihin. 

 Maskinentreprenörerna (”Koneurakoitsijat”) ajoneuvon asiakirjoista:  
https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/fordonsparm/ 

 
4.4 Liikevakuutus ja ajokortti 
Moottoriluokka I 
 
Jotta voidaan ajaa luokan I moottoriajoneuvoa, on oltava vähintään B-ajokortti. Tämä pätee 

riippumatta siitä, ajavatko luokan I moottoriajoneuvoja tiellä vai tien sivussa. 

Moottoriluokka II 

Jotta luokan II moottorilaitteita voidaan ajaa tiellä, on oltava ajokortti (mopon ajokortti eli AM ja 

ylöspäin) tai traktorin ajokortti. Samoja vaatimuksia sovelletaan, jos perävaunu on kytketty tähän 

ajoneuvoon. Luokan II moottorilaitteita voidaan kuljettaa väliaikaisesti ilman ajokorttia tai 

traktorilupaa tiellä, kun niitä siirretään työpaikalle tai työpaikasta, maatilojen välillä tai vastaavissa 

tarkoituksissa. 

4.4.1 Liikennevakuutus 

Moottoriajoneuvot 

Liikennevahinkolaki (TSL) koskee moottoriajoneuvoja mm. pyöräkuormaajia, kaivinkoneita ja 

traktorikuormaajia. Laki koskee näiden koneiden liikennevakuutuksia ja liikennevahinkojen 

korvaamista liikenteen vuoksi. Lakia ei kuitenkaan sovelleta moottoriajoneuvoihin, joiden paino on 

alle 2000 kg, joita ei ole rekisteröity ja joita ei tarvitse rekisteröidä autorekisteriin. 

Moottoriluokka I 

Liikennevahinkolain TSL:n mukaan moottorilaiteluokka I on liikennevakuutusvelvollinen. Toisin 

sanoen, liikennevahinkokorvausten saamiseksi on oltava liikennevakuutus. 

Moottoriluokka II 

https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/fordonsparm/
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TSL:n mukaan luokan II moottorilaitteet, joiden paino on yli 2000 kg, ovat myös 

liikennevakuutuksen alaisia. Tämä tarkoittaa, että jopa rekisteröimättömän luokan II 

moottorikoneiden on oltava liikennevakuutettuja, jotta ne voivat ajaa liikenteessä. Kuljettajan on 

pidettävä vakuutustodistus mukanaan, esitettävä se poliisin tai auton katsastajan pyynnöstä 

tarkastusta varten. 

Perävaunut 

Perävaunut, joita vedetään luokan I tai luokan II moottorivälineillä, eivät ole liikennevakuutuksen 

alaisia. Vetoauton vakuutus kattaa kuitenkin koko ajoneuvoyhdistelmän liikenteessä aiheuttaneet 

vahingot. 

Vakuutusturva 

Koneet vakuutetaan liikennevakuutusyhtiöiden moottoriajoneuvojen tariffien mukaisesti. 

Vakuutusmaksun perustana on koneen käyttöpaino tonneissa ja uusi arvo. Normaalit laitteet 

sisältyvät myös arvoon. Liikennevakuutus on pakollinen. 

Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi voidaan ottaa myös osittainen vakuutus, joka sisältää palo-, 

varkaus- ja oikeusturvan. Yleensä voi valita myös konevauriot ja oikeudellisen suojan. Vakuutus 

kattaa myös radiolaitteet ja työkaluvarusteet. Jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat koneiden omistajille 

erityisen vakuutuspaketin. Pakkauksen sisältö on mukautettu liiketoiminnan tarpeisiin, joita alan 

koneenomistajat / yritykset yleensä harjoittavat. Voit ostaa pakettiin joukon lisävakuutuksia. 

Esimerkiksi konevahinkovakuutus korvaa muun muassa moottori- ja voimansiirtovaurioita. 

Palontorjunta 

SBF 127:n (Ruotsin palontorjuntayhdistys) mukainen liikkuvien koneiden palontorjunta. 

Rakennuslaitteiden tulipalojen vähentämiseksi vakuutusala on sitoutunut vaatimaan koneet 

vuosittaiseen paloturvallisuustarkastukseen, joka osoittaa niiden olevan SBF 127: n sääntöjen 

mukaisia. 

