
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, projektipäällikkö Tuula Ajanki Kuopio 27.11.2018 

Liiketoiminnan laajentaminen Ruotsiin – huomioitavia asioita



Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Opastaa yrityksiä, organisaatiota ja yksityishenkilöitä kun kysymys liittyy liiketoimintaan, 
työskentelyyn, asumiseen tai opiskeluun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto yhdessä Pohjoiskalotin neuvoston kanssa rahoittavat 
toimintaa.

Interreg Pohjoinen -ohjelman hanke elinkeinoelämälle suunnattujen palveluiden 
kehittämiseksi, kesto 6/2016 – 5/2019.

Rajaneuvonnan päätehtävät ovat: 

• Pohjoismaisen asiantuntijaverkoston avulla välittää yrityksille,  
organisaatioille ja yksityishenkilöille tietoa asioista, joita tulee 
ottaa huomioon rajat ylittävässä toiminnassa Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa.

• Etsiä aktiivisesti ratkaisuja todettuihin rajaesteisiin ja -ongelmiin 
yhdessä vastuuviranomaisten, kansallisten päättäjien ja muiden 
pohjoismaisten rajaestetoimijoiden kanssa.

• Rajaneuvonta ainoa joka palvelee kolmea maata kolmella kielellä.



Rajaneuvonnan toimintamalli 

Kirjallinen vastaus, joko meidän kauttamme tai suoraan yrittäjälle/elinkeinokehittäjälle

Skriftligt svar, antingen via oss eller direkt till företagaren/näringslivsutvecklaren

Lähetämme viranomaiselle/asiantuntijalle,         Lähetämme Norjan partnerille Lähetämme Öresunddirektiin
usein vaatii meiltä asian selvittämistä 

Frågan skickas till finsk/svensk myndighet
/sakkunnig,kräver ofta utredning av oss

Frågan skickas till norsk partner            Frågan skickas till Öresunddirekt

Suomea/Ruotsia koskeva kysymys Norjaa koskeva kysymys Tanskaa koskeva kysymys

Frågan gäller Finland/Sverige Frågan gäller Norge Frågan gäller Danmark

Yrittäjä tai elinkeinokehittäjä lähettää kysymyksen Rajaneuvontaan

(puhelin, s-posti, chat)
Företagare eller näringslivsutvecklare skickar en fråga till Gränstjänsten

(via telefon, e-post, chat)



Lähetetty työntekijä – A1 todistus

Lähetettynä työntekijänä voidaan pitää henkilöä, joka

• on suomalaisen työnantajan lähettämä

• kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan

• tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.

Lähetettynä yrittäjänä voidaan pitää henkilöä, joka

• tavallisesti harjoittaa yritystoimintaa Suomessa

• harjoittaa ulkomailla samankaltaista yritystoimintaa kuin Suomessa

• on ennen ulkomaille lähtöään harjoittanut yritystoimintaa Suomessa (käytännössä yrittäjällä on tullut olla YEL-vakuutus 
vähintään 4 kuukautta voimassa ennen ulkomaille lähtöä).

https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/suomesta-ulkomaille/tyoskentely-ulkomailla/#toggle-id-1

A1-todistuksen hakeminen 

https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/todistuksen-hakeminen/

• Lisätietoa tai ohjeistusta A1 todistukseen, yhteys Eläketurvakeskukseen

https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/yhteystiedot/

Suomalainen työntekijä ulkomaille, veron linkki:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/kansainvalinen_toiminta/suomalainen_tyontekija_ulkomaill/

https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/suomesta-ulkomaille/tyoskentely-ulkomailla/#toggle-id-1
https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/todistuksen-hakeminen/
https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/yhteystiedot/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/kansainvalinen_toiminta/suomalainen_tyontekija_ulkomaill/


Henkilöllisyys- ja läsnäoloselvitys - ID06

Sähköinen henkilöllisyys- ja läsnäoloselvitys (elektronisk personalliggare) on Ruotsissa pakollinen 
rakennustyömaalla

• ID06 on yksi eniten käytetyistä henkilöllisyys- ja läsnäoloselvitysjärjestelmistä Ruotsissa

• Linkki Rajaneuvonnan sivuille:

http://ruotsi.rajaneuvonta.fi/company/rakennusala-2/sahkoinen-henkilollisyys-ja-lasnaoloselvitys/

• ID06 -korttiin ei tarvita samordningsnumeroa, vaan alla olevan ohjeen mukaisesti (s. 3) organisationnummer ja 
personnummer kohdissa selviää, että ulkomaalainen vastine ruotsalaiselle organisaationumerolle ja passin numero sekä 
kansalaisuus tai ulkomaalainen henkilöllisyystodistus kelpaavat. 

