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Me kontrollime töökohti
Töökeskkonna Amet on riiklik asutus, kes kontrollib, et 
Rootsi töökohtadel järgitaks töökeskkonna seadust ja muid 
töökeskkonna eeskirju. Me avaldame eeskirju ja levitame 
töökeskkonnaalast teavet.

Vastutus töökeskkonna eest
Rootsis on peamine vastutus töökeskkonna eest tööandjal. 
Tööandja peab ära hoidma tervisekahjustusi ja õnnetusi 
ning saavutama rahuldava töökeskkonna. Kui tööandja 
ei täida oma kohustusi vastavalt töökeskkonna seadusele, 
siis võivad Töökeskkonna Ameti inspektorid esitada nõud-
misi. Me teatame tööandjale leitud puudustest ja kutsume 
tööandjat üles need kindlaks kuupäevaks kõrvaldama. 
Mõnikord võime puuduste mittekõrvaldamisel kohaldada 
karistusmeetmeid või trahvida.

Töötajatel on vastutus töökohal kehtivate ohutuseeskir-
jade järgimise eest. Kui nad seda ei tee, siis võib see teata-
vatel juhtudel olla vallandamise põhjuseks.

Kohene keeld
Kui tööandja ei järgi eeskirju, võime näiteks keelustada 
mingi toimingu või tegevuse. Kui on oht, et mõni isik end 
tõsiselt vigastab, võib Töökeskkonna Amet töö otsekohe 
peatada.

Välislähetus 
Lähetatud töötaja on töötaja, kelle tööandja on läheta-
nud piiratud ajaks tööle Rootsi. Kuni töö Rootsis kestab, 
kehtivad töötajale teatavad Rootsi seadusandluse või 
kollektiivlepingute sätted. Tööandja kohustus veendu-
da, et lähetatud töötajale oleks tagatud teatav kaitse, 
tuleneb Euroopa Ühenduse direktiivist töötajate läheta-
mise kohta. Rootsis kehtivad eeskirjad kõigile lähetatud 
töötajatele, olenemata nende kodakondsusest.

Lähetus tähendab seda, et tavaliselt mõnes teises 
riigis töötav isik töötab piiratud aja vältel Rootsis. 
Töölelähetamine eeldab, et tööandja osutab teenuseid 
piiriüleselt. Teenuseid võib osutada teise firma, kliendi, 
majanduskoostöö partneri või samasse kontserni kuu-
luva äriühingu nimel.

Lähetatud töötajatele laienevad Rootsi õigusnormid, 
mis käsitlevad muu hulgas tööaega, töökeskkonda, 
alampalka ja puhkust.

Töökeskkonna Amet on Rootsis välislähetuse ees-
kirjade osas kontaktasutuseks, kes annab ka ametlikku 
teavet töötamise ja töölevõtmise tingimuste kohta, mis 
puudutavad välislähetust Rootsi. Välislähetusest lugege 
rohkem www.posting.se

Kui töötate Rootsis ajutiselt, on järgnev töökeskkonnaalane 
teave mõeldud just teile.



Me uurime õnnetusi
Tööandja on kohustatud teatama Töökeskkonna Ametile 
surmajuhtumitest, raskematest vigastustest või suure-
matest õnnetustest. Seda tuleb teha viivitamata (tavaolu-
korras tähendab see hiljemalt järgmisel päeval). Seejärel 
otsustame, milliseid õnnetusi tuleb lähemalt uurida või 
suunata menetlemiseks õiguskaitseorganitele.

Kuigi me õnnetuse asjaolusid uurime, on ka tööandja
kohustatud välja selgitama juhtumi põhjuseid ja rakenda-
ma vajalikke meetmeid, et vältida selle kordumist.

Lisateavet töökeskkonna kohta nii inglise kui ka muu-
des keeltes leiate meie võrgulehelt www.av.se.

Additional copies of this publication 
can be ordered from:
Swedish Work Environment Authority, publication services,
112 79 Stockholm.
Tel. +46-(0)8-730 97 00
Fax +46-(0)8-735 85 55
www.av.se
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Võtke ühendust: 

Töökeskkonna Amet (peakontor) Arbetsmiljöverket
Tel. 08-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Faluni piirkond (Dalarna ja Gävleborgi läänid) 
Tel. 023-457 00 
falun@av.se 

Göteborgi piirkond (Västra Götalandi ja Hallandi läänid) 
Tel. 031-743 72 00 
goteborg@av.se 

Härnösandi piirkond (Västernorrlandi ja Jämtlandi läänid) 
Tel. 0611-885 00 
harnosand@av.se 

Linköpingi piirkond (Östergötlandi ja Södermanlandi läänid) 
Tel. 013-37 08 00 
linkoping@av.se 

Luleå piirkond (Norrbotteni lään) 
Tel. 0920-24 22 60 
lulea@av.se 

Malmö piirkond (Skåne lään) 
Tel. 040-38 62 00 
malmo@av.se 

Stockholmi piirkond (Stockholmi, Uppsala ja Gotlandi läänid)
Tel. 08-475 01 00 
stockholm@av.se 

Umeå piirkond (Västerbotteni lään) 
Tel. 090-17 07 00 
umea@av.se 

Växjö piirkond (Kronobergi, Blekinge, Jönköpingi ja 
Kalmari läänid) 
Tel. 0470-74 80 00 
vaxjo@av.se 

Örebro piirkond (Örebro, Värmlandi ja Västmanlandi läänid) 
Tel. 019-601 41 00 
orebro@av.se

Kes tohib Rootsis töötada?
Välisriigi kodanik, kes Rootsis töötab, peab olema füü-
silisest isikust ettevõtja või töötama mõne teise tööand-
ja heaks.

Töö- ja elamisluba
Töö- ja elamisloa vajalikkus sõltub sellest, kas olete ELi 
välisest riigist või olete Norra või ELi kodanik. Töö- ja 
elamislubasid annab Migratsiooniamet. Lisateavet kehti-
vate eeskirjade kohta leiate Migratsiooniameti võrgulehelt 
www.migrationsverket.se

Kui soovite töötada füüsilisest isikust ettevõtjana
Kui teil ei ole Rootsis töökohta ning soovite siin töötada 
hoopis füüsilisest isikust ettevõtjana, on teil vaja Rootsi 
F-maksutõendit. Lisateavet selle kohta leiate Maksu-
ameti võrgulehelt www.skatteverket.se

Our vision: Everyone wants to, and can, create a good work environment


