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Vad handlar projektet om?

FRK har tillsammans med sina 

samarbetspartner startat ett projekt för att 

kartlägga asylsökandes kunskaper och 

påskynda sysselsättningen och 

integrationen genom en PRAO-period. 

Projekt efterlyser företag, organisationer 

och föreningar som kan erbjuda 

asylsökande möjligheter att bekanta sig 

med arbetslivet.

Projektet är ännu i pilot- och 

expansionsskedet och har fått utmärkt 

respons från arbetslivsparter och 

asylsökande.

Målet är att främja asylsökandes integration i samhället, ge dem möjligheter att lära sig det finska eller 

svenska språket och kulturen samt skapa stigar med låg tröskel till det finländska arbetslivet.
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Kompetenscentret för integration av 

invandrare vid arbets- och 

näringsministeriet har belönat modellen 

med ett diplom för god praxis för 

integration (”Kotouttamisen hyvä käytäntö 

2016”).



Vad får arbetslivspartner ut av att delta i 

projektet?

• Erfarenheter av arbete med och sysselsättande av 
invandrare och människor från olika kulturer I 
framtiden kommer arbetsmarknadens tillväxt i hög 
grad att stödja sig på invandrare

Erfarenheter av invandrare

• Möjlighet att genomföra samhällsansvaret och främja 
ett positivt attitydklimat

Genomförande av 
samhällsansvaret

• Möjlighet att bilda nätverk med eventuella 
arbetsmarknadsresurser genom FRK:s förmedling

Nätverkande med 
kompetenta personer

• Ny kompetens och nya möjligheterKunskaper och möjligheter
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Vad förväntas av arbetslivspartnerna?

• Man kommer tillsammans överens om hur lång PRAO-
perioden är, 1–3 veckor, max. 6 timmar per dag

• PRAO-perioden är oavlönad

• FRK står för asylsökandenas olycksfallsförsäkring

Att de erbjuder en eller flera 
asylsökande en PRAO-plats 
med på förhand fastställda 
uppgifter

• Fungerar som arbetslivspartnerns kontaktperson med 
FRK

• Kommer överens om praktiska saker kring PRAO-
perioden

• Ger respons efter PRAO-perioden

Att de utser en 
kontaktperson för 
samarbetet

• Handledaren ansvarar för inskolningen av asylsökanden, 
övervakning och handledning under PRAO-perioden

• Skriftligt intyg över inskolningen

Att de skolar in och 
handleder den som deltar i 
PRAO-perioden under den tid 
perioden pågår
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Arbetslivskoordinator

Juhana Päivärinta

juhana.paivarinta@redcross.fi

040 6205240

Distrikt: Helsingfors & Nyland, Tavastland, 

Egentliga Finland, Savolax-Karelen, Sydöstra 

Finland

Nationell koordinator 

Anna Tenho

anna.tenho@redcross.fi

040 5466440

Vill du komma med? Kontakta oss!

https://rednet.rodakorset.fi/prao
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Nationell koordinator 

Kaisa Kannuksela

kaisa.kannuksela@redcross.fi

020 7012039

Arbetslivskoordinator 

Jenni Moilanen

jenni.moilanen@redcross.fi

040 1407848

Distrikt: Uleåborg, Lappland, Satakunta, 

Österbotten, Västra Finland

mailto:juhana.paivarinta@vokki.fi
mailto:anna.tenho@redcross.fi
https://rednet.rodakorset.fi/prao
mailto:anna.tenho@redcross.fi
mailto:jenni.ojanpera@redcross.fi

