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URAREITTI-HANKKEEN KOONTI SYKSYLTÄ 2016 (syys-joulukuu) 
 
Urareitti-hankkeen syksy on ollut vilkas ja tuloksellinen. Esittelemme tässä lyhyesti, mitä hankkeessa on 

tapahtunut syys-joulukuun 2016 aikana hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2016 aikana 

hankkeessa on tehty erilaisia selvityksiä, jotta päästään mallintamaan koulutuksia, moduloimaan täydentäviä 

koulutuksia sekä antamaan suosituksia urareiteistä, jotka nopeuttavat maahan muuttaneen henkilön 

työllistymistä, integroitumista yhteiskuntaan ja joilla vältetään päällekkäistä kouluttamista. 

 
Ensin muutamia hankkeen toimintoja numeroina syys-joulukuussa 2016, jotka kertovat hankkeen volyymistä. 

Suluissa olevat numerot kertovat aikaisemmat tapahtumat. 

 
Hankkeen sisäisiä yhteistyökokouksia    16 (25) 

(esim. joissa käsiteltiin hallinnollisia asioita, ohjattiin artikkeleiden 

kirjoittamista, on ollut hankkeen yhteistyötapaamisia, workshoppeja jne.) 

Työpaketti 1 - Osaamisvaaka terveysalalle, työkokouksia   4 (24) 

Työpaketti 2 - Opintopolut, työkokouksia    10 (36) 

Työpaketti 3 - Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli, työkokouksia  5 (49) 

Työpaketti 4 - Verkostomainen yhteistyömalli 
 

 Infotilaisuuksia hankkeesta    16 (34) 

- osallistujia infotilaisuuksissa  1076 (1388) 

 Yhteistyökokouksia muiden hankkeiden kanssa   4 (5) 

Johtotiimin (toteuttajatahojen hankevastaavat) työkokouksia  4 (9) 

Ohjausryhmän kokouksia     0 (2) 

Verkkokokouksena toteutettuja (Skypen, AC:n tai puhelimen välityksellä)  12 (54) 

 
 

HANKKEESSA ALOITTANEET 
 
Hankkeessa aloittaneet ovat hankkeen kohderyhmäläisiä ja ovat olleet hankkeen toimenpiteiden kohteena. 

He ovat täyttäneet ESR:n osallistujakohtaiset henkilötietolomakkeet (Aloituslomake, Lopetuslomake).  

Aloittaneita henkilöitä on tällä hetkellä 94 (tavoite 299).  
 

 
TYÖPAKETTIEN TOIMINNOT 
 
Seuraavaksi esitellään hankkeen laadullisia toimenpiteitä ja tehtäviä työpakettien kautta. Ensin on hankkeen 

tavoite ko. työpaketille, sitten tällä hetkellä työn alla oleva tehtävä ja syksyn aikana hankkeessa suoritetut 

toimenpiteet, joilla tavoitteeseen pyritään. 
 

TYÖPAKETTI 1 - Osaamisvaaka terveysalalle  
 

Hankkeen tavoite työpaketille: Ha kkee  tulokse a sy tyvä Osaa isvaaka terveysalalle  o  alli, joho  
luodaan läpinäkyvät ja esteettömyyttä vahvistavat toimintaperiaatteet korkeasti koulutettujen 

maahanmuuttotaustaisten henkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen terveysalan lailla 

säänneltyihin ammatteihin.  
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Osaamisvaa´an sisältämät toimintaperiaatteet luodaan mm. arvioimalla miten toteutetut osaamisen 

tunnistamisen toimintatavat koulutusorganisaatioissa vastaavat luotuihin osaamisen tunnistamisen 

suosituksiin ja periaatteisiin, kehittämällä terveysalan tutkintojen vastaavuuden arviointia sekä  

alakohtaista osaamiskartoitusta, luomalla yhteistoiminnallisesti alakohtaiset AHOT-periaatteet, jotka 

sisältävät tarvittavat alakohtaiset, moduulipohjaiset lisäkoulutussuositukset sekä rakentamalla koulutuksia 

maahanmuuttotaustaisia henkilöitä opettaville tahoille arvioinnin käytänteistä. 

