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Yleistä hankkeen etenemisestä 
 

Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti niin sisällöllisesti kuin aikataulullisesti. Hanke pääsi alkamaan vasta 

lokakuussa 2015, mutta olemme kirineet tavoitteet ja toimenpiteet kiinni tämän kevään aikana. Alla esitellään kunkin 

neljän työpaketin tilanne ja toimenpiteet 1.1.2016 - 30.4.2016.  

Hankkeen alussa syksy 2015 meni työpakettien järjestäytymiseen ja varsinaiset toimenpiteet päästiin aloittamaan 

tammikuussa 2016. 

 

TYÖPAKETTI NRO 1 – TERVEYSALAN OSAAMISVAAKA 
 
Kriteeristö sairaanhoitajatutkinnon vastaavuuden ja ammattipätevyyden arviointiin 
sekä polkuja pätevöitymiseen 
 
Terveysalan osaamisvaaka -työpaketti on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2016 
ensimmäisen neljänneksen aikana työpaketin toimijat ovat kokoontuneet kahdesti koko päivän kestävään 
työpajatyöskentelyyn. Kaikkien työpaketin toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön ja oman vastuualueen 
toteuttamiseen on ollut erittäin aktiivista. 

 
 Työpaketin toimijat ovat selvittäneet OKM:n, STM:n ja Valviran (TEMin yhteyshlö ei selvillä) 

tahtotilaa  EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun sairaanhoitoalan tutkinnon arviointiin ja sen 
perusteella tapahtuvaan tutkinnon hyväksymiseen tai täydentämiseen. Viranomaisten tahtotila 
siitä, mihin suuntaan arviointia ja käytäntöä tulisi rakentaa maassamme ulkomailla (EU/ETA-
maiden ulkopuolella) tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämiseksi ei ole 
meillä vielä riittävästi tiedossa. On käyty läpi eri viranomaisten viestittämiä käsityksiään asiasta, 
josta on kuitenkin vaikea muodostaa kokonaiskuvaa ja yhteistä tahtotilaa. Jatketaan tunnustelua 
siitä, onko jokin työryhmä käsittelemässä aihetta. Työpaketin toimijoiden mukaan olisi olemassa 
tahtotila siitä, että ”sairaanhoitajille luotaisiin vastaava pätevöitymisreitti kuin ulkomailla lääkärin 
tutkinnon suorittaneille” (Valvira, OKM-työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:5).  
Näin ollen on tärkeää, että pyrimme tuottamaan tietoa, joka palvelee mm. ”kuulustelujen” ja 
sopeutumisaikojen sisällöllistä ja prosessimaista rakentumista ulkomailla sairaanhoitaja-tutkinnon 
suorittaneille. Kysymme lisäksi miten nykykäytäntöjä tulisi uudistaa kokemusten valossa 
(haastattelut, kysely) sekä dokumenttien valossa (lausunnot, viranomaisten asiakirjat). 
 

●  Hankimme tietoa myös ”urareittien” parhaista käytänteistä eri maissa. Tähän saakka tietoa  
        on hankittu Saksasta ja Kanadasta. Tulossa ovat Ruotsin, Englannin ja Skotlannin käytänteet. 
                        Turun ja Tampereen toimijat ovat parhaillaan kartoittamassa kouluttajien/arvioitsijoiden ja 

maahanmuuttajien kokemuksia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta (AHOT) sairaanhoitajan koulutusammatissa. Turun työpajassa työstettiin 
toteutettavia ryhmähaastatteluita valmisteltujen työpapereiden pohjalta.  
Ryhmähaastattelujen toteutus: 25.4. Turussa, keväällä valmistuva SATU-ryhmä (4 Focus group -
ryhmää / Videointi - 2 ryhmähaastattelun toteuttajaa TAMK:sta). 19.5. DIAK ryhmähaastattelut, 
jotka Turun vaakatoimijat toteuttavat. Aineiston litterointi tehdään hanketoimijoiden toimesta. 
Muuta aineistoa myös käytettävissä, mm. Turussa valmistuvan SATU-ryhmän CV:t ja 
työhakemuksia koskevat harjoitteet. 
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 Lapin amk:n johdolla on valmisteltu parhaillaan toteuttamisvaiheessa olevaa kyselyä, jossa 
kysytään millaisia käytänteitä ja kokemuksia opettajilla ja muilla AHOT-vastaavilla on ulkomailla 
(EU/ETA maiden ulkopuolella) sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden ahotoinnista 
ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksessa. Kyselylomake on osoitettu Urareitti-
hanketoteuttajaorganisaatioille (sairaanhoitoala/ulkomailta tulevien hoitajien ahotoinnista 
vastaava henkilöstö). Organisaatiot ovat Centria, DIAK, HAMK, JAMK, Lapin amk (kyselystä 
vastaava), Laurea, Metropolia, Sedu Aikuiskoulutus, Turku amk ja TAMK. Kyselyn toteutusaika: 
11.4 - 25.4.2016. 

