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1 JOHDANTO
Tämä raportti kuuluu raporttisarjaan Ruotsin
rakennus- ja infra-ala. Raportti sisältää
kartoituksen eri henkilösertifikaateista ja
lyhytaikaisista koulutuksista, joita käytetään
Ruotsin rakennus- ja infra-alalla. Raportin
pääpainona on infra-ala. Yritysten
laatujärjestelmiä ja ympäristösertifikaatteja
sekä vastaavia todistuksia käsitellään
toisessa raportissa.

1.1 Infra-Botnia
Infra-Botnia on hanke, jonka rahoittajana
toimivat Interreg Botnia-Atlantica,
Pohjanmaan Liitto, Region Västerbotten,
VASEK sekä Infra ry.
Hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa ja
ulottuu seuraaville kolmelle vuodelle. InfraBotnia suuntautuu PK-yrityksille ja suurin
huomio keskittyy infra-alan toimijoihin
Merenkurkun alueella. (1)

Raporttisarjan tavoitteena on kerätä oleellista
tietoa alan sääntelyistä. Tarkoituksena on
helpottaa ulkomaisten yritysten kykyä toimia
Ruotsin markkinoilla.

Ruotsissa kohderyhmä tunnetaan
rakennusalana ja Norjassa bygg- og
anleggsbransjenina. Suomessa ala jaetaan
rakennus- ja infra-alaan.

Raportti on laadittu Yrkeshögskolan Novian
tutkimus- ja kehitysyksikölle Infra-Botnia
hankkeen yhteydessä. Hankkeen yleisenä
tavoitteena on selvittää Pohjoismaisen infraalan kansallisia eroja, sekä tukea rajat
ylittävää toimintaa ja yhteistyötä.

Hanke toimii hypoteesin mukaan, jonka
oletuksena on se, että alalla on tarvetta
kansainväliselle toiminalle ja yhteistyölle.
Alalla monien PK- yritysten valmiudet ovat
myös riittämättömiä. Hankkeen tavoitteena on
siksi lisätä tietämystä ja yhteistyötä, sekä
rakentaa verkostoja. Iso osa työstä koostuu
maakohtaisista kartoituksista, sekä
rajaesteiden havaitsemisesta. (2)
Infra-Botnia on myös hyvin kiinnostunut
selvittämään olisiko mahdollista tasapainottaa
kansallisia suhdannevaihteluja ja globaalia
kilpailua, yhteisen pohjoismaisen
inframarkkinan avulla.
Ajatuksena olisi, että yhteistyö voisi avata
uusia työmahdollisuuksia rajan yli, kun
työtilanne näyttää huonommalta omassa
kotimaassa. Rajat ylittävä yhteistyö voisi
myös lisätä PK- yritysten mahdollisuuksia
kilpailla tarjouspyynnöistä suurten
kansainvälisten yritysten joukossa. (2)
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2 HENKILÖSERTIFIKAATIT
Erilaisia työtehtäviä varten on olemassa pitkä
lista eri koulutuksia ja sertifikaatteja, etenkin
rakennusalalla. Työnantaja on vastuussa
siitä, että työntekijät täyttävät työtehtävien
vaatimukset. Siksi on hyvin tärkeää tietää
mitä vaatimuksia ja sertifikaatteja vaaditaan
eri työtehtävissä ja hankkeissa.
Bas-U on ruotsalainen nimitys toteuttavalle
turvallisuuskoordinaattorille hankkeessa.
Turvallisuuskoordinaattorin on myös hyvä
tuntea mitä eri pätevyyksiä on olemassa, sillä
se helpottaa turvallisen työympäristön
suunnittelua. (3)
Erityisosaamista vaativien työtehtävien
puutteelliset asiakirjat voivat johtaa
seuraamuksiin tarkastuksen yhteydessä. (4)

2.1 Sanktiot
Rikokset, jotka koskevat työturvallisuutta,
olivat ennen rangaistavia rikoksia ja niistä
seurasi sakkoja. Vuonna 2014 hallitus muutti
tätä ja päätti ottaa käyttöön sanktiot.
Sakkojen ja sanktioiden välinen ero on se,
että sakko on tuomio, joka tuomitaan
tuomioistuimessa. Määräyksiä vastaan
tapahtunut rikos, joka tuomitaan sakoilla,
nähdään siis rikollisena toimintana.
Tapauksia käsittelee poliisi ja ne menevät
eteenpäin syyttäjälle ja tuomioistuimelle.
Sanktion sen sijaan antaa
Työympäristövirasto, ilman poliisin käsittelyä.
Muutos tehtiin, jotta työympäristöön
kohdistuneisiin rikoksiin voitaisiin reagoida
nopeammin ja sääntöjä noudatettaisiin
paremmin.
Mikäli työnantaja ei hyväksy maksua, voidaan
tapausta Työympäristöviraston vaatiessa
käsitellä hallinto-oikeudessa. Hallintooikeuden päätöstä voi puolestaan valittaa
kamarioikeudelle.

Tiettyjä määräyksiä vastaan tapahtuneita
vakavia rikoksia voidaan edelleen rangaista
tavallisilla sakoilla.
Sanktiot suuntautuvat usein työnantajalle,
mutta on myös olemassa määräyksiä, kun
rakennuttajaa, projektoivaa
turvallisuuskoordinaattoria (Bas-P),
toteutettavaa turvallisuuskoordinaattoria
(Bas-U) tai maahantuojaa ja valmistajaa
voidaan rangaista sanktioilla.
Tietyt sanktiot ovat niin sanottuja kiinteitä
maksuja. Suurin osa on kuitenkin erisuuruisia
maksuja. Tämä tarkoittaa sitä, että maksu
määräytyy yrityksen koon mukaan. Suurten
yritysten on siksi maksettava enemmän kuin
pienten yritysten. (4)

2.2 Henkilöstöpäiväkirja
Jokaisella rakennustyömaalla
työskentelevällä on velvollisuus pitää
sähköistä henkilöstöpäiväkirjaa ja tämän
avulla dokumentoida tarvittavat
henkilöstötiedot kaikista henkilöistä, jotka
osallistuvat toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä,
että kaikkien työntekijöiden työajat merkitään
joka päivä henkilöstöpäiväkirjaan.
Henkilöstöpäiväkirjaan ei tarvitse merkitä
henkilöitä, jotka kuljettavat työmaalle tai
työmaalta materiaaleja.
Kun rekisteröi rakennustöiden aloittamisen
verohallinnolle, saa tunnusnumeron
henkilöstöpäiväkirjalle. Tämä tunnusnumero
on voimassa koko rakennusprosessin ajan.
Rakennuttaja vastaa siitä, että laitteisto on
paikallaan.
Velvollisuus käyttää henkilöstöpäiväkirjaa
astuu voimaan vasta kun toiminnan
kokonaiskustannukset nousevat yli neljä
kertaa perusmäärärahan (vuonna 2019
186 000 kruunua ilman arvonlisäveroa).
Henkilöstöpäiväkirjan vaatimus ei koske
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yksityishenkilöitä, jotka rakentavat
yksityiskäyttöön.
Rakennuttajan ja rakennustoimintaa
harjoittavan tahon on täytettävä
velvollisuutensa pykälien §11a, §11b sekä
§12 mukaan verotusmenettelylaissa
annetussa laissa (2011:1244). Rakennuttajan
vaatimukset voidaan siirtää rakennuttajalta
urakoitsijalle, mikäli tästä sovitaan kirjallisesti.
Henkilöstöpäiväkirjan on oltava veroviraston
ja rakennuttajan saatavilla työpaikalla.
Verovirastolla on oikeus suorittaa
tarkastuskäyntejä työmaalle ja he voivat
myös vaatia työntekijöitä todistamaan
henkilöllisyytensä. Henkilöllisyyksiä verrataan
henkilöstöpäiväkirjaan annettuihin
henkilötietoihin.
Jos sääntöjä rikotaan, voi verohallinto vaatia
tarkastusmaksua jokaisesta tarkastuksesta,
sekä lisämaksun jokaisesta henkilöstä, jota ei
ole rekisteröity henkilöstöpäiväkirjaan. (5)

2.2.1 ID06
Henkilöstöpäiväkirjaa koskevissa
vaatimuksissa tarkennetaan, että rekisteröinti
on suoritettava sähköisesti. Rekisteröinti on
myös kirjattava ja salattava. ID06 ei ole ainut
hyväksytty järjestelmä, mutta sen katsotaan
tällä hetkellä olevan paras vaihtoehto ja on
myös yleisin. (6)
ID06 julkaistiin Sveriges Byggindustrijärjestön toimesta vuonna 2016. Tavoitteena
on ennaltaehkäistä harmaata taloutta.
Turvallisuusnäkökulmasta tavoitteena on
hallita sitä, ketkä työskentelevät työpaikalla,
sekä edistää hyvinvoivaa alaa. ID06toimintaa hoidetaan erillisenä voittoa
tavoittelemattomana yrityksenä.

Kuva 1. ID06- kortti (7)

ID06- järjestelmä koostuu henkilökortista,
joka skannataan sähköisesti läsnäolon
rekisteröimistä varten työmaalla. Korttiin on
mahdollista yhdistää monia muita toimintoja,
muun muassa sähköinen tietokanta
henkilökohtaisista pätevyystodistuksista.
ID06-kortilla on oltava nämä pakolliset tiedot:








Yrityksen nimi
Yrityksen Y-tunnus
Kortinhaltijan valokuva
Kortinhaltijan etu- ja sukunimi
Korttinumero
ID06-logotyyppi
Voimassaoloaika

Työpaikalla jokaisen on pidettävä korttia
näkyvästi esillä. ID06-työpaikalla jokainen
toimija on velvoitettu noudattamaan
säännöksiä. (6) (8) Tämä tarkoittaa sitä, että
myös ulkomaisten yritysten on käytettävä
ID06-korttia, mikäli järjestelmää käytetään
työpaikalla.
Korttien tilaus tapahtuu ID06yhteistyökumppaneiden kautta. Yrityksen on
ensin rekisteröidyttävä ID06 Ab:llä. (7)
Ulkomaisille yrityksille hakuprosessi on
samankaltainen kuin ruotsalaisille yrityksille,
mutta edellyttäen ruotsalaista työlupaa. Mikäli
yrityksellä ei ole ruotsalaista yritysnumeroa,
käytetään verohallinnon antamaa
veronumeroa. Henkilöt, joilla ei ole
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ruotsalaista henkilötunnusta, käyttävät
passinumeroa. (8)

2.3 Työturvallisuuden sertifiointi
Työnantaja on vastuussa siitä, että
työntekijällä on vaadittavat pätevyydet
työtehtävälleen ja kyky suorittaa
työtehtävänsä turvallisesti. (3)
Joillakin työpaikoilla voidaan vaatia
turvallisuuskoulutuksia työn suorittamiseksi.
Teollisuudessa hankintaviranomainen vaatii
usein kaikilta työmaan työntekijöiltä SSG
Entré -työturvallisuuskorttia.
Sveriges Byggindustrier on myös julkaissut
oman interaktiivisen turvallisuuskoulutuksen
yhdessä alan kanssa. Tavoitteena on, että
tämä koulutus olisi jatkossa vaatimus työn
suorittamiseksi jokaisella rakennustyömaalla
Ruotsissa. (9)

Kaikkiin kysymyksiin on vastattava oikein
päästäkseen eteenpäin koulutuksessa.
Kokeen aikana on pääsy opetusmateriaaliin
ja on mahdollista yrittää useita kertoja.
Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen seuraa
tunnistamisvaihe, joka sisältää videoita ja
kysymyksiä omista kokemuksista.
Tarkoituksena on herättää ajatuksia omasta
käyttäytymisestä työssä.
Koulutuksen valmistuttua henkilö saa
todistuksen kurssin suorittamisesta.
Pätevyyden voi myös liittää ID06järjestelmän sähköiseen tietokantaan. (9)
Koulutus on tällä hetkellä saatavilla ruotsiksi,
englanniksi ja puolaksi, mutta julkaistaan
lähiaikoina kahdeksalle uudelle kielelle
mukaan lukien suomeksi. (10)