 Maskinentreprenörerna (”Koneurakoitsijat”) ajoneuvojen asiakirjoista:  

https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/fordonsparm/ 

 

 Swecon-esite pyöräkuormaajalainsäädännöstä:  

https://www.volvoce.com/-

/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad_sager_lagen_hjullastare_2017_v

er02_low.pdf?v=4iI3Pw 

 

4.5 Päästövaatimukset 

Joissakin hankkeissa asiakkaat voivat asettaa vaatimuksia koneiden päästöarvolle.  

 

4.6 Ajokortin validointi - vahvistaminen 

 

Koneenkuljettajantodistus 

https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/fordonsparm/
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad_sager_lagen_hjullastare_2017_ver02_low.pdf?v=4iI3Pw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad_sager_lagen_hjullastare_2017_ver02_low.pdf?v=4iI3Pw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad_sager_lagen_hjullastare_2017_ver02_low.pdf?v=4iI3Pw
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Työt tyypillisissä rakennuskoneissa edellyttävät kuljettajalta työehtosopimusten mukaista 

ammattitodistusta tai koulutuskirjaa. Tämä pätee useimpiin rakennuskohteisiin ja koskee sekä 

itsenäisiä ammatinharjoittajia että työntekijöitä. 

Jos kone, mukaan lukien aggregaatti, painaa alle 1500 kg tai jos sen nostokyky on alle 5 tonnia, 

ammattitodistusta ei vaadita, esim. pienoiskaivinkone. 

 

Validointi - vahvistaminen 

Ulkomainen ammatillinen koulutus on mahdollista vahvistaa Byggnadsindustrins yrkesnämndin 

(BYN – Ruotsin rakennusalan ammattilautakunnan) tunnustustodistuksen avulla. BYN arvioi 

todistukset ja ammatillisen kokemuksen, sekä kuinka ne vastaavat Ruotsin tasoa. Vaatimuksina 

ovat sertifikaatit, todistukset tai arvosanat sekä kahden vuoden ammattikokemus. 

Koulutuksen validoinnin hakeminen maksaa noin 2500 kruunua riippumatta siitä, hyväksytäänkö 

hakemus. Rakennusalan ammatteihin vaaditaan vähintään 500 tunnin ja konealan ammatteihin 

vähintään 200 tunnin koulutus, mikä pitää näkyä todistuksissa. Samoin vaaditaan vähintään 

kahden vuoden työskentely ammatissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaikkien toimitettujen 

asiakirjojen on oltava ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielellä. Muiden kielten todistukset on 

käännettävä valtuutetun kääntäjän toimesta. 

Jos koulutusta tai dokumentaatiota ei ole, on mahdollista todistaa tietämyksensä käytännössä ja 

teoreettisesti muutamana päivänä yhdessä hyväksytyn validoijan kanssa, ja saada näin tiedot 

vahvistetuiksi. Tämän kustannukset voivat vaihdella. 

 Autonosturin käyttäjiltä vaaditaan myös käytännön validointi osaamisen turvaamiseksi. 

Rakennustelineiden rakentajille ei myönnetä tunnistustodistusta. 

 Laitteiden ja nosturien käyttäjille, jotka haluavat työskennellä alle kuuden kuukauden ajan 

ruotsalaisissa hankkeissa, on mahdollista hakea vapautusta validoinnin sijaan. 

 Hakemukseen vaaditaan todistus kahden vuoden kokemuksesta viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Valtuutetun kääntäjän on käännettävä todistus ruotsiksi. 

Koneiden ja nosturien käyttäjien on myös suoritettava turvallisuuden ja tekniikan teoreettinen testi 

hyväksytyillä tuloksilla. Lopuksi kuljettajalla on oltava kyseisen alueen työnantajien ja 

työntekijöiden edustajien hyväksyntä. Jos kuljettaja palaa toiseen projektiin Ruotsissa vapautuksen 

päättymisen jälkeen, kuljettajan on haettava uutta vapautusta vielä kuudeksi kuukaudeksi. Tällöin 

ei tarvitse tehdä uutta testiä. Jos kuljettaja haluaa myöhemmin pysyvän luvan, validointi tehdään 

tavanomaisen menettelytavan mukaisesti. 

 

 

 

TAULUKKO KONETYYPEILLE JA KOULUTUSVAATIMUKSILLE 
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 Rakennusalan kuljettajat ja koneet: https://www.me.se/globalassets/utbildning-block---

media/utbildningskrav-maskinforare.pdf 

 

 Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) ammattitodistuksen validoinnista: 

http://www.byn.se/validering 

 

5 Henkilösertifikaatit 

Erityyppisille töille voi olla vaatimuksia erilaisista koulutuksista ja sertifikaateista. 

5.1 Henkilöstöpäiväkirja ja ID06 

Henkilöstöpäiväkirja 

Jokainen, joka suorittaa rakennustöitä rakennustyömaalla, on velvollinen pitämään sähköistä 

henkilökohtaista kirjanpitoa, ja sen avulla jatkuvasti dokumentoimaan tarvittavat tunnistetiedot 

toimintaan osallistuville henkilöille. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöiden työajat on kirjattava 

päivittäin. Henkilöitä, jotka kuljettavat materiaaleja rakennustyömaalle ja sieltä pois, ei kuitenkaan 

tarvitse dokumentoida päiväkirjaan. 

https://www.me.se/globalassets/utbildning-block---media/utbildningskrav-maskinforare.pdf
https://www.me.se/globalassets/utbildning-block---media/utbildningskrav-maskinforare.pdf
http://www.byn.se/validering
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Kun verovirastolle on ilmoitettu rakentamisen aloittamisesta, henkilöille annetaan koko 

rakennusprosessin ajaksi oma tunnistenumero. Rakentaja vastaa siitä, että laitteet ovat 

paikoillaan. Henkilötunnusten käyttämistä koskeva velvoite on voimassa vain silloin, kun 

liiketoiminnan kokonaiskustannukset ovat yli neljä kertaa suuremmat kuin perushinta (186 000 

Ruotsin kruunua ilman arvonlisäveroa vuonna 2019). Henkilötunnisteiden ylläpitotarve ei koske 

yksityishenkilöä, joka rakentaa yksityiskäyttöön. 

Rakentajan ja rakennusalan yritystä harjoittavan henkilön on täytettävä Ruotsin veromenettelylain 

(2011: 1244) muuttamista koskevan lain 11a, 11b ja 12 §: n mukaiset velvoitteet. Kaikki rakentajan 

velvollisuudet voidaan kuitenkin siirtää rakentajalta urakoitsijalle, jos siitä sovitaan kirjallisesti. 

Henkilötunnisteiden on oltava verohallinnon ja rakentajan saatavilla työpaikalla. Ruotsin 

verovirastolla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä rakennustyömaalla, ja silloin heillä on myös 

oikeus vaatia työntekijöitä todistamaan henkilöllisyytensä. Ne tarkistetaan sitten 

henkilötunnisteiden henkilöllisyystietojen perusteella. Jos säännöksiä rikotaan, veroviranomainen 

voi vaatia tarkastusmaksua jokaisesta tarkastuksesta sekä lisämaksua työpaikalla toimivasta 

henkilöstä, jota ei ole dokumentoitu henkilöstön kirjanpitoon. 

ID06  

Henkilöstön kirjanpitoa koskevissa vaatimuksissa täsmennetään, että rekisteröinnin on 

tapahduttava sähköisesti ja se on tallennettava ja salattava. ID06-järjestelmä ei ole ainoa 

hyväksytty, mutta käytännössä ainoa käytetty ohjelma. Sveriges Byggindustrier (Ruotsin 

rakennusteollisuus) aloitti ID06:n vuonna 2016 tavoitteenaan estää pimeän työvoiman käyttö ja 

turvallisuuden vuoksi hallita sitä, kuka työskentelee työpaikalla sekä edistää tervettä alaa. Nykyään 

ID06 toiminta hoidetaan erillisenä voittoa tavoittelemattomana yrityksenä. 

