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Tema för god praxis (februari 2016): 
Förläggningen och kommunen – samarbete och stöd för att bli kommuninvånare 
 
FRK: Identifiering av asylsökandes kompetens och praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 
 
Modellen används på FRK:s förläggningar i Egentliga Finland, där man har börjat använda 
verksamhetsmodellen. En anpassning av modellen inleds också vid förläggningarna i FRK:s distrikt 
Helsingfors och Nyland samt Satakunta.  
 
Användningsändamål:  
Antalet asylsökande växte betydligt förra hösten. I FRK:s distrikt i Egentliga Finland 
ville man hitta nya lösningar för vardagen på förläggningarna. I november 2015 
inleddes ett pilotprojekt (11/2015–1/2016) där man började med utveckling. 
Konkret gjordes en modell upp för att identifiera asylsökandes kompetens och för snabbare 
sysselsättning. Kompetensen identifierades genom intervjuer. Det finns en elektronisk 
blankett för det. I samarbete med samarbetspartner i arbetslivet skickades sedan de asylsökande för 
att testa en sysselsättningsmodell med låg tröskel, och modellen som användes var praktisk 
arbetslivsorientering (PRAO). I pilotprojektet konstaterade man att modellen var bra eftersom den 
främjar integration i samhället, skapar en rytm både på förläggningen och i den asylsökandes vardag 
och ger möjlighet till delaktighet och något vettigt att göra. Modellen gör det även möjligt att öva på 
finska i en autentisk arbetsmiljö. 
 
Aktörer som kan använda verksamhetsmodellen: 
Modellen är lämplig för anpassning till förläggningar. I pilotprojektet skapades ett elektroniskt 
frågeformulär för identifiering av kompetens som ledaren för förläggningen tillsammans 
med den asylsökande kan använda för att fylla i den asylsökandes kompetens, önskemål och 
motivation. Verksamhetsmodellen ger arbetsgivaren möjlighet att erbjuda en PRAO-plats till den 
asylsökande. I pilotprojektet skapades PRAO-avtalsblanketter, PRAO-arbetsintygsblanketter samt 
feedbackblanketter för såväl arbetsgivarna som för de asylsökande. Tack vare den feedback som 
kommit in via blanketterna har modellen utvecklats och fortsätter utvecklas i snabb takt. I den här 
modellen får arbetsgivare dessutom en möjlighet att bekanta sig med asylsökande och deras 
kompetens. 
 
Målgrupper som är nyttohavare: 
Målgruppen är vuxna asylsökande. Identifieringen av deras kompetens och 
en lämplig PRAO-plats ger dem möjlighet att redan medan de bor på en förläggning 
bekanta sig med det finländska arbetslivet. På så sätt skapar de nätverk och kanaler som aktiva 
aktörer i samhället. För dem som får ett positivt asylbeslut och får stanna i Finland har modellen 
främjat integrationen och kunskapen om hur det finländska samhället fungerar.  
 
Den asylsökande kan också ta med sig informationen om sin kompetens och sina PRAO-intyg när han 
eller hon blir kund hos arbets- och näringsbyrån. Det medför att den asylsökandes individuella 
kompetens kan beaktas bättre när integrationsplanen görs upp.  
 
Central idé för verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Modellen bygger på att man ska hitta en kanal för att bli en del av arbetslivet i ett tidigt skede. Detta 
sänker tröskeln för att få sysselsättning i form av ett lönearbete när lagstiftningen gör det möjligt. Den 
centrala idén i identifieringen av kompetensen och PRAO-platsen har konstaterats vara fungerande 
samarbetsformer med samarbetspartnerna i arbetslivet. Verksamhetsmodellen fungerar för att den har 
låg tröskel och PRAO-perioderna på 1–3 veckor lyfter fram den asylsökandes kompetens och 
presenterar samtidigt möjligheterna i det finländska arbetslivet. Modellen har fått positiv feedback från 
såväl asylsökande som arbetsgivare.  
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Centrala aktörer som behövs för genomförandet, deras uppgifter och nödvändiga resurser: 
Under pilotprojektet behövdes en koordinator som följde upp projektet och som personalen på 
förläggningen samarbetade med för att kartlägga de asylsökandes kompetens och fungerade som 
kontaktperson med samarbetspartnerna i arbetslivet. Redan under pilotprojektet började det bildas ett 
nätverk av samarbetspartner i arbetslivet som kunde erbjuda PRAO-platser. När pilotprojektet var slut 
i slutet av januari 2016 beslöt man göra modellen en del av arbetet i förläggningsverksamheten. 
Ledaren för förläggningen får som sin arbetsuppgift att identifiera kompetensen och utöver FRK:s 
distrikt i Egentliga Finland har man även börjat anpassa modellen till distrikten Helsingfors och Nyland 
och Satakunta. Resursbehovet i det inledande skedet är en regional koordinator, ledarna på 
förläggningarna, kontakt & nätverk med samarbetspartner. Under våren 2016 görs ett business case 
som närmare definierar kostnaderna för och nyttorna med modellen.  
 