2.3.1 Rakennusalan
turvallisuuskoulutus
Sverigs Byggindustrin turvallisuuskoulutus on
verkkopohjainen ja maksuton. Koulutus toimii
turvallisuusperehdytyksenä koko rakennus- ja
infra-alalla. Se on täysin verkkopohjainen ja
sen voi suorittaa noin 2–3 tunnissa,
rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen
onnistuu henkilötunnuksella. (9)
Sveriges Byggindustrier tekee paljon töitä sen
eteen, että kurssista tulisi alastandardi.
Vuosien 2019 ja 2020 aikana monet suuret
jäsenyritykset aikovat korvata omat
turvallisuuskoulutuksensa tällä yhteisellä
koulutuksella. Vaatimukset tulevat myös
koskemaan heidän aliurakoitsijoita, mikä
käytännössä merkitsisi uutta alastandardia.
Turvallisuuskoulutusta käytetään jo nyt
aktiivisesti ruotsalaisissa lukioissa. (10)
Kuva 2. Todistus suoritetusta turvallisuuskoulutuksesta

Koulutus alkaa opetusaineistolla, joka
koostuu riskialttiiden työvaiheiden teksteistä,
esimerkeistä ja videoista. Tämän jälkeen
seuraa teoreettinen koe alan sääntelyistä.
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2.3.2 SSG Entré
SSG Entré -peruskurssi on
turvallisuussertifikaatti, jota käytetään laajasti
Ruotsin teollisuudessa. Sertifikaatti voi olla
vaatimus urakoitsijalta, joka suorittaa töitä eri
työmailla tai eri yrityksille. Koulutuksen
tarkoituksena on ennaltaehkäistä
onnettomuuksia ja luoda turvallinen
työympäristö.
Kurssi suoritetaan kolmessa tunnissa ja
voidaan suorittaa etänä. Koulutus koostuu
teksteistä, kuvista, videoista ja animaatioista
sekä tarkastuskysymyksistä. Koulutus päätyy
kokeeseen.
SSG soveltaa myös kursseja tietyille
työmaille yritysten toiveiden mukaan. SSGkortteja voi myös käyttää kulkukortteina
työmaille. (11)

2.4 Ensiapu
Työympäristön säädöskokoelman
ASF1999:03 §31 mukaan ensiapua on aina
pysyttävä antaa ja ensiapuun koulutettua
henkilöstöä on aina pysyttävä kutsua paikalle.
(12)

On oltava riittävä määrä henkilöitä, jotka
voivat antaa ensiapua (ASF1999:07 §6).
Riittävä määrä on arvioitava toiminnan
luonteen, laajuuden ja riskien mukaan.
Pienillä työpaikoilla, missä työntekijöiden
määrä on alhainen ja onnettomuusriski suuri,
tämä voi tarkoittaa sitä, että kaikki
koulutetaan ensiapuun. Ensiaputaidot ja
valmiudet on pidettävä ajan tasalla. (13)
Siltä osin, kun toiminnan suuruus ja luonne
sallivat, on myös oltava ensiapuun
tarkoitettuja tiloja. Tila ja varusteet on
merkittävä kylteillä ja osoite sekä hätänumero
on oltava hyvin näkyvillä. (12)
Ensiapukurssin voi suorittaa varaamalla
kouluttajan yritykselle. Esimerkiksi Ruotsin
Punaisella ristillä on sertifioituja kouluttajia,
jotka pitävät kursseja yrityksille. (14)

Ensiapukoulutuksen vaatimukset koskevat
kurssin sisältöä ja koulutetun taitoja. Sillä ei
ole merkitystä, missä maassa koulutus on
suoritettu. Suomalainen kurssi oikealla
sisällöllä on hyväksyttävä. Sisällön
vaatimukset määritellään AFS 1999:7
mukaan. (15)

2.5 Tulityö
Tulityö on yhteisnimitys työvaiheille jotka
sisältävät kuumennusta, kipinöintiä ja
vastaavaa tilapäisillä toimipaikoilla, mikä voi
aiheuttaa paloriskin. Vakuutusala asettaa
vaatimukset tulitöiden suorittamiseen
vakuutusehtojen avulla. Kyseiset työt
tilapäisillä toimipaikoilla on suoritettava
tulityökortin omaavan henkilön toimesta.
Myös henkilöllä, joka toimii palovartijana, on
oltava sertifikaatti. Tarkoituksena on turvata
työn turvallisuus ja ennaltaehkäistä tulipaloja.
Tulityökorttia käytetään monella eri alalla,
muun muassa rakennusalalla. (16)
Tulityökoulutus Ruotsissa suoritetaan yhden
päivän aikana. Kurssin teoria sisältää
turvallisuussääntöjä, organisointia ja tietoja
tilapäisen toimipaikan paloturvallisuudesta.
Kurssin jälkeen sertifiointi suoritetaan
sähköisen kokeen avulla, joka sisältää 16
kysymystä. Koe on suoritettava 30 päivän
kuluessa kurssin loputtua. Koe on mahdollista
suorittaa uudestaan, mikäli tulos ei ole
hyväksytty. (17)
Ruotsissa on olemassa myös erillinen,
syventävä kurssi – Tillståndsansvar, joka on
jatkokoulutus sertifikaatille. Tarkoituksena on
tarjota kurssin suorittajalle paremmat
edellytykset riskinhallintaan ja vaikutusten
arviointiin. Kurssi pidetään yhden päivän
aikana, minimissään kahdeksan tunnin ajan
ja päätetään sertifiointikokeeseen. (16)
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Tulityö-sertifikaatit Norjasta, Ruotsista,
Suomesta ja Tanskasta, ovat voimassa
kaikissa kyseisissä maissa. Työn suorittajan
on kuitenkin tunnettava sen maan säännöt,
jossa työ tehdään. Maiden väliset erot ovat
muun muassa vastuun määräyksissä ja
Tanskalla on monta erillistä pätevyysosaa
sertifiointijärjestyksen alla.

rakennus- tai infratyömaan
työympäristönsuunnitelman mukaisesti. Hän
varmistaa, että työ toteutetaan oikein
työympäristön osalta ja varmistaa myös, että
vain toimivaltaiset henkilöt saavat pääsyn
työpaikalle. (19)
Rakennusympäristökoordinaattoriksi on
valittava juridinen tai fyysinen henkilö, joka
palvelee henkilöitä oikealla pätevyydellä ja
asianmukaisella koulutuksella työhön.
Vaihtoehtoisesti koordinaattoriksi voi valita
henkilön, jolla itsellään on koulutus, pätevyys
ja kokemusta toimia roolissa. (12)
Työympäristövirastolla on ehdotus siitä, mitä
sopivan koulutuksen pitäisi sisältää.