 

Kuvaus muutos- ja uudistamistarpeista Valviralle annettujen terveysalan tutkintojen vastaavuuksien 
arvioinneista ja arviointiprosesseista 

         ●   Metropolian   vaakatoimijat  analysoivat  Valviran  tutkinnonvastaavuudesta  tuotetut   lausunnot  
koskien terveydenhuollon säänneltyjä ammatteja (sairaanhoitaja, muut/EU/ETA-valtion 
kansalaiset, muussa kuin EU ETA-maissa saatu koulutus). Analyysi tuottaa tietoa eri maissa 
hankitun terveydenhuollon koulutuksen vastaavuuksista ja eroista suhteessa suomalaiseen 
tutkintoon (vahvuudet ja puutteet). Valvira vastaa sairaanhoitajan tutkinnon tunnustamisesta ja 
pyytää tarvittaessa ulkomailla hankitusta koulutuksesta lausunnon alan koulutusta antavalta 
oppilaitokselta Suomessa. Nykyisin lausunnot on keskitetty Metropolia ammattikorkeakouluun. 
Hankkeessa on koottu vuosina 2008-2015 Metropolian Valviralle tuottamat sairaanhoitajatutkintoja 
koskevat lausunnot, joiden valossa arvioidaan ulkomailla hankitun sairaanhoitojatutkinnon 
tuottamaa kelpoisuutta ja tunnistettuja tarpeita täydennyskoulutukseen.  
 

● TAMK on puolestaan laatinut sairaanhoitajan ammattipätevyysdirektiiviin (2013/55/EU ja 
Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015 ”Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen”) 
perustuvan analyysikriteeristön sekä sitä täydentävän suomen kielen ammatillisen että   
kirjallisen viestintäosaamisen kuvauksen.                              
Tampereen ja Turun vaakatoimijat ovat jakaneet materiaalia ja avanneet työpajassa sairaanhoitajien 
ammattipätevyysdirektiivin määrittämää osaamista ja kielitaidon tasovaatimuksia yhteiseen 
keskusteluun (Kielitaidon tasokuvaus ja YKI 3-4 paperit, suomen kielen ja viestinnän yhteiset 
kompetenssi- ja osaamiskuvaukset, 5 osa-aluetta). Näin on muodostettu yhteistä kriteeristöä, jota 
vasten peilataan asiaan liittyvää dokumenttiaineistoa osaamisen tunnustamisesta sekä 
asiantuntijoiden ja maahanmuuttajataustaisten hoitajien sekä alalle kouluttavien kokemuksia 
osaamisensa tunnistamisesta ja tunnustamisesta.  
     

      ● Analyysien perusteella tulemme luomaan terveydenhuollon ammattien ydinosaamisen 
              arviointikriteerit (keskittyen erityisesti sairaanhoitajiin), jossa kuvataan auki yleiset tarpeet 
              korvaaville toimenpiteille kuten ammatillinen sopeutumisaika, sisältö ja kelpoisuuskokeen  
              tarpeet. Lisäksi tuotamme yleistettyjä, prototyyppisiä case-kuvauksia, jotka konkretisoivat eri 
              maissa hankitun hoitoalan tutkinnon vastaavuuksien arviointia Suomessa ja sen haasteita.  
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TYÖPAKETTI NRO 2 – OSAAMISPOLUT 
 

Yhteiset toimintaperiaatteet osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ammatilliseen 
opettajankoulutukseen, tekniikan ja liiketalouden aloille sekä terveysalalle  
 

 

Ammatillinen opettajankoulutus 
 

Suositukset Ammatilliseen opettajankoulutukseen maahanmuuttotaustaisille henkilöille suunnatun  
15 op:n täydentävän koulutuksen sisällöistä ja toteutuksesta osaