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Till vem riktar sig den svenskspråkiga inledande 
kartläggningen?
· Alla som vill integreras på svenska styrs först till den inledande kartläggningen. Den testar 

språket.

· Den som redan har integrerats på finska ska inte delta 

· Oberoende av språknivå skickas kunden till den inledande kartläggningen, eftersom det 
finns olika nivågrupper inom den svenska integrationsutbildningen. 

· Den inledande kartläggningen kan också användas för frivillig integrationsutbildning eller 
som stöd för handledning vid regionala svenskspråkiga arbetskraftsutbildningar. 
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Till vem riktar sig en svenskspråkig 
integrationsutbildning?
· Till alla som vill integreras på svenska

· men inte till dem som redan har integrerats på finska

· eller till dem som inte är läs- och skrivkunniga

· I första hand till kunder som har integrationstid, men om det finns plats, kan också 
personer väljas till utbildningen vars integrationstid har överskridits. 

· Deltagarna i utbildningen kan komma varifrån som helst i Finland, från Hangö till Utsjoki, 
från Eckerö till Ilomants.
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Hur kan man delta?

· Man måste vara registrerad vid AN-byrån eller i något kommunförsök med sysselsättning

· Kunden säger att hen vill integrera dig på svenska, om det känns bäst 

· Om någon påstår att sådant inte är möjligt är det viktigt för mig, Vilppu Palmberg, att få veta!

· Det är också möjligt att vara i direkt kontakt med Saara Nummela, som är ansvarig för både 
kartläggningen och utbildningen vid Egentliga Finlands AN-byrå, eller/och Vilppu Palmberg vid 
Egentliga Finlands NTM-central

4 26.9.2022   |   Vilppu Palmberg och Saara Nummela



Vad händer i Arffmans kartläggning?

· När en kartläggningstid är reserverad kontaktar testens arrangör dig. 

· Det liknar mycket testet som görs på finska med olika språktester och även matematik test för 
att få fram både språknivå och studiefärdigheter.

· Kunden kan sen bestämma tillsammans med sakkunnig inom AN-byrån eller kommunförsök om 
hen vill delta i flerformsutbildningen, annan arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier med 
integrationsförmån.
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Vad händer i Arffmans integrationsutbildning?

· Ges enligt Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning
· Men innehåller 4 moduler med bestämt språknivå som mål

· Största delen av studierna på nätet, men också närstudier, möten med lärare, utflykter 
och arbetsprövning

· Baseras alltid på PUK (Personlig utvecklingsplan för kunnandet)

· Inom utbildningen kan det finnas olika smågrupper och olika individuella uppgifter 

· Fokuserar på att hitta arbete eller studieplats i den studerandes närområde 

· Nästa kurs börjar 3.10.2022, men nya studeranden kan tas med också senare. 
Kurshelheten tar ungefär ett år och nästa kurs börjar genast efter den
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Kontaktuppgifter

• Vilppu Palmberg, migrationssakkunnig, Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral

• Tel: +358 50 396 0563

• E-post: vilppu.palmberg@ely-keskus.fi

• Saara Nummela, sakkunnig, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå

• Tel: +358 50 505 5458

• E-post: saara.nummela@te-toimisto.fi
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