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Saatat tarvita 
työ- ja 

oleskelulupaa 

Tee 
muuttoilmoitus 

Rekisteröidy 
sosiaaliturvaan  

• Pohjoismaiden kansalaiset voivat asua Ruotsissa vuoden ilman rekisteröintiä tai oleskelulupaa. 

• Vuoden oleskelun jälkeen on ilmoittauduttava väestörekisteriin. 

• Pohjoismaihin kuulumattoman EU-maan kansalainen voi työskennellä Ruotsissa kolme kuukautta.  

• Jos olet EU:n ulkopuolisen maan kansalainen ja haluat muuttaa Ruotsiin, sinun on anottava oleskelulupaa Ruotsista. 

• Migrationsverket: www.migrationsverket.se 

• Work in Sweden: www.work.sweden.se 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi  

 

• Ruotsin sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki Ruotsissa asuvat tai työskentelevät henkilöt. 

• Sosiaaliturvaa hallinnoivat Ruotsissa vakuutuskassa sekä eläkevirasto.  

• Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali: www.nordsoc.org/fi (sivut myös suomeksi)  

• Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se (sivut myös suomeksi) 

• Pensions myndigheten: www.pensionsmyndigheten.se (sivut myös suomeksi) 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi   

• Muutosta on ilmoitettava Suomen väestörekisterikeskukseen sekä Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. 

• Muuttoilmoitus on tehtävä viikon kuluessa muutosta, muutosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti verovirastoon. Mukaan 
tarvitset passin.  

• Skatteverket: www.skatteverket.se (sivut myös suomeksi) 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi   

TYÖN ALOITTAMINEN 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.work.sweden.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.nordsoc.org/fi
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.skatteverket.se/
http://www.norden.org/fi


Kirjaudu 
väestörekisteriin 

Ilmoittaudu 
verotoimistoon 

• Vuoden oleskelun jälkeen on rekisteröidyttävä Ruotsin väestörekisteriin 

• Väestörekisteriin rekisteröidyt saavat ruotsalaisen henkilötunnuksen 

• Alle vuoden oleskelun ajaksi voi saada väliaikaisen henkilötunnuksen 

• Mikäli Ruotsin väestörekisterin mukaan asuu vakituisesti Ruotsissa, kuuluu yleensä Ruotsin sairasvakuutuksen piiriin  

• Skatteverket (Verovirastoon tehdyn muuttoilmoituksen myötä sinut merkitään väestörekisteriin.): 
www.skatteverket.se (sivut myös suomeksi) 

• Försäkringskassan (Voit tiedustella kuultuko Ruotsin sairasvakuutuksen piiriin, mikäli siinä on epäselvyyttä.): 
www.forsakringskassan.se (sivut myös suomeksi) 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi   

 

• Jokaisen joka asuu Ruotsissa yli vuoden tulee  ilmoittautua verotoimistoon.  

• Pääsääntöisesti verot maksetaan siihen maahan, jossa työtä tehdään ja tulot ansaitaan.  

• Rajankävijää ja rajatyöntekijää koskevat eri säädökset 

• Skatteverket: www.skatteverket.se (sivut myös suomeksi) 

• Nordisk e-Tax: www.nordisketax.net 

• Work in Sweden: www.work.sweden.se 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi   

 

Oikeus sairaus-
vakuutukseen 

• Sairausvakuutus ja sairauspäiväraha ovat osa Ruotsin sosiaalijärjestelmää 

• Toisesta Pohjoismaasta Ruotsiin muuttavalla on oikeus saada samat terveyspalvelut kuin kaikilla muillakin Ruotsissa 
asuvilla.  

• Vakituisesti Ruotsissa asuvat ovat oikeutettuja omalääkäri- ja erikoislääkäripalveluihin sekä lääke- ja 
hammashoitokorvauksiin.  

TYÖN ALOITTAMINEN 

http://www.skatteverket.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.skatteverket.se/
http://www.nordisketax.net/
http://www.work.sweden.se/
http://www.norden.org/fi


Pankkitilin avaaminen 

• Pankkitilin avaaminen on välttämätöntä esimerkiksi laskujen ja palkan maksun vuoksi. 

• Pankkitilin avaamien ei vaadi ruotsalaista henkilötunnusta. 

• Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.bankforsakring.konsumenternas.se 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi   

• Work in Sweden: www.work.sweden.se 

Mukaan tarvittavat 
asiakirjat 

• Ainakin seuraavat asiakirjat ovat tarpeellisia: passi, henkilökortti, ajokortti (jos on), mukana tulevien perheenjäsenten 
passit, avioliittotodistus, jos puoliso tulee mukaan, lasten syntymätodistukset, jos lapset tulevat mukaan 

Liity 

työttömyyskassaan 

• Palkansaajan on yleensä kuuluttava työskentelymaan työttömyyskassaan. Ruotsissa työskentelevän on siis liityttävä 
ruotsalaisen työttömyyskassan jäseneksi.  

