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В Akaа є, наприклад… 

• 16 500 жителів
• Унікальний за масштабом
міське бджільництво в Європі,

40 фруктовиx садiв, 20 млн бджіл
• Найстаріший у Фінляндії, який постійно працює кінотеатр  Toijalan Kino
• Пістолет-кулемет Suomi розроблений у місті Viiala
• Хокейні ключки «Монреаль» від Viiala
• Найстаріший діючий у Фінляндії
Фабрика шпалер Pihlgren і Ritola Oy
• Найстаріший музей шпалер у скандинавських країнах
• Різноманітна сфера бізнесу
• Красива природа та водні шляхи з відкритими маршрутами
• два залізничні вокзали в Toijala i Viala

До Тампере 15 хвилин від Viiala,
та 20 хвилин від Toijala.
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Соціальні та медичні послуги в місті Акаа 

Медичні та соціальні послуги для шукачів притулку та заявників на тимчасовий захист 

Послуги з прийому надає приймальний центр, клієнтом якого є зареєстрований заявник про 
міжнародний захист або тимчасовий захист. Послуги центру включають: розміщення, 
адмiнiстрацiя та виплати грошей, соціальні послуги, медичні послуги, перекладач та переклад. 
Таким чином, відповідальність за організацію соціальних послуг (у тому числі матеріального 
забезпечення) покладається на приймальний центр, в якому особа перебуває на обліку. 
Приймальний центр організовує всі медичні послуги або як власну діяльність, або як послуги 
закупає у державного чи приватного оператора. Якщо дитина, яка отримала посвідку на 
проживання на підставі тимчасового захисту, потребує захисту, за організацію охорони дитини 
несе місто Акаа. 

Муніципалітет організовує невідкладну та негайну медичну допомогу для шукачів притулку та 
тих, хто шукає тимчасового захисту. Заявники на тимчасовий захист мають право на медичні 
послуги на тих самих підставах, що й місцеві жителі. 

Соціальні та медичні послуги. для тих, хто має туристичний статус: 

Особи, які не заявили про тимчасовий захист, отримують лише невідкладні соціальні та 
медичні послуги, та послуги по охороні здоровя в навчальних закладах 
Приклади невідкладної допомоги включають: 

 невідкладна медична допомога

 невідкладна допомога в області стомотологii

 невідкладна психіатрична допомога, лікування наркоманії та психосоціальна підтримка

 облiк по вагiтноcтi.

Перевірки здоров'я 

Обстеження здоров’я школяра необхідно провести перед початком навчання в школі. Контактні 
дані шкільної медсестри, яка проводить перевірку, можна отримати у школі. 

Невідкладна медична допомога 

Контактна інформація: 
приймальна служба Akaa Ryödintie 16  
у робочi днi з пн-пт з 8-16.  
Зв'язок з питань, що потребують невідкладної допомоги пн-пт з 8:00 до 16:00 
тел. +358 40 335 2704 

В інший час (вечір, ніч, вихідні, святкові дні) TAYS Valkeakoski 
Salonkatu 24, Valkeakoski  
тел. 116 117 

Зателефонуйте за номером екстреної допомоги 116 117, перш ніж вирішити звернутися до 
відділення невідкладної допомоги. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за 
номером екстреної допомоги 112. 

Загальний номер екстреної допомоги: у разі надзвичайних ситуацій соціальної та медичної 
допомоги телефонуйте за номером екстреної допомоги 112. 
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Кожен, хто проживає в муніципалітеті, має право отримувати соціальні послуги, виходячи зі 
своїх індивідуальних потреб, без шкоди для свого права на основний догляд та засоби до 
існування. Якщо особа не подала заяву про надання притулку і, таким чином, не може 
забезпечити собі засоби до існування через служби прийому, вона має право на принаймні 
необхідну частку підтримки базового доходу від Kela, якщо вона потребує підтримки. Основною 
частиною підтримки основного доходу є продукти харчування та необхідні ліки, що 
відпускаються за рецептом, і вони є обов’язковими. Однак особа має спершу з’ясувати, чи 
може вона забезпечити собі засоби до існування іншими способами, наприклад, із власних 
заощаджень чи використовуючи засоби переказу грошей (див. окрему брошуру Kela). 