Taulukko 1. Tulityökortin kelpoisuus Pohjoismaissa (18)

2.6 Bas-P ja Bas-U
Työympäristölain §6 mukaan, rakennus- ja
infratöiden toteuttajan (rakennuttajan) on
asetettava rakennusympäristökoordinaattori
työn projektoinnille (Bas-P) sekä
toteuttamiselle (Bas-U). Rakennuttaja voi
myös itse ottaa vastuun
rakennusympäristökoordinaattorina.
Bas-P:n tehtäviin kuuluu muun muassa
koordinoida työympäristönsääntöjen
soveltamista kaikissa suunnittelun ja
projektoinnin vaiheissa. Niitä on noudatettava
sekä rakennusvaiheessa että rakennuksen tai
rakennelmien käytön aikana. Erityinen
pääpaino on asetettava työvaiheille, jotka
toteutetaan samanaikaisesti tai toistensa
jälkeen, sekä laskettaessa eri työvaiheille
tarvittavaa aikaa.

Lyhytaikaiset koulutukset ovat tarkoitettuja
henkilöille, joilla on tarvittava kokemus ja
pätevyys, joka vastaa työympäristöviraston
ehdotuksia. Sveriges Byggindustrier –
Entreprenösskolan on Bas-P & Bas-U(N)
koulutus, joka suoritetaan yhden päivän
aikana. Se kelpaa Bas-P/U:nä normaaleissa
hankkeissa.
Koulutus suuntautuu henkilöille, joilla on
käytännön kokemusta johtajuudesta
rakennus- tai infra-alalta. Kurssi sisältää
opintoja muun muassa säännöksistä,
vastuunjaosta ja koordinoinnista. Koulutus
päättyy kokeeseen.
Bas-P/U:n valinta voi vaatia pätevyyksiä, joita
kurssi ei kata. Vaatimukset riippuvat
hankkeen luonteesta ja riskeistä. (20)

Bas-U:n tehtäviin kuuluu muun muassa
työpaikkojen terveys- ja onnettomuusriskien
ennaltaehkäiseminen. Bas-U:n on
varmistettava, että asiaankuuluvien
työympäristösääntöjen soveltaminen
koordinoidaan ja tehdään järjestelmällisesti
WWW.INFRA-BOTNIA.EU
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2.7 Tiellä työskentely – APV
Trafikverket muutti tiellä työskentelyyn
vaatimuksiaan 1. tammikuuta 2019.
Vaatimukset ovat nyt jaettu kolmeen tasoon
ja nämä ovat puolestaan jaettu eri
työtehtävien vaatimusten mukaan.
Sertifikaatit ovat henkilökohtaisia ja ne
voidaan rekisteröidä ID06-järjestelmään. (21)

APV 1.2 – Perustaidot –
Tienpitoajoneuvot
Taso 2 koskee muun muassa
tienpitoajoneuvojen kuljettajia. Se koskee
myös ajoneuvoja, joita käytetään suunnitteluja projektointitarkoitukseen. Lisäksi se koskee
kuljetuspalveluiden ja määräaikaisten matalaja normaaliluokkaisten töiden kuljettajia.

Vaikka käytetäänkin käsitettä ”tiellä
työskentely”, koskevat vaatimukset myös
rautatie- ja katuhankkeita. (21)

Koulutuksen tuloksena on muun muassa
tienpitotöiden, kuljetusten ja eri
liikennejärjestelyjen pätevyys. Koulutus
kattaa myös keskeisiä lakeja ja säännöksiä.

Tiellä työskentelyn koulutusten ja
sertifikaattien lisäksi on myös olemassa
pätevyys- ja sertifiointivaatimus
talvikunnossapitoon. Sertifikaatit ovat
kahdessa osassa: työn suorittaminen sekä
työnjohto ja hallinta. Vaadittava pätevyys on
sertifioitava kokeen avulla. (22)

(21)

2.7.1 APV 1 – Perustaidot
Perustaidot on jaettu kolmeen tasoon.
Vaadittava pätevyys riippuu työn luonteesta.
Perustaidot saa yrityksen sisäisen
koulutuksen kautta, työnantajalta. Työnantaja
myöntää hyväksytyistä perustaidoista
pätevyystodistuksen. (21)

APV 1.3 – Perustaidot tietöiden ja
vastaavan työn suorittamiseen
Perustaitoa vaaditaan esimerkiksi henkilöiltä,
jotka suorittavat liikennöidyillä teillä infratöitä
ja asentavat liikennemerkkejä. Tämä koske
myös henkilöitä, jotka laativat selvityksiä ja
ovat työnjohtotehtävissä.
Taso 3 vaatii, että työntekijällä on pätevyys
työhön, jota hän suoritta, sekä tuntee työhön
liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
Työntekijällä on myös oltava pätevyyksiä
riskinhallinnassa liikenteen suhteen ja hänen
on pysyttävä ottamaan vastaan ohjeita
henkilöiltä, joilla on APV 2. (21)

APV 1.1 – Yleinen perustaito
Kaikilla tiellä työskentelevillä on oltava yleiset
perustaidot, mikäli hankintaviranomaisena
toimii Trafikverket.
Perustaidot koostuvat urakoitsijan ja
Trafikverketin turvallisuussäännöistä ja
vaatimuksista. Perustaidot sisältävät myös
käsityksen siitä, miten turvallinen tietyömaa
luodaan. Se käsittää myös tienkäyttäjien
tieliikenneturvallisuuden ja saavutettavuuden
välistä yhteyttä, sekä tienkäyttäjien tarvetta
liikenneturvallisuudesta ja sujuvuudesta.