• Suomalaisesta työttömyyskassastasi saat tiedon, miten voit siirtää jäsenyytesi ruotsalaiseen  työttömyyskassaan.  

• Ruotsin työttömyyskassojen yhteisjärjestö, Arbetslöshetskassornas Samorganisation 

• Haloo Pohjola: www.norden.org/fi  

TYÖN ALOITTAMINEN 

http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.work.sweden.se/
http://www.norden.org/fi
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Mistä asunto? 

Asumistuki 

Ruotsinkieli haltuun 

• Asumiseen on monia vaihtoehtoja: huoneiston, talon tai vapaa-ajanasunnon osto, asunnon vuokraaminen joko kunnalta tai 
yksityiseltä.  

• Pohjoismaiden kansalaiset saavat omistaa kiinteistöjä Ruotsissa, myös vapaa-ajan asunnolla voi asua vakituisesti.  

• Ruotsin kunnissa toimii kunnallisia asuntoyhtiöitä, joiden vuokra-asuntojonoon voit ilmoittautua. Voit vuokrata asunnon myös 
yksityiseltä vuokranantajalta.  

• Suurimmissa kaupungeissa jälleenvuokraus on yleistä.  

• Jos harkitset Suomessa olevan asunnon myyntiä, tarkista siihen liittyvä verotus ennen kuin kirjaudut Ruotsin 
väestörekisteriin.  

• Om boende (vinkkejä asunnon etsimiseen): www.omboende.se 

• Blocket, Bovision, Bostadsportal (asuntoilmoituksia): www.blocket.se  www.bovision.se  www.bostadsportal.se  

• Hemnet (vinkkejä asunnon ostamiseen): www.hemnet.se  

• Work in Sweden: www.work.sweden.se  

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

• Ruotsin vakuutuskassasta saat tietoa lapsiperheille, perheettömille nuorille ja eläkeläisille suunnatusta 
asumistuesta. 

• Försäkringskassan www.forsakringskassan.se (sivut myös suomeksi) 

• Voit osallistua maahanmuuttajille tarkoitetuille kielikursseille (sfi-kurssi), jos olet kirjoilla jossakin  Ruotsin kunnassa, 
olet yli 16-vuotista etkä hallitse ruotsin kielen perusteita 

• Kursseille voit hakea asuinkunnassasi.  

• Kieltenopetusta tarjoavat myös mm. yliopistot, kansanopistot, yksityiset koulutustarjoajat, opintoliitot 

MUUTTO JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT 

http://www.omboende.se/
http://www.blocket.se/
http://www.bovision.se/
http://www.bostadsportal.se/
http://www.hemnet.se/
http://www.work.sweden.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.forsakringskassan.se/


Mitä tavaroita 
mukaan? 

Lasten päivähoito  

Kotieläimet mukaan? 

• Jos muutat Ruotsiin EU:n ulkopuolelta, sinun on hyvä tarkistaa tullaukseen liittyviä yksityiskohtia.  

• Work in Sweden: www.work.sweden.se 

• Tullverket; www.tullverket.se 

 

• Eläimen kanssa matkustavan on varmistuttava, että kaikki maahantuonnin ehdot täyttyvät.  

• Eläimellä tulee olla voimassa lemmikkieläinpassi sekä muut vaadittavat asiakirjat.  

• Eläinten maahantuonnista on ilmoitettava tulliviranomaisille.  

• Jordbruks verket (tietoa eläinten maahantuonnista): www.jordbruksverket.se  

• Statens veterinärmediciniska anstalt (tarkempaa tietoa eläinten tartuntataudeista): www.sva.se  

• Tullverket; www.tullverket.se 

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

 

 • Jotta voit hakea lapsellesi päivähoitopaikkaa, sinun on oltava kirjolla ko. kunnassa tai pystyttävä todistamaan, että 
aiot asua pysyvästi ko. kunnassa.   

• Ole yhteydessä tulevaan asuinkuntaasi ja selvitä, mitä asiakirjoja tarvitset.  

• Ruotsissa lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan 1-vuotiaasta alkaen.  

• Joissakin kunnissa vanhemmat voivat saada hoitotukea.  

• Skolverket (lisätietoa päivähoidosta): www.skolverket.se  

• Work in Sweden: www.work.sweden.se 

 

MUUTTO JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT 

http://www.work.sweden.se/
http://www.tullverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.sva.se/
http://www.tullverket.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.skolverket.se/
http://www.work.sweden.se/


Auto mukaan 

Perusopetus 

Muista myös 

• Ruotsissa on kouluvelvollisuus,, joka alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän. Kouluvelvollisuuden piiriin kuuluvilla 
lapsilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.  

• Useimmat lapset osallistuvat esiopetukseen, vaikka se ei kuulukaan kouluvelvollisuuden piiriin.  