ID06-järjestelmä koostuu henkilökortista, jolla kirjataan elektronisesti lukemat työmaalla tapahtuvan 

läsnäolon rekisteröimiseksi. Korttiin on myös mahdollista kytkeä useita muita toimintoja, mukaan 

lukien elektroninen tietokanta henkilökohtaisesta pätevyydestä. 

ID06-kortin etusivulla on oltava nämä pakolliset tiedot: 

• Yrityksen nimi selkeästi  

• Yrityksen y-tunnus  

• Kortinomistajan valokuva  

• Kortinomaistaja etu- ja sukunimi  

• Kortin numero 

• ID06-logo 

• Voimassaoloaika 

Kaikkien on kannettava korttia näkyvästi työpaikalla, ja kaikkien ID06-työpaikalla toimijoiden on 

noudatettava määräyksiä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisten yritysten on myös pidettävä ID06-

korttia, jos se on työpaikalla käytetty järjestelmä. 

Yritys voi tilata kortit ID06- yhteistyökumppaneiden kautta rekisteröidyttyään ensin ID06 Ab:hen. 

Ulkomaisten yritysten hakemusprosessi on samanlainen kuin ruotsalaisissa yrityksissä, mutta niiltä 

edellytetään ruotsalainen työlupa. Jos yrityksellä ei ole ruotsalaista yritysnumeroa, käytetään 

veroviranomaisen käyttämää veronumeroa. Passinumeroita käytetään henkilöiltä, joilla ei ole 

ruotsalaista henkilötunnusta. 
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 ID06: https://id06.se/ 

 Tilaa ID06-kortti: https://id06.se/partner/#leverantorer 

HUOM! ID06-järjestelmä päivitetään uusilla turvallisemmilla korteilla, vanhat kortit ovat 

voimassa 21. tammikuuta 2020 saakka, minkä jälkeen vaaditaan ID06 2.0. Korttien 

tilaamiseen tarkoitettu verkkosivusto on sama. 

5.2 Henkilöstön turvallisuuskoulutus 

Joillakin asiakasorganisaatioilla on oma turvallisuuskoulutus, joka kaikkien alihankkijoiden on 

suoritettava. Muut projektit ja tilat voivat edellyttää, että henkilöstöllä on esimerkiksi 

työturvallisuuskortti SSG-Entré tai Sveriges Byggindustriers (Ruotsin rakennusteollisuuden) 

turvallisuuskoulutus. 

Kyse on työturvallisuuskorttia vastaavista lyhyemmistä koulutuskursseista, ja se tapahtuu pääosin 

verkon kautta Ruotsissa. Tätä voidaan kuitenkin tarvita ennen työn aloittamista, ja siihen kannattaa 

tutustua. 

5.3 Tulityökortti (kortet för heta arbeten) 

Joissakin projekteissa tai työtehtävissä voidaan tarvita kuumaa työtä varten kortteja -

Tulityökorttia. Tulityökortti on hyväksytty Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa, joten suomalainen 

kortti kelpaa Ruotsissa. Tulityön tarjoajan tulisi kuitenkin perehtyä kyseessäolevan maan 

työmääräyksiin, koska ne voivat vaihdella hiukan eri maiden välillä. 

5.4 Ensiapu 

Ruotsin työpaikoilla vaaditaan, että aina on käytettävissä ensiaputaitoa osaavaa henkilöstöä. 

Laissa ei ole määritelty, kuinka monta koulutettua henkilöä vaaditaan työryhmää tai vastaavaa 

kohden, vaan työnantajan on itse tehtävä arvio tarpeesta suhteessa työpaikkaan, riskeihin jne. 

5.5 APV- Arbete på väg (Ruotsin vastine tieturvakorteille) 

Tiellä tai sen läheisyydessä tehtäviä töitä varten voidaan tarvita APV-sertifikaatteja tai todistuksia. 

Tarvittava dokumentti riippuu hankkeen luonteesta ja eri henkilöstön työmenetelmistä. 

