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EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistuneen sairaanhoitajan tilanne
(mukaellen Rintala-Rasmus.A. 2007)



Kolme urapolkua tällä hetkellä

Kolme urapolkua EU/ ETA-maiden ulkopuolella hankitun SH-

tutkinnon tai SH-osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen:

1) VALVIRAn papereihin perustuva pätevyyden arviointi ja 

lausunto tutkinnon hyväksymisestä ehdottomana tai ehdollisena 

> maksulliset lisäsuoritukset

2) AHOT-käytäntö, joka edellyttää oppilaitokseen 

hyväksymistä > johtaa suomalaiseen sairaanhoitaja (AMK)-

tutkintoon 

3) EU/ETA maiden sairaanhoitajille oma erillinen koulutus 

(SATU ja DIAK) > suomalainen sairaanhoitaja (AMK)- tutkinto.



Urareitti

Työelämä Koulutus

-Ei ole systemaattista sairaanhoitajan 

osaamisvaatimuksiin perustuvaa mittausta/seurantaa 

työelämään integroitumisessa

-Verrataan aiempaa osaamista suomalaiseen 

sairaanhoitajan osaamiseen

EU/ETA-maiden 

ulkopuolella 

valmistunut 

sairaanhoitaja

Suomalaisen 

sairaanhoitajan 

osaamisvaatimukset*

* perustuen direktiiviin 2013/55/EU 



Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset

1) Asiakaslähtöisyys

2) Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus

3) Johtaminen ja yrittäjyys = itsensä johtaminen ja oman osaamisen johtaminen

4) Kliininen hoitotyö

5) Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko

6) Ohjaus ja opetusosaaminen

7) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

8) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö

9) Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja potilasturvallisuus



Työkokemus

Suomen/Ruotsin
kielen taito

Ammattipätevyys

Laillistus

Rekisteröinti

VALVIRA

Koulutus

AMK:t

Laatu ja 

potilasturvallisuus



KESKITETTY 

Todistusten 
oikeellisuuden 

tarkistus   
VIRANOMAINEN 

VALVIRA

€

HAJAUTETTU

Suomen kielen 
tasotestaus 

YKI 3/B1  
vähintään    

erilaiset           
kielikoulutusta 

antavat 
organisaatiot       

€

KESKITETTY 

Todistusten 
vertailu, 
selvitys 

suoritettavista 
moduuleista, 

prosessin 
ohjaus

METROPOLIA 

Moduulien 
simuloidut 

alkutestaukset  
TURKU, DIAK        

€

HAJAUTETTU 

Moduulien 
suorittaminen 

(teoriaa + 
harjoitteluja) 
nonstopina

TURKU, 
METROPOLIA, 

DIAK, 
TAMPERE, 
LAPPI AMK

? 

€

KESKITETTY 

Simuloidut 
näyttökokeet 
TURKU , DIAK                     

€

HAJAUTETTU

Suomen kielen 
tasotestaus

YKI4/B2

erilaiset 
kielikoulutusta 

antavat 
organisaatiot

€

KESKITETTY 

Laillistus ja 
rekisteröinti 

VALVIRA                   

€

UUSI MALLI-luonnos :EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan sairaanhoitajan pätevöitymisprosessi

Valvira

YKI 3/ B1
todistus
vähintään

Metropolia 
selvitykset,
DIAK ja Turku
alkutestit Moduulit AMK:t

DIAK/ 
Turku 
lopputestit

lopputesti 
mahdollista 
tehdä 
harjoittelussa

Valvira

26.4.2017/RS&MT



EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan sairaanhoitajan pätevöitymiseen
täydentävät moduulit

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmä ja 

lainsäädäntö sekä 
sairaanhoitajan toimintaa 

koskevat säädökset

X op

€

Lääkehoito

X op

€

Kliininen hoitotyö, 
somaattiset ja 

mielenterveystyön caset

X op

€

Ammatillinen suomen kieli

X op

€

Vanhustenhoidon harjoittelu laitoksessa tai 
kotisairaanhoidossa

7op

5vk

€

Somaattinen harjoittelu sairaalassa

7op

5vk

€

Mielenterveys-/päihdehoitotyön harjoittelu

7op

5vk

€

Näyttöön perustuva hoitotyö ja tutkimuksellisuus 

Suomen kieli YKI4/ B2 

26.4.2017/RS&MT
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MT 26.4.2017



MT 26.4.2017



MT 26.4.2017



AVOIMIA KYSYMYKSIÄ

Kuka järjestää?

Kenellä on kompetenssi todistusten vertailuun?

Kuka ohjaa urapolulla?

Kuka maksaa?

Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset arviointikriteereinä moduuleissa, miten?

Moduulien laajuus op?

Moduulin hinnoitus/op?

Moduulit nonstopina? Ja/tai avoimen kautta polkuopintoina, onko mahdollista?

Kuka maksaa?



KIITOS!

LISÄTIETOA:

www.hamk.fi/urareitti

URAREITTI

Raija Sairanen

gsm 044 9074556

raija.sairanen@turkuamk.fi

Mervi Takaeilola

gsm 040 3550424

mervi.takaeilola@turkuamk.fi
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