• Jos asetut asumaan Ruotsiin lapsellasi on oikeus saada ruotsin kielen opetusta.  

• Lapset, jotka puhuvat kotonaan jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, heillä on oikeus niin kutsuttuun äidinkielen opetukseen. 
(edellyttäen, että kunnassa on vähintään viisi, jotka toivovat opetusta ko. kielellä. 

• Skolverket (lisätietoja perusopetuksesta): www.skolverket.se  

• Lisätietoja saat myös tulevasta asuinkunnastasi  

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

 
• Pääsääntöisesti ajoneuvo on rekisteröitävä siinä maassa, jossa ajoneuvon omistaja asuu vakituisesti.  

• Auto on rekisteröitävä Ruotsin rekisteriin viikon sisällä muuttopäivästä. Jos oleskelet Ruotsissa väliaikaisesti ja olet toisen 
Pohjoismaan kansalainen voit käyttää ulkomaille rekisteröityä autoa vuoden.  

• Jos anot autolle väliaikaista rekisteröintiä, sinulla on oltava ruotsalainen liikennevakuutus.  

• Ennen rekisteröintiä auton alkuperä on varmistettava.  

• Transport styrelsen (liikennevakuutus auton väliaikaista rekisteröintiä varten, auton alkuperämaan varmistaminen): 
www.transportstyrelsen.se 

•  Bilprovningen (auton rekisteröintikatsastus): www.bilprovningen.se  

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

 

• Seuraavat asiat olisi myös syytä muistaa: vakuutukset, sähkösopimus, lämmityssopimus, puhelinliittymä, nettiyhteys, 
mediamaksu, postin edelleenlähetys.  

MUUTTO JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT 

http://www.skolverket.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.bilprovningen.se/
http://www.norden.org/fi
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Ammattiliitot 

Tilapäinen työskentely 

• Alasi ammattiliitosta selviää millaisiin palkkoihin ja työehtoihin sinulla on oikeus Ruotsissa.  

• Keskusjärjestöjen kautta löydät oman ammattiliittosi.  

• Keskusjärjestöt:  

• TCO (toimihenkilöiden ja virkamiesten keskusjärjestö) 

• LO (ammattiliittojen keskusjärjestö) 

• SACO (akateeminen keskusjärjestö) 

• SAC (syndikalistinen ammattiliitto)  

• Huolehdi, että sinulla on työsopimus.  

• Tarkista onko sinut vakuutettu.  

• Nuoria työntekijöitä koskevat monet ikärajasäädökset.  

• Lisätietoa saat esim. Ruotsin ammattiliitojen keskusjärjestöstä, LO 

• Kesätyöntekijöiden ja koululaisten verotuksesta voit kysellä Ruotsin verovirastosta, www.skatteverket.se   

Koulutuksen 
rinnastaminen 

• Ruotsin korkeakouluvirasto arvioi, mitä ruotsalaista tutkintoa ulkomailla suoritettu tutkinto vastaa parhaiten.  

• Joitakin poikkeuksia on olemassa, korkeakouluvirasto ei arvioi sääntelyn alaisia ammatteja, kuten lääkäri ja 
sairaanhoitaja. Näiden tutkintojen arvioinnista vastaa Ruotsin sosiaalihallitus.  

• Arviointi on ilmainen.  

• Högskoleverket: www.hogskoleverket.se 

• Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se 

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

http://www.skatteverket.se/
http://www.hogskoleverket.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.norden.org/fi


Lapsilisä 

• Lapsilisän maksaminen alkaa, kun oikeus lapsilisään astuu voimaan (lapsen syntymän jälkeen tai esim. 
perheen muuttaessa Ruotsiin).  

• Vanhempien ei tarvitse hakea erikseen lapsilisää. Etuuden maksaa Försäkringskassan.  

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

• Förskäkringskassan: www.forsakringskassan.se  

 

 

Toimeentulo 
työttömyyden aikana 

• Ainakin seuraavat asiat on hyvä huomioida:  

• Työttömyysvakuutus (Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali: www.nordsoc.org/fi, Ruotsin työttömyyskassojen 
yhteisjärjestö, Arbetslöshetskassornas Samorganisation)  

• Työttömyyspäiväraha 

• Toimeentulotuki (Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se) 

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

  

 

 

Toimeentulo sairauden 
aikana 

• Ruotsin sosiaaliturvaan kuuluva henkilö on oikeutettu Ruotsin vakuutuskassan maksamaan 
sairauspäivärahaan.  

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

• Förskäkringskassan: www.forsakringskassan.se  

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

Vanhempainvapaa 
• Ruotsissa asuvalla ja työskentelevällä henkilöllä on oikeus vanhempainrahaan. 

• Haloo pohjola: www.norden.org/fi   

• Förskäkringskassan: www.forsakringskassan.se  

http://www.norden.org/fi
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.nordsoc.org/fi
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.norden.org/fi
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.norden.org/fi
http://www.forsakringskassan.se/