Työ tiellä – APV  
Ruotsin liikennevirasto muutti 1.1.2019 alkaen vaatimuksiaan tieliikenteen ammattitaidoista. 
Pätevyysvaatimukset on nyt jaettu kolmeen eri tasoon, ja nämä puolestaan on jaettu myös eri 
työroolien pätevyysvaatimusten mukaan. Sertifikaatit ovat henkilökohtaisia ja ne voidaan 
rekisteröidä ID06:een. 
Vaikka termiä ”työ tiellä” käytetään, vaatimuksia sovelletaan myös rautatie- ja katuhankkeisiin. 

Jäljempänä kuvatun tietyön koulutuksen ja sertifikaattien lisäksi talviteille on myös taito- ja 

pätevyysvaatimuksia. Sertifikaatit ovat saatavana kahtena osana, työn suorittajille sekä ohjaukselle 

ja johtamiselle. Vaadittavat taidot on todistettava testillä. 

APV 1 – Perusosaaminen 

Perusosaaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, ja tarvittava pätevyys riippuu työn luonteesta. 

Perustaidot hankitaan työnantajan sisäisen koulutuksen avulla, ja työnantaja vahvistaa ne 

pätevyystodistuksella. 

APV 1.1 – Yleinen perusosaaminen  

https://id06.se/
https://id06.se/partner/#leverantorer
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Jokaisella, joka työskentelee Trafikverketin (Ruotsin liikennelaitoksen) hallinnoimilla teillä, on 

oltava yleinen perusosaaminen. Perustaidot koostuvat urakoitsijan ja Ruotsin liikennehallinnon 

turvallisuussääntöjen ja -vaatimusten tuntemuksesta, ymmärryksestä, kuinka turvallisen tietyömaa 

luodaan, sekä ymmärryksestä liikennettä häiritsevästä työstä ja sen yhteydestä tienkäyttäjien 

liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden tarpeeseen. 

Pätevyys riittää suorittamaan esimerkiksi kokoonpanoa, huoltoa ja töitä teillä, joilla 

ajoneuvoliikenne on vähäistä. 

APV 1.2 – Perustaidot tiehuoltoajoneuvojen ajamiseen  

Vaihe 2 on tarkoitettu mm. tien kunnossapitoajoneuvojen kuljettajille, suunnittelutarkoitukseen 

käytettäville ajoneuvoille, kuljetuspalvelujen kuljettajille ja jaksottaiseen työskentelyyn vähä- ja 

normaaliliikenteisillä teillä. 

Koulutuksen tuloksena saa muun muassa asiantuntemusta teiden kunnossapidosta, liikenteestä ja 

erilaisista liikenne- ja tienmerkintämääräyksistä sekä asiaa koskevista laeista ja määräyksistä. 

APV 1.3 – Perustaidot tietyön tai vastaavien töiden suorittamiseen  

Tätä pätevyyttä tarvitsevat esimerkiksi henkilöt, jotka tekevät rakennustöitä, asentavat 

liikennemerkkejä, suorittavat suunnittelutehtäviä, johtamistöitä tai vastaavia tiellä, jolla on 

liikennettä. 

Vaihe 3 edellyttää, että tekijällä on pätevyys suorittamaansa työhön ja että hän tietää työn 

luonteelle tärkeät lait, asetukset ja määräykset. Suorittajalla on myös oltava tietoa liikenteen 

riskienhallinnasta ja kyettävä vastaanottamaan ohjeita 2. tason päteviltä henkilöiltä. 

APV 2 – Toimeenpanijat  

Tietöiden pätevyysvaatimus 2 koskee henkilöstöä, joka suorittaa turvallisuuden ensisijaisia töitä. 

APV 2:lla on myös kolme osaamisvaihetta, jotka kaikki vaativat koulutusta ja sertifikaattikokeita. 

APV 2.1 – Tiettyjen maantieajoneuvojen kuljettajien pätevyysvaatimukset 

Energiaa vaativilla suojalaitteilla varustettujen kunnossapitoajoneuvojen kuljettajien tai 

tienhoitoajoneuvojen kuljettajien, jotka tekevät töitä turvallisiksi luokitelluilla teillä, on suoritettava 

Trafikverketin (Ruotsin liikennehallinnon) sertifiointitesti hyväksytyin tuloksin. 