• https://id06.se/wp-content/uploads/2018/01/Bilaga-7-ID06-Allmänna-bestämmelser-om-legitimationsplikt-och-elektronisk-
personalliggare.pdf

• Yleistä tietoa ID06 -kortista: https://id06.se/

• Kortin tilaus seuraavilta toimittajilta: https://id06.se/partner/#leverantorer

• Skatteverketin sivuilta tietoa personliggaresta: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be52
68414bea0646949797.html

http://ruotsi.rajaneuvonta.fi/company/rakennusala-2/sahkoinen-henkilollisyys-ja-lasnaoloselvitys/
https://id06.se/wp-content/uploads/2018/01/Bilaga-7-ID06-Allmänna-bestämmelser-om-legitimationsplikt-och-elektronisk-personalliggare.pdf
https://id06.se/
https://id06.se/partner/#leverantorer
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html


Työturvallisuus- ja SSG Entre -kortit

Työturvallisuuskortti ja SSG Entre -kortti

• Periaatteessa suomalainen työturvallisuuskortti käy myös Ruotsissa ja Norjassa

• Tietyt toimijat vaativat SSG Entre -korttia, joten se kannattaa ehdottomasti hommata

• Utbildning Nord (https://utbnord.se/fin) voi hoitaa sähköisen tentin, ohessa Pilvi Ryökkysen yhteystiedot (puhuu suomea) 
+46 70 555 1474, pilvi.ryokkynen@utbnord.se

Työturvallisuus Ruotsissa - http://conect.utbnord.se/swe/Finland

• Tältä sivustolta voit löytää tärkeimmät rakennusalan työturvallisuuteen liittyvät säännöt Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja 
Venäjällä

• Sivua päivittää Koulutus Nord

https://utbnord.se/fin
mailto:pilvi.ryokkynen@utbnord.se
http://conect.utbnord.se/swe/Finland


Rakennusala – Byggnads

Byggnads

• Kannattaa ottaa yhteyttä Byggnadsiin ja myös varmistaa ruotsalaisen tilaajan näkökanta tarvitaanko 
ruotsalainen työehtosopimus

• Voidaan tehdä ” ”hängavtal” Byggnadsin kanssa tai hakea jäsenyyttä työantajaorganisaatio Sveriges
Byggindustrier:sta

• Sopimus tulee allekirjoittaa ennen työn aloittamista, allekirjoitus Uumajassa

https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/dokumentskrav-utlandska-foretag-inom-eu/

Byggnads yhteyshenkilö

Byggnads/Ombudsman Jukka Määttä (puhuu suomea), +46 10-601 12 81 tai +46 70-63 63 970, 
jukka.maatta@byggnads.se, toimipaikka Kalix

Esim. minimipalkka, voi aiheuttaa lisäkustannuksia joita ei ole huomioita tarjousta jätettäessä.

https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/dokumentskrav-utlandska-foretag-inom-eu/


Terveys- , hyvinvointi- ja elintarvikeala

Ruotsalaisten hyvinvointipalvelujen valinnanvapaus yrittäjyyden näkökulmasta

• Anne Eriksson, Hanaholmen 5.6.2018 

http://ruotsi.rajaneuvonta.fi/company/hyvinvointiala/ruotsalainen-hyvinvointipalvelujen-valinnanvapaus-yrittajyyden-
nakokulmasta/

Elintarvikeala

• Viranomaiskontaktit

• Suomessa Evira https://www.evira.fi/

• Ruotsissa Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/

• Norjassa Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/

• Norjan Mattilsynet seminaarissa Kiirunassa 5.-6.9.2017 toivoi, että viranomaiset tiivistäisivät yhteistyötä, tällä hetkellä esim. 
uuselintarvikkeissa ja ravintolisissä maakohtaisia tulkintaeroja.

http://ruotsi.rajaneuvonta.fi/company/hyvinvointiala/ruotsalainen-hyvinvointipalvelujen-valinnanvapaus-yrittajyyden-nakokulmasta/
https://www.evira.fi/
https://www.livsmedelsverket.se/
https://www.mattilsynet.no/


Yhteystiedot

Kotisivu:  rajaneuvonta.fi granstjanst.se grensetjeneste.no

Facebook: www.facebook.fi/RajaneuvontaGranstjanst

Twitter: @GranstjanstNord

http://rajaneuvonta.fi/
http://www.granstjanst.se/
http://grensetjeneste.no/
http://www.facebook.fi/RajaneuvontaGranstjanst
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