 
Tämän hetkinen tilanne: Hankkeessa on luotu EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan sairaanhoitajan 

pätevöitymisprosessi, prosessimalli, jonka avulla maahan muuttaneen sairaanhoitajan työhön sijoittumista 

nopeutetaan ja hänen osaamistaan arvioidaan niin, että puuttuva substanssiosaaminen pystytään  

täydentämään täydentävän koulutuksen avulla. Malliin on kehitetty EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan 

sairaanhoitajan pätevöitymiseen täydentävät moduulit. Mallia kehitetään ja siitä on pyydetty lausunnot 

Valviralta ja OKM:ltä. 

Mallin taustalle on tehty erilaisia kyselyitä, joiden analyysiä on hyödynnetty mallin valmistelussa. Alla on 

kuvattu muutamia. Tulokset löytyvät hankkeen työtilasta Eduunista: 
 

Toimenpiteet:  Haastattelu 16:lle DIAKin pätevöitymiskoulutuksen alkuvaiheessa olevalle maahanmuuttaja-

sairaanhoitajalle. Haastattelujen tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia 

AHOT-prosessista. Taustalla käytettiin sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia.  

 aSIMU-hankkeen pilotoinnin tuloksia. Hankkeen tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen 

luomalla malli sairaanhoitajan osaamisen varmistamiseksi. 

 Haastattelu Turun amk:ssa 16:lle pätevöitymiskoulutuksessa olevalle maahanmuuttajataustaiselle 

sairaanhoitajalle. Haastattelujen tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia 

AHOT-prosessista.  

 Benchmarking Englannin, Saksan ja Kanadan osaamisen tunnistamisen järjestelmiin. 

 Työkokous 29.11.2016, jossa mukana Valvirasta ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen ja ylitarkastaja Katja 

Virtanen sekä OKMstä opetusneuvos Sanna Hirsivaara. 

 
TYÖPAKETTI 2 - Osaamispolut 

 
Hankkeen tavoite työpaketille: Hankkeen toisena tulokse a sy tyvä Osaa ispolku  tek iika , terveyde  ja 
liiketalouden aloille sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen on laajasti myös muilla koulutusaloilla ja 

toimintaympäristöissä (esim. avoin amk, täydennyskoulutus, valmistavat opinnot) hyödynnettävä malli, 

johon luodaan osaamisen tunnistamisen ja mahdollisen tunnustamisen yleiset periaatteet sekä siihen liittyen 

eri moduuleista koostuvat, yksikölliset tarpeet huomioivat kokonaisuudet: a) tarvittavat ammattiopinnot 

lisäopintoina, b) ammattikielen täydentävät opinnot esimerkiksi työvaltaisesti tai osana ammattiopintoja 

pohjautuen AHOT-prosessin tilannearvioon. Hankkeessa suunnitellaan arviointikriteerit, joiden avulla 

voidaan toteuttaa autenttista arviointia ammatillisessa kontekstissa, ja jossa oppija itse on arvioitsija, ja 

muut arvioitsijat tulevat terveydenhuollon organisaatioista ja ammattikorkeakouluista c) työkulttuuri ja 

verkostoituminen alakohtaisesti ja d) ammatti-identiteetin ja minäpystyvyyden rakentuminen työllistymisen 

tai jatko-opintojen näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa rakennetaan terveysalan kielitaidon lähtötasotesti 

tasokuvauksineen kotoutumiskoulutukseen.  
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Tämänhetkinen tilanne: 
 

Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on kuvata, miten 15 op:n sisältöjä ja toteutusta tulisi 

uudistaa korkeakoulutetun maahanmuuttajataustaisen osaamisen tunnistamisen viitekehyksessä 

huomioiden yhdenvertaisuus, ammatti-identiteetin kehittyminen, kieli ja kulttuuri sekä luovat suositukset 

valmentavista opinnoista sekä 15 op:n täydentävän koulutuksen moduuleista ja toteutuksesta ammatilliseen 

opettajakoulutukseen. 
 