2.7.2 APV 2 – Suorittaja
APV 2 -pätevyysvaatimus koskee henkilöitä,
jotka suorittavat turvallisuuspainotteisia töitä.
Myös APV 2:lla on kolme tasoa, jotka kaikki
vaativat koulutuksen ja sertifiointikokeen. (21)

Perustaidot riittävät suorittamaan esimerkiksi
asennusta, huoltoa ja tiellä työskentelyä,
johon ajoneuvoliikenne vaikuttaa vähäisesti.
(21)
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APV 2.1 – Pätevyysvaatimus tiettyjen
tienpitoajoneuvojen kuljettajille
Kuljettajan, joka kuljettaa energiaa
absorboivilla suojarakenteilla varustautuneita
tienpitoajoneuvoja tai kuljettajan, joka
suorittaa töitä suojaluokitetuilla teillä, on
suoritettava Trafikverketin sertifiointikoe
hyväksytyllä tuloksella.
Pätevyyteen sisältyy ensimmäisen tason
laajennettu tuntemus, sekä eri
suojarakenteiden käsittely, sijoittelu, asennus
ja käyttö. Myös ruotsin kielen taito on
vaatimuksena. Sertifikaatti on voimassa neljä
vuotta. (21)

APV 2.2 – Pätevyysvaatimus henkilöille,
jotka suorittavat liikennejärjestelyitä ja
liikenteen ohjausta
Sertifikaattia vaaditaan henkilöiltä, jotka
suorittavat töitä kuten:





Asettelua, ylläpidon huolehtimista sekä
liikennemerkkien ja suojarakenteiden
hankintaa työpaikoille ja liikenteen
ohjaukseen
Tarkastuksia ajankohtaisille töille
tarkoitetuille ajoneuvoille
Liikenneohjauksen työnjohtoa ja
opastusta, sekä suojarakenteiden
asettelua

Arbetsplatserin tai suojarakenteiden
valmistajien luona.
Sertifioidun asentajan on pystyttävä
todistamaan käyty suojarakennekoulutus
todistuksella. Todistuksen on oltava
työpaikalla. (21)

2.7.2 APV 3 – Ohjata ja johtaa
Pätevyysvaatimus on suunnattu projektoinnin
ja urakoitsijoiden tehtäviin. Sertifiointikoe on
tehtävä seuraaville työtehtäville:







Henkilöstöryhmien ohjaus ja johtajuus,
sekä työn valmistelun suorittaminen jne.
Tienkäyttäjien tarpeiden täyttäminen
projektoinnin, rakentamisen ja tulevan
ylläpidon aikana
Työmaan seurannan suorittaminen,
rakennusvalvonta tai APV:n toimituksen
seuranta
Ajankohtaisten liikennetietojen vastaava

Sertifioidun henkilön on muun muassa
ymmärrettävä ja osattava soveltaa
vaatimuksia ja määräyksiä. Häneltä
vaaditaan myös työnjohtoa, suunnittelua,
riskinhallintaa ja ymmärrystä töiden ja
liikenteen yhteydestä. Myös ruotsin kielen
taitoa vaaditaan. (21)

Pätevyyksiä, joita vaaditaan ovat muun
muassa: entistä laajempi tieto, vaatimusten
soveltaminen, asetuksia, lakeja sekä
johtamistaidot. Sertifikaatti on voimassa neljä
vuotta. (21)

APV 2.3 – Suojarakenteiden asennus –
pätevyystodistus koulutuksesta
Suojarakenteiden asennukseen vaaditaan
sekä käytännöllistä että teoreettista
koulutusta. Sertifiointikokeen voi suorittaa
Sveriges Branschförening för Säkrare
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2.8 Muita sertifiointeja
Monet eri työtehtävät vaativat sertifiointia tai
todistusta pätevyydestä, etenekin
rakennusalalla. Työnantajien on tiedettävä
mitä työntekijöiltä vaaditaan eri työtehtäville.
(3)

Ruotsissa muun muassa seuraavat
työvaiheet tarvitsevat erityisen koulutuksen:










Telineasentaja: Peruskoulutus
telineasentajille (2–9 kk) vaatii
todistuksen koulutuksesta ja hyväksytyn
pätevyyskokeen.
Asbesti: Kaikilla on oltava ASF:2006:1,
19§ mukainen koulutus, jotka johtavat tai
suorittavat asbestitöitä tai töitä, jotka
koostuvat asbestia sisältävistä
materiaaleista.
Turvallinen nostaminen: Vaatii
dokumentoidut teoreettiset ja
käytännölliset pätevyydet ASF:2006:6,
Användning av lyftanordningar och
lyftredskap -säädöksen mukaan.
Jännite: Dokumentoitu teoreettinen
pätevyys ja käytännön kokemus
ASF:2007:1, Sprängarbete -säädöksen
mukaan.
Ajokortti: Tarvittaessa.
(20)

heitä, jotka työskentelevät satunnaisesti
moottorisahalla rakennus- tai infratyömaalla.
Vaatimuksen tavoitteena on varmistaa, että
moottorisahalla työskentelevällä on
perustiedot ja valmiudet työskennellä
turvallisesti moottorisahalla. Työnantaja
voidaan tuomita maksamaan sanktioita,
mikäli hänen työntekijät eivät noudata
vaatimusta.
Vaatimukset, jotka ovat asetettu AFS 2012:1
mukaan, eivät ole vaatimuksia koulutukselle,
vaan ainoastaan hyväkysytylle teorian ja
käytännön kokeelle. (24) Tämä tarkoittaa sitä,
että järjestelmä on avoin eri
koulutusmuodoille ja kurssimalleille. Kokeet
on kuitenkin suoritettava sertifioidun
kouluttajan toimesta. (25)
Työympäristövirasto kehottaa, että koe on
tehtävä viiden vuoden välein. Tämä ei
kuitenkaan ole mikään vaatimus ja jokainen
työnantaja arvioi tilanteen itse. (24)
Moottorisahan ajokortti on jaettu eri
pätevyystasoihin työtehtävien mukaan.
Rakennus- ja infra-alan tyypillisessä
käytössä, eli puhtaan puun sahaamisessa,
riittää taso A. Moottorisahan käyttö
nostolaitteessa vaatii taso E:n. (25)

3 KONEET JA TYÖKALUT
Työympäristölailla on perusvaatimuksena se,
että työ ei saa aiheuttaa terveysriskejä tai
riskejä onnettomuuksille. Koneiden ja
työkalujen sertifioinnit eivät siis välttämättä
ole vaatimuksia viranomaisilta, vaan ne
asetetaan usein tilaajan, pääurakoitsijan tai
työehtosopimuksen toimesta. (23)

3.1 Moottorisahan ajokortti
Vuodesta 2015 lähtien jokaisella
moottorisahalla työskentelevällä on oltava
hyväksytty teorian ja käytännön koe
moottorisahan käytöstä, toisin sanoen
moottorisahan ajokortti. Tämä koskee myös