Pätevyyteen sisältyy laajennettu osaaminen vaiheesta 1 sekä erilaisten suojalaitteiden käsittely, 

sijoittaminen, kiinnittäminen ja käyttö. Pätevyyteen vaaditaan myös ruotsin kielitaitoa. Sertifikaatti 

on voimassa 4 vuotta. 

APV 2.2 – Pätevyysvaatimukset tietyille henkilöille, jotka työskentelevät liikenteen ja 

suojalaitteiden kanssa sekä liikenteen ohjauksessa  

Todistus vaaditaan henkilöstölle, joka esimerkiksi: 

• Suorittaa maadoitetun liikenteen ja suojalaitteiden käyttöönoton, hallinnan ja ylläpidon 

käytännön työn kiinteillä työpaikoilla ja liikenteen ohjauksen aikana 

• Varmistaa, että ajoneuvot on varustettu asianmukaisella tavalla nykyistä työtä varten 

• Hallitsee ja ohjaa käytännön liikenteenohjausta ja suojalaitteiden sijoittamista 
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Vaadittuihin pätevyyksiin kuuluvat lisääntynyt tieto, vaatimusten, asetusten, lakien soveltaminen, 

valvonta, itsehallinta ja työnjohto jne. Sertifikaatti on voimassa 4 vuotta. 

APV 2.3 – Pätevyysvaatimukset ja suojarakenteiden asentajan koulutusvaatimukset  

Suojalaitteiden asentamiseen tarvitaan sekä käytännön että teoreettista koulutusta. Sertifiointitestit 

voidaan tehdä Sveriges Branschförening för Säkrare Arbetsplatser:in (Ruotsin turvallisempien 

työpaikkojen yhdistyksen) tai suojalaitteiden valmistajien luona. 

Valtuutetun asentajan on kyettävä myöntämään sertifikaatteja suojalaitteen asennuksesta. 

Todistuksen on oltava työpaikalla. 

APV 3 –  Ohjaamisen ja johtamisen pätevyysvaatimus on kohdennettu suunnittelu- ja 

urakointitehtäviin  

Sertifiointitesti on järjestettävä seuraaviin työtehtäviin: 

• Henkilöstöryhmien ohjaaminen ja johtaminen, työn valmistelun suorittaminen jne.  

• Tienkäyttäjien tarpeiden täyttäminen suunnittelun, rakentamisen ja tulevan 

kunnossapidon aikana 

• Työmaan seuranta, rakentamisen hallinta tai toimituksen seuranta APV:n sisällä 

• Vastuu ajankohtaisesta liikenteen tiedottamisesta 

Sertifioidun henkilön on muun muassa kyettävä ymmärtämään ja soveltamaan vaatimuksia ja 

määräyksiä. Hänen tulee osata työnjohto, suunnittelu, riskien arviointi sekä ymmärtää tietyön ja 

liikenteen yhteys jne. Vaaditaan myös ruotsin kielitaitoa. 

5.6 Räjäytystyö 

Räjäytysvastaava on henkilö, joka ohjaa ja vastaa räjäytystyöstä esimerkiksi rakennus- ja 

maarakennustyössä. Räjäytysvastaavan on varmistettava, että työ suoritetaan ammattimaisesti ja 

että jokainen räjäytysryhmässä työskentelevä saa tarvittavat ohjeet. Räjäytysvastaavan on 

varmistettava, että räjähtäviä tavaroita ja laitteita käsitellään asianmukaisella tavalla. 

Työnantajan on nimettävä räjäytysvastaava. Työnantaja vastaa siitä, että räjäytysvastaavalla on 

oikea koulutus ja lupa. Työnantajan on myös varmistettava, että räjäytysvastaava uusii 

osaamistaan. Räjäytysvastaavan kelpoisuuden saamiseksi vaaditaan dokumentoitu räjäytyksen 

teoreettinen tieto ja vähintään yhden vuoden harjoittelu räjäytystyöstä. 