Toimenpiteet: 

 On kartoitettu viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun olemassa olevat opetus- ja 

toteutussuunnitelmat. Tarkastelun keskiössä olivat ammatillisen opettajan ydinosaaminen ja sen 

määrittely. 

 Tehty kysely ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajille maahan muuttaneiden opettajien 

kelpoistamisesta rinnastamispäätöksen perusteella. Tulokset hankkeen työtilassa Eduunissa. 

 Marraskuun alussa on lähtenyt kysely maahan muuttaneille opettajille, joille on annettu 

ammatillisen opettajan rinnastamispäätös. Kysely koskee heidän ajatuksiaan opiskelun aikaisen 

AHOT-prosessin toimivuudesta sekä toiveista ohjauksen ja prosessin suhteen. 

 

Tekniikan alan (rakennustekniikka ja logistiikka) tavoitteena on tehdä suositukset aloille liittyvästä korkeasti 

koulutettujen maahanmuuttotaustaisten henkilön opintopolusta ammatilliset kieliopinnot sisältävine 

lisäopintomoduuleineen sekä digitaalinen itsearviointiväline. 
 

Toimenpiteet: 

 On työstetty rakennus- ja logistiikan alan insinöörien ydinosaamisen alueita vertaamalla HAMKin ja 

JAMKin opetussuunnitelmia Arenen, FINEAn ja EAFSG antamiin ydinosaamisen alueisiin. Tällä 

hetkellä ollaan kirjoittamassa ydinosaamisen lausekkeita, jotka saadaan valmiiksi vuoden 2016 

loppuun mennessä. Tämän jälkeen ne lähetetään arvioitaviksi Arenen tekniikan alojen 

asiantuntijoille. 

 Samaan aikaan on käyty neuvotteluja ja etsitty rahoitusta hankkeen tavoitteena olevalle digitaaliselle 

itsearviointivälineelle. Itsearviointiväline on tarkoitus tuottaa Osaan.fi-järjestelmään. 

 

Liiketalouden alan tavoitteena on tehdä suositukset alalle liittyvästä korkeasti koulutettujen maahan 

muuttaneiden henkilöiden opintopolusta ammatilliset kieliopinnot sisältävine lisäopintomoduuleineen. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

1. On kehitteillä korkeakouludiplomi-malli ja -koulutus, jonka kehittämisessä on käytetty mm. alla 

olevassa Toimenpiteet -listassa mainittuja asioita. Malli on Eduunissa ja sitä on tarkoitus pilotoida 

syksyllä 2017.  

2. Centrian ja Sedun yhteistyönä on kehitetty liiketalouden alan kielikoulutusmalli, Uraohjukset, sekä 

siihen liittyvä alakohtainen lähtötasotesti. Kielikoulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Malli on 

työtilassa, Eduunissa, ja tässä alla on linkki Uraohjukset -esittelyvideoon:  

https://www.youtube.com/watch?v=O9ytOoCkZCo 
 

Toimenpiteet: 

 Kevään ja syksyn 2016 aikana tehty sähköinen kysely ammattikorkeakoulujen liiketalouden alan 

koulutusohjelmille tradenomi-opintojen AHOT-prosessista maahan muuttaneille opiskelijoille. 

 JAMK teki maahanmuuttajataustaisia henkilöitä varten haastattelurungon, jota testattiin kevään 

2016 pääsykokeissa. 

 Minäpystyvyyden tarkastelua kotoutumiskoulutuksessa 
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 Kotoutumiskoulutuksessa oleville on tehty kysely ja tarkasteltu mm. heidän urahaaveitaan sekä sitä, 

kuinka paljon koulutuksessa on korkeasti koulutettuja henkilöitä. 

 

Terveysalan tavoitteena on tuottaa valtakunnalliset periaatteet korkeasti koulutetun maahan muuttaneen 

henkilön ohjauksen ja mentoroinnin tarpeesta sekä ohjaukseen sisältyvän arvioinnin periaatteista, 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kontekstualisoinnin viitekehyksessä terveyden alalle. 
 

Toimenpiteet: 

 DIAK teki alkuvuodesta sähköisen kyselyn, jossa kartoitettiin terveysalan työnantajien näkemyksiä 

tuen tarpeista ohjattaessa maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitaja(AMK)-opiskelijoita heidän 

opintoihinsa sisältyvissä terveysalan harjoitteluissa sekä työnantajien tuen tarpeista ohjattaessa 

sairaanhoitaja(amk)-opiskelijoita työelämään. Kysely tehtiin Helsingissä ja Oulussa. Kysely on 

analysoitu ja tuloksia hyödynnetään tavoitteen saavuttamiseksi. 

 DIAKin Oulun campuksella kerättiin aineisto maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitaja(AMK)-

opiskelijoiden kokemuksista suomalaisesta työelämästä ja hakeutumisesta työelämään. Saatu 

aineisto analysoitiin ja tuloksia hyödynnetään tavoitteen saavuttamiseksi.  

 AHOTointi suomalaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa - mitä ja miten kohderyhmän osaamista 

tunnistetaan ja tunnustetaan.   

TYÖPAKETTI 3 - Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli 
 

Hankkeen tavoite työpaketille: Tavoitteena on kehittää työelämässä toimivien maahan muuttaneiden 

sairaanhoitajien sekä ammattikorkeakouluun terveysalan opintoja suorittamaan pyrkivien ammatillista 

kielitaitoa. 

 

Tämän hetkinen tilanne: mallinnetaan kielikoulutusta siten, että sairaanhoitajien substanssiosaaminen 

integroidaan suomen kielen opetuksen kanssa. Mallinnusta tehdään seuraavissa koulutuksissa: 

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Kielikoulutus osana maahanmuuttajasairaanhoitajien 

pätevöitymiskoulutusta sekä Työelämän organisaatioissa toteutettava maahanmuuttajasairaanhoitajien 

ammatillinen kieli- ja viestintäkoulutus. Mallinnuksella pyritään löytämään tehokkain tapa saavuttaa alalla 

tarvittava suomen kielen taito. 
 
Toimenpiteet:  

 Valmentavan koulutuksen opiskelijoiden loppupalautteet analysoitiin ja analyysin tuloksia 

hyödynnetään mallinnuksessa. Tarkemmat tulokset voi lukea artikkelista Valmentava koulutus vie 

maahan muuttanutta elämässä eteenpäin . 

 Yhteenveto SATU-koulutuksen opiskelijoiden haastatteluista (16 opiskelijaa), Kieli- ja viestintätaito  

 

Hankkeen julkaisutoiminta 

Hankkeessa tähän mennessä tuotetut artikkelit: 

 Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausta kehitetään 

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajataustaisten-

sairaanhoitajaopiskelijoiden-ohjausta-kehitetaan    

 Valmentava koulutus vie maahan muuttanutta elämässä eteenpäin https://unlimited.hamk.fi/ 

 Sairaanhoitajan suomesta sutjakampaa - Urareitti auttaa 

http://mediasepat.fi/Tt052016/#/article/36/page/1-1   

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajataustaisten-sairaanhoitajaopiskelijoiden-ohjausta-kehitetaan
http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajataustaisten-sairaanhoitajaopiskelijoiden-ohjausta-kehitetaan
https://unlimited.hamk.fi/
http://mediasepat.fi/Tt052016/#/article/36/page/1-1