Beskrivning av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
a. FRK:s koordinator/förläggningens ledare diskuterar med den asylsökande och kartlägger bl.a. 
arbetserfarenhet, språkkunskaper och intressen, bl.a. med hjälp av en elektronisk standardblankett.  
b. FRK hittar samarbetspartner i arbetslivet och försöker hitta PRAO-platser och gör 
samarbetspartnern insatt i PRAO-praxisen. När en samarbetspartner för andra gången tar emot en 
asylsökande för en PRAO-period är processen mycket snabb, eftersom avtalsblanketterna och 
inskolningen redan är bekanta.  
c. Koordinatorn guidar de asylsökande till tillgängliga PRAO-platser. Efter PRAO-perioden har man i 
feedbacken kunnat läsa att perioden har hjälpt den asylsökande lära känna det finländska arbetslivet 
och skapa nätverk. Arbetsgivarna har i sin feedback uppgett att modellen har fungerat och att 
förståelsen kulturerna emellan har ökat. Modellen har ökat förståelsen för vilken typ av kompetens de 
asylsökande har. Dessutom har identifieringen av kompetens/arbetslivserfarenhet testats med hjälp av 
ett elektroniskt system.  
 
Resultat och effekter av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Under pilotskedet (november 2015–januari 2016) deltog FRK:s förläggningar i Åbo. Inom ramen för 
projektet intervjuades 33 asylsökande. Efter intervjuerna  
ordnades under 1,5 månad 20 PRAO-perioder. Efter pilotprojektet har ledaren för förläggningen hand 
om kartläggningen av kompetensen. Kartläggningen av kompetensen har fortsatt i februari och nya 
PRAO-perioder har inletts hela tiden. När modellen anpassas och när identifieringen av kompetensen 
övergår till förläggningen ger den i allt större utsträckning rytm, mening och möjligheter för de 
asylsökande som individer och för vardagen på förläggningen. 
 
Hur verksamhetsmodellen eller motsvarande har utvärderats: 
Modellen med snabb sysselsättning konstaterades vara lyckad under pilotprojektet. Modellen fick 
utmärkt feedback från asylsökande och arbetsgivare. Feedback samlades in under pilotprojektet och 
samlas fortfarande in med en elektronisk blankett både från asylsökande och samarbetspartnerna i 
arbetslivet när PRAO-perioderna avslutas. Verksamheten utvecklades och utvecklas omedelbart 
utgående från feedbacken.  
 
Modell och beskrivning av god praxis: 
Verksamhetssätten i pilotprojektet har beskrivits och FRK bearbetar nästa version av modellens 
infopaket för olika målgrupper (förläggningar, samarbetspartner i arbetslivet, asylsökande). 
 
Spridning och etablering: 
Det är meningen att verksamhetsmodellen under våren 2016 ska anpassas till 15 förläggningar i 
FRK:s distrikt Egentliga Finland, Helsingfors och Nyland och Satakunta. Under våren är målet 450 
intervjuer och 300 genomförda PRAO-platser. Modellen för kartläggning av kompetens och tillhörande 
PRAO-perioder som utvecklats inom projektet skulle ha förutsättningar för att utvidgas nationellt. 
Modellen snabbar upp integrationen av asylsökande som fått uppehållstillstånd eftersom 
informationen kan utnyttjas direkt som en del av den personliga integrationsplanen. Den kommun som 
gör upp planen eller ämbetsmannen vid arbets- och näringsbyrån behöver inte påbörja planen direkt. 
Informationen som samlas in och överförs kan utnyttjas av läroanstalter som ordnar 
integrationsutbildning.  
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Utmaningar och problem i genomförandet: 
Det är en utmaning att hitta PRAO-platser. Det effektivaste sättet för att hitta platser har varit personlig 
kontakt. Arbetsgivarnas goda erfarenheter av projektet har hjälpt till att hitta nya PRAO-platser och det 
har skapat ett nätverk där samarbetspartner i arbetslivet som ständigt erbjuder PRAO-platser deltar. 
Dessutom skulle införandet av en mer omfattande kompetenskartläggning, som även skulle betjäna 
planeringsbehoven som arbets- och näringsministeriet och kommunernas integrationsprogram har, 
förutsätta en permanent elektronisk plattform som uppfyller datasäkerhetsbestämmelserna för att göra 
kompetenskartläggningen och analysera information. Det är viktigt med samarbete mellan olika 
ministerier (IM, UKM, ANM) över förvaltningsgränserna. En kartläggning av kompetensen redan på 
förläggningarna kräver att basuppgiften omdefinieras. I samband med kompetenskartläggningen och 
PRAO-perioderna kan begreppet förintegration användas.  
 
 
Utvecklare och kontaktpersoner för den beskrivna verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Finlands Röda Kors, Egentliga Finlands distrikt och Accenture; Projektkoordinator Anna Tenho, FRK 
Egentliga Finland, förnamn.efternamn@redcross.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