Ruotsissa on yleisintä, että räjäytysvastaavalla on räjäytyskortti, jonka saamiseksi on käytävä 

räjähdystekniikan peruskurssi. Vaaditaan myös yhden vuoden harjoittelu räjäytystyöstä viimeisen 

viiden vuoden aikana. Räjäytyskortti on voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 

Räjäytyskorteille on kaksi eri luokkaa, luokka A antaa kelpoisuuden ammattimaiselle räjäytykselle 

ja luokka B vähemmän monimutkaisille räjäytyksille, esim. kenttäkivien, betonilohkojen sekä 

pienten reikien ja kolojen räjäytyksille. 

Mikään laki ei kuitenkaan edellytä itse räjäytyskorttia, jos pystyy muuten osoittamaan, että 

teoreettinen tieto on olemassa. Räjäytysvastaavalta vaaditaan tarvittava koulutus ja käytännön 

kokemus sekä näiden todistaminen eikä erikseen myönnetä muuta lupaa räjäytysvastaavaksi 

Henkilön, jolla on pätevyys vastaamaan toisen EU / ETA-maan räjäytystyöstä, on saadakseen 

hyväksynnän Ruotsiin suoritettavasta räjäytystyöstä toimitettava sähköpostitseArbetsmiljöverketin 
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(Ruotsin työympäristöviranomaiselle) hakemus, joka sisältää todistuksen koulutuksesta ja 

käytännön kokemuksesta. 

 Hakemus lähetetään hyväksyttäväksi: arbetsmiljoverket@av.se 

 

 Hakemus räjäytysvastaavan ammattitutkintoon: 

 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-

sverige/yrkeskvalificering/sprangarbas/?hl=spr%C3%A4ngning 

 

 ASF2007:1 räjäytystyöt: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/sprangarbete-foreskrifter-

afs2007-1.pdf 

 

5.7 Muut koulutukset ja sertifikaatit 

Huomaa, että koulutusta ja sertifikaatteja voidaan tarvita erilaisissa työtehtävissä. Tarkista, 

koskeeko tämä projektiasi. Esimerkiksi säkra lyft, ADR 1.3, ställningsbyggande och 

Schaktansvarig -Säker schakt (turvallinen nosto, ADR 1.3, teline- ja akselirakentaminen) on 

lyhyempi kurssi, jota tilaajat voivat vaatia erilaisissa projekteissa Ruotsissa. 

Ruotsin rakennusalan koulutuskeskuksen (Byggbranschens utbildningscenter) sivuilta voit lukea 

lisää rakennusalan kursseista: http://eskolan.bygg.org/sv/foretagsanpassad-kurs__8. 

Kolutuskeskus kuuluu ala- ja työnantajajärjestöön Byggföretagen (entinen Sveriges 

Byggindustrier). 

 

5.8 Ulkomaisten koulutusten validointi 

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen vahvistaa muiden maiden koulutus. Muun muassa, kone- ja 

nosturikortti ovat sellaisia. Kohdassa 4.6 voi lukea sovellettavista vaatimuksista ja siitä, kuka 

suorittaa validoinnin. 

 

5.9 ADR 1.3 - Koulutus 

ADR 1.3 -koulutus on pakollinen kaikille, jotka kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetusketjuun. 

Koulutusvaatimus koskee esimerkiksi henkilöitä, jotka luokittelevat vaarallisia aineita, myöntävät 

kuljetusasiakirjoja, pakkaavat vaarallisia aineita, lastia, purkavat sekä muuta henkilöstöä, joka on 

velvollinen vaarallisten aineiden kuljettamiseen maanteitse tai rautateillä. 

 ADR 1.3 - Tietoa ja kurssi:  

https://www.wiklunds.se/tjanster/utbildning/adr-1-3/ 

http://www.activesafety.se/ 

 

mailto:arbetsmiljoverket@av.se
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/yrkeskvalificering/sprangarbas/?hl=spr%C3%A4ngning
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/yrkeskvalificering/sprangarbas/?hl=spr%C3%A4ngning
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/sprangarbete-foreskrifter-afs2007-1.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/sprangarbete-foreskrifter-afs2007-1.pdf
http://eskolan.bygg.org/sv/foretagsanpassad-kurs__8
https://www.wiklunds.se/tjanster/utbildning/adr-1-3/
http://www.activesafety.se/
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