3.2 Ammattitodistus
Ammattitodistus näyttää sen, että henkilöllä
on koulutus tai vaadittava pätevyys
työskennellä eri aloilla eri työtehtävissä.
Työnantajayhdistykset ja liitot ovat laatineet
koulutuksia eri koneille ja töille, jotka ovat
yleisiä rakennus- ja infra-alalla.
Ammattitodistuksen saa suorittamalla sekä
teoreettisia että käytännöllisiä harjoituksia.
Tämä tapahtuu usein lukiokoulutuksen kautta
ja myöhemmin harjoittelijana jossakin
yrityksessä.
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3.3 Ulkomainen koulutus
Ammattitodistuksen voi myös saada
esimerkiksi suorittamalla pätevyyskokeen,
mikäli henkilöllä on pitkä kokemus ammatista.
Alan ammattitodistuksen myöntävät
Byggnadsindustrins yrkesnämnd ja
Transportarbetarnas yrkesnämnd. (3)

3.2.1 Liikkuvat työkoneet
Yleisten rakennus- ja infratyökoneiden
kuljettajilta vaaditaan ammattitodistusta tai
koulutuskirjaa työehtosopimuksen mukaan.
Tämä koskee useimpia rakennus- ja
infratyömaita ja niin yksittäisiä yrittäjiä kuin
työntekijöitä. Joskus tilaajilla voi myös olla
muita vaatimuksia, esimerkiksi APV-koulutus
(kohta 2.7) tai muita turvallisuuskoulutuksia.
(23)

Koneet kategoriassa ”liikkuvat työkoneet”
ovat:










Pyöräkuormaaja
Kaivinkone
Kaivurikuormaaja
Teleskooppitrukki
Puskutraktori
Tiehöylä
Paalutuskone
Betonipumppu
Torninosturi

Mikäli laitekokonaisuus painaa alle 1500 kg
tai sen nostokapasiteetti on alle 5 tonnimetriä,
ei vaadita ammattitodistusta. Sellainen on
esimerkiksi minikaivuri.
Monet yllä olevat koneet vaativat myös Bluokan ajokorttia tai traktorikorttia. (26)

Ulkomainen ammatillinen koulutus on
mahdollista validoida Byggnadsindustrins
yrkesnämndin (BYN) luona,
tunnustamistodistuksen avulla. BYN tekee
arvion sertifikaateista ja työkokemuksesta. He
arvioivat myös kuinka hyvin se vastaa
Ruotsin tasoa. Vaatimukset ovat sertifikaatti,
todistus sekä kahden vuoden työkokemus
alalta.
Koulutuksen validointihakemus maksaa 2500
SEK, riippumatta siitä, hyväksytäänkö
hakemus vai ei. Rakennusalan ammatti vaatii
vähintään 500 tunnin koulutuksen ja
kuljettajan ammatti vähintään 200 tunnin
koulutuksen. Tämä on tultava esiin
sertifikaateista. Tämän lisäksi vaaditaan
myös kahden vuoden työkokemusta alalta
viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Dokumentoinnin on oltava ruotsiksi, norjaksi,
tanskaksi tai englanniksi. Muiden kielten
todistukset on käännettävä valtuutetun
kääntäjän toimesta.
Mikäli koulutus tai dokumentointi puuttuu, on
mahdollista yhdessä valtuutetun validoijan
kanssa todistaa käytännön ja teorian
osaamisensa, ja tällä tavalla saada
pätevyydet validoitua. Kustannukset voivat
vaihdella.
Nosturinkuljettajilta vaaditaan myös
käytännön validointi taitojen varmistamiseen.
Rakennustelineiden asentajille ei myönnetä
tunnustamistodistusta. (27)
Koneen- ja nosturinkuljettajille, jotka
työskentelevät ruotsalaisissa hankkeissa alle
kuusi kuukautta, voidaan anoa validoinnin
sijasta vapautusta.
Hakemuksen vaatimuksena on todistus
kahden vuoden työkokemuksesta viimeisten
10 vuoden aikana. Todistuksen on oltava
käännettynä ruotsiksi valtuutetun kääntäjän
toimesta.
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Koneen- ja nosturinkuljettajien on myös
suoritettava teoreettinen koe turvallisuudesta
ja tekniikasta, hyväksytyllä tuloksella. Alueen
henkilöstöedustajien on myös hyväksyttävä
tämä.
Mikäli kuljettaja vapautuksen päättymisen
jälkeen palaa toiseen hankkeeseen Ruotsiin,
voidaan hakea uutta vapautusta. Koetta ei
tarvitse silloin suorittaa.
Mikäli kuljettaja myöhemmin haluaa pysyvän
luvan, suoritetaan validointi yleisen
menettelytavan mukaan. (28)

3.4 Konevaatimukset ja
merkinnät
Työnantaja on velvollinen noudattamaan
työympäristölakia ja työskentelemään
järjestelmällisesti työympäristötöiden parissa
(ASF:2001:1), sekä myös alakohtaisten
asetusten ja määräysten parissa (ASF:1999:3
ym.).
Työnantajan on varmistettava, että työ on
turvallista työntekijöille. Koneet on huollettava
ja ylläpidettävä valmistajan ohjeiden mukaan.
Tietyt koneet on katsastettava vuosittain,
esimerkiksi kaivinkoneet ja tietyt trukit.
1-luokan koneet ovat koneita, joiden
suunniteltu nopeus on yli 30 km/h. Koneet on
katsastettava joka toinen vuosi. Useimmat
moottoroidut koneet ovat paloturvallisuus ja
on katsastettava vuosittain. (29)
29. joulukuuta 2009 jälkeen markkinoille
tulleiden koneiden osalta sovelletaan ASF
2008:3 -asetusta. Säännöt koskevat koneita,
vaihdettavia varusteita,
turvallisuuskomponentteja, nostolaitteita yms.
Asetus kohdistuu ensisijaisesti valmistajille,
maahantuojille ja myyjille, mutta myös
työnantajille. (30)

ruotsinkielinen käyttöohje. Mikäli konetta on
muutettu, on oltava todistus konetta
koskevasta yhdenmukaisuudesta. Ei riitä, että
koneen eri osat ovat CE-merkittyjä. (31)
Ennen vuotta 1995 valmistetut koneet eivät
ole CE-merkittyjä. Näiden koneiden käyttö
vaatii ASF 2006:4 mukaisen säännöksen
noudattamista. Työnantajan on suoritettava
tutkimus, riskienhallinta, toimenpiteet ja
seuranta säännöksien mukaan. (32)
Koneessa tai työpaikalla on oltava asiakirjat
koneesta. Yleensä tämä kerätään niin
sanottuun ajoneuvokansioon.
Työympäristövirasto vaatii, että
ajoneuvokansio sisältää ainakin:









Käyttöohjeen
Konedirektiivin mukaisen asiakirjan
(uusissa koneissa se on yleensä
käyttöohjeissa)
Valvontapäiväkirjan
Viimeisin määräaikaisen
katsastustodistuksen
Katsastustodistuksen ensimmäisestä
katsastuksesta (mikäli kone on uusi)
Asiakirjat siitä, että katsastuksessa
havaitut puutteet ovat korjattu
Todistus ja päivämäärä siitä, koska laite
otettiin käyttöön

Työsuojelutarkastuksen pyynnöstä on
esitettävä asiakirjat tai mikäli laite kattaa ASF
2003:6 asetuksen, on esitettävä hyväksytty
laite. Asiakirjojen puutteet johtavat
sanktioihin. (33)
Useilta koneilta vaaditaan myös:



Voimassa oleva liikennevakuutus
Tarkastuskatsastuksen todistus

Tietyillä tilaajilla voi olla ympäristövaatimuksia
koskien koneita, joita käytetään hankkeessa.
Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että
vaaditan asiakirjoja päästöarvoista yms. (33)

Kaikkien Ruotsissa käytettyjen työkoneiden
on oltava CE-merkittyjä. On myös oltava
Konedirektiiviin mukainen asiakirja, sekä
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4 YHTEENVETO
ID06-kortti toimii pääsykorttina ja vaaditaan
periaatteessa kaikilla isoilla rakennus- ja
infratyömailla. ID06 on vaatimuksena,
riippumatta siitä, onko yrityksesi aliurakoitsija
vai pääurakoitsija.
Korttien tilaus tapahtuu ID06yhteistyökumppaneiden kautta. Yrityksen on
ensin rekisteröidyttävä ID06 Ab:llä.
Ulkomaiset yritykset käyttävät verohallinnolta
saatua veronumeroa, mikäli heillä ei ole
ruotsalaista yritysnumeroa. Henkilöt, joilla ei
ole ruotsalaista henkilötunnusta, käyttävät
passinumeroa. (7)
Rakennus- ja infratyömaalla työskentelevältä
vaaditaan usein jonkinlainen
turvallisuuskoulutus. Suurilla yrityksillä on
usein omia koulutuksia. Aliurakoitsijan on
ennen yhteistyötä varmistettava, että
henkilökunta suorittaa nämä.
Sveriges Byggindustrier on tuonut
markkinoille oman turvallisuuskoulutuksen,
tavoitteena luoda uusi alastandardi. Vuosina
2019 ja 2020 monet suuret jäsenyritykset
aikovat korvata omat
turvallisuuskoulutuksensa tällä yhteisellä
koulutuksella. Vaatimukset tulevat myös
koskemaan heidän aliurakoitsijoita. Tämä
tarkoittaa sitä, että koulutus voi
todennäköisesti olla työmaalla vaatimuksena
teidän yritykselle.
Koulutus suoritetaan ilmaiseksi verkossa 2–3
tunnin aikana. Se on saatavilla monella eri
kielellä ja pian myös suomeksi. Koulutukseen
voi rekisteröityä ja sen voi suorittaa
suomalaisella henkilötunnuksella.
Turvallisuuskoulutus on täysin maksuton ja
suoritetaan helposti verkossa. Siksi koulutus
voisi olla hyvä perehdytys yrityksen
henkilökunnalle, riippumatta vaatimuksista.
ASF1999:03 §31 mukaan, ensiapua on aina
pysyttävä antaa ja ensiapuun koulutettua
henkilöstöä on aina pysyttävä kutsua paikalle.

On oltava riittävä määrä henkilöitä, jotka
voivat antaa ensiapua. Riittävä määrä on
arvioitava toiminnan luonteen, laajuuden ja
riskien mukaan. Tietyissä tapauksissa koko
henkilökunnalla on oltava ensiapukoulutus.
Ensiapukoulutuksen vaatimus koskee kurssin
sisältöä ja koulutetun taitoja. Sillä ei ole väliä,
missä maassa kurssi on suoritettu.
Suomalainen kurssi oikealla sisällöllä on siksi
hyväksytty. (15)
Tulityö-sertifikaatit Suomesta, Ruotsista ja
Norjasta ovat voimassa kaikissa kyseisissä
maissa. Työn suorittajan on kuitenkin
tunnettava sen maan säännöt, jossa työ
tehdään.
Ruotsissa tiellä työskentelyyn on monta eri
tasoa koulutuksessa. Perustaidon (APV 1)
alla olevat tasot vaativat vuodesta 2019
lähtien ainoastaan koulutuksen ja todistuksen
työnantajan kautta. Tasoista 2 ylöspäin
vaaditaan sertifiointikoetta.
Pätevyysvaatimukset voivat vaihdella eri
hankkeiden välillä.
Etenekin rakennusalalla monet eri työtehtävät
vaativat sertifikaatteja tai todistuksia
pätevyydestä. Työnantajan on tarkistettava
mitä eri työtehtävät vaativat ja kouluttaa
henkilökuntaa sen mukaan.
Työkoneiden ja nostureiden kuljettajilta
vaaditaan työehtosopimuksen kautta
ammattitodistusta. Tätä vaaditaan
periaatteessa kaikilla rakennus- ja
infratyömailla. Ulkomaiset ajo-oikeudet ja
koulutukset voidaan validoida
tunnustamistodistuksen kautta. Validointi
vaatii, että taso vastaa ruotsalaista tasoa.
Validoinnin sijasta on myös mahdollista anoa
vapautusta kuljettajalle. Tämä koskee töitä,
jotka ovat korkeintaan kuusi kuukautta pitkiä.
Vaatimuksena on todistus (ruotsiksi) kahden
vuoden työkokemuksesta viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Kuljettajan on
myös suoritettava teoreettinen koe
turvallisuudesta ja tekniikasta.
WWW.INFRA-BOTNIA.EU

14

LÄHDELUETTELO
1. Botnia-Atlantica. Infra-Botnia. Botnia-Atlantica. [Online] den 28 12 2017. https://www.botniaatlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/infra-botnia.
2. Yrkeshögskolan Novia FoU. Infra-Botnia. Yrkeshögskolan Novia FoU. [Online] 2018.
https://www.novia.fi/forskning/projekt/hallbar-energiteknik/infra-botnia.
3. Arbetsmiljöverket. Av.se. Krav på utbildning, kunskap och medicinska kontroller inom
byggbranschen. [Online] den 01 09 2017. [Citat: den 30 01 2019.] https://www.av.se/produktionindustri-och-logistik/bygg/fordjupning-om-byggnads--och-anlaggningsarbete/krav-pa-utbildningkunskap-och-medicinska-kontroller-inombyggbranschen/?hl=utbildning%20arbetss%C3%A4kerhet%20bygg.
4. Arbetsmiljöverket. Sanktionsavgifter. [Online] den 07 01 2019.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-ochsanktionsavgifter/sanktionsavgifter/#2.
5. lagboken.se. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). [Online] 2014.
https://www.lagboken.se/Lagboken/lagar-och-forordningar/lagar-och-forordningar/Ekonomioch-skatt/Skatt/Debitering-och-betalning/Skatteforfarandet/Gallande/d_975600skatteforfarandelag-strong2011_1244strong?search=2011:1244.
6. Alexander Rehnborg, Visma. Personalliggare för byggbranschen. Visma. [Online] den 13 07
2017. https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-egetforetag/personalliggare/personalliggare-for-byggbranschen.
7. Hantverksid. HantverksID. [Online] den 23 01 2019.
https://www.hantverksid.se/bestall/content.
8. ID06. ID06.se. ID06. [Online] IDO6, den 23 01 2019. https://id06.se/.
9. Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier. Entreprenörsskolan. [Online] den 04 02
2019. http://eskolan.bygg.org/sv/byggbranschens-nya-sakerhetsutbildning__309.
10. Andersson, Peter. Utvecklingsansvarig -Sveriges Byggindustrier, Entreprenörsskolan.
Sverige, den 13 02 2019.
11. SSG Entre. SSG Entre. SSG Entre -en branschstandard för säkrare abetmiljö på
industrianläggningar. [Online] den 04 02 2019. https://www.ssg.se/vart-utbud/tjanster/ssgentre/.
12. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsmiljöverket. Byggnads- och
anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter. [Online] den 25 03 2014.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/byggnads-ochanlaggningsarbete-foreskrifter-afs1999-3.pdf.
WWW.INFRA-BOTNIA.EU

15

13. Arbetsmiljöverkets författningssamling . Arbetsmiljöverket. Första hjälpen och krisstöd.
[Online] den 01 12 1999. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/forstahjalpen-och-krisstod-foreskrifter-afs1999-7.pdf.
14. Svenska Röda Korset. Svenska Röda Korset. Instruktörer till företag. [Online] den 30 01
2019. https://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/forsta-hjalpen/instruktorer-tillforetag/.
15. Arbetarskyddstyrelsen föreskrifter om första hjälpen och allmänna råd om tillämpningen
av förskrifterna. Första hjälpen och krisstöd ASF:1999:7. Stockholm : Göran Lindh, 1999.
16. Brandskyddsföreningen. hetaarbeten.se. Heta Arbeten -Brandskyddsföreningen. [Online]
den 28 01 2019. [Citat: den 28 01 2019.] https://www.hetaarbeten.se.
17. säker.com. Heta arbeten. [Online] [Citat: den 28 01 2019.] http://säker.com/hetaarbeten/.
18. Norsk brannvernforening. Sertifiseringsordninger i Norden. Norsk brannvernforening.
[Online] 2018. https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/varme-arbeider/omsertifiseringsordningen2/sertifiseringsordninger-i-norden/.
19. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen. [Online] den 21 04 2018.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf.
20. Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier. Entreprenörskolan . [Online] den 04 02
2019.
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosam
ordnare-bas-p-bas-u-n__64.
21. Trafikverket. Arbete på väg. APV. [Online] den 01 11 2018.
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pavag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/kompetens-for-arbete-pa-vag-apv/steg-1grundkompetens-apv/.
22. —. Trafikverket. Kompetens för utförare av vinterväghållning. [Online] den 30 10 2018.
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pavag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/vintervaghallning/utforare/.
23. Maskinentreprenörerna. Maskinförarutbildning. Maskinentreprenörerna. [Online] den 14
02 2019. https://www.me.se/utbildning/maskinforarutbildning/vad-kravs/.
24. Arbetsmiljöverket. Krav på dokumenterade kunskaper . Arbetsmiljöverket. [Online] den
01 01 2015. [Citat: den 28 01 2019.]
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/krav-pa-dokumenteradekunskaper-om-motorsagar-adi689.pdf.
25. Säker skog. Motorsågskörkort. Säker Skog -Motorsågskörkort. [Online] [Citat: den 28 01
2019.] http://sakerskog.se.

WWW.INFRA-BOTNIA.EU

16

26. Byggindustrins yrkesnämd. Förare och maskiner i bygg- och anläggningsbranschen. u.o.,
Sverige : Byggindustrins yrkesnämd, Oktober 2013.
27. Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. BYN. Validering. [Online] den 14 02 2019.
http://www.byn.se/validering/erkaennandeintyg.
28. —. BYN. Validering. [Online] den 14 02 2019. http://www.byn.se/validering/maskinkranfoerare-i-svenska-projekt-6-man.
29. AV, SE, Trafikkverket m.fl. Säkra maskiner. 2019.
30. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket. Maskiner. [Online] den 13 04 2017.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/maskinersom-slappts-ut-pa-marknaden-efter-29-dec-2009-afs-20083-foreskrift/.
31. Maskinentreprenörerna. Maskinentreprenörerna. Branschstöd. [Online] den 18 02 2019.
https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/.
32. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket. CE-märkning. [Online] den 19 04 2018.
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-markning/.
33. Maskinentreprenörerna. Maskinentreprenörerna. Fordonspärm. [Online] den 18 02 2019.
https://www.me.se/branschstod/maskin--och-fordonsregler/fordonsparm/.
34. Sveriges Byggindustrier. Entreprenörsskolan. [Online] den 14 02 2019.
http://eskolan.bygg.org/sv/.

WWW.INFRA-BOTNIA.EU

17

WWW.INFRA-BOTNIA.EU

18