Консультації щодо соціальної роботи та забезпечення доходів 

Консультант з питань соціального захисту допомогае у вирішенні питань які стосуються KELA і 
соціальної служби. 
Консультант  Katja Kukkonen 
Torkontie 2, 2 поверх, кімната 41  
тел. +358 40 335 3049  
katja.kukkonen@akaa.fi  
Сервісна консультація працює по буднях з 9:00 до 12:00. 
У неробочий час зв’язатися з соціальною та екстреною медичною допомогою можна за 
телефоном екстреної допомоги 112. 

Соціальні послуги для сімей з дітьми 

Akaa медичнi послуги для сімей з дітьми  
040 335 3040  
По буднях з 8.00 до 16.00. 
У неробочий час зв’язатися з соціальною та екстреною медичною допомогою можна за 
телефоном екстреної допомоги 112. 

Інформація про виховання та навчання міста Акаа для 
приїжджих з України 

Місто Акаа тепло вітає всіх бажаючих до дошкільної освіти та школи. Найкращий варіант для 
дитини, яка не володіє фінською, – це місце в підготовчому навчанні, де вивчають мову та інші 
предмети. 

Навчання дітей та молоді у Фінляндії є безкоштовним. Кожен дошкільний та шкільний день 
включає безкоштовне гаряче харчування. Діти та молодь безкоштовно отримують книги та інші 
матеріали, які використовуються в навчанні. 
Дошкільна освіта оплачується відповідно до доходів сім'ї. Дошкільна освіта також може бути 
безкоштовною для людей з низькими доходами. День раннього дитинства в дитячому садку та 
сімейному дитячому садку включає гаряче харчування. 
Ви також можете отримати більше інформації про наші послуги на міському веб-сайті akaa.fi. 

mailto:katja.kukkonen@akaa.fi
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Дошкільна ОСВІТА (0-5 років) 

Діти мають право на дошкільну освіту. Для дитини до шкільного віку можна подати заявку на 
отримання дитячого місця. Термін розгляду заяви – 4 місяці, а в разі раптового 
працевлаштування – 2 тижні. Інформація про подачу заявки на місце дошкільної освіти: 
Для отримання додаткової інформації про дошкільну освіту: anneli.sateri@akaa.fi , тел. +358 40 
335 3511 

ДОПОЧТОВКА ТА ШКІЛЬНА ОСВІТА (5- або 6-річні та 7-16-річні) 

Дошкільна освіта починається в серпні , в року якому дитина досягає 6 років. У місті Акаа 
дошкільна освіта надається в початкових школах. Початкова освіта починається в серпні того 
року, коли дитині виповнюється 7 років. Усі діти молодшого шкільного віку, які проживають в 
Ака, мають право ходити до школи. 

1-6 класи належать до початкової школи, а 7-9 класи належать до старшої школи. В Ака всіма
школами керує місто. У Фінляндії мало приватних шкіл. Після початкової школи учні зазвичай
йдуть до коледжу або професійно-технічного училища. Вступ до цих шкіл залежить від
середнього показника атестата дев’ятого класу в початковій школі.

Діти та молодь, які переїхали в країну, можуть отримати підготовчу освіту для базової освіти. 
Його мета полягає в тому, щоб учень опанував базові навички фінської мови, познайомився з 
фінською школою та розвинув навички навчання. 

Наразі в Акаа немає адаптаційної освіти. Підготовчу освіту для дитини або молоді, що 
проживає в Акаа, можна організувати в іншому місці, до якого місто оплачує проїзд. Також не 
виключено, що в Акаа буде створено окрему групу підготовчої освіти. Формування групи 
залежить від кількості учнів. 

Реєстрація на підготовчу освіту відбувається за ел 

saija.roininen@akaa.fi, тел. +358 40 335 3085 

Вкажіть ім’я дитини, дату народження, адресу та 

імена та контактні дані опікунів (номер телефону, адреса електронної пошти). 

Додаткова інформація про підготовче навчання: virve.jamsen@akaa.fi, тел. +358 40 335 3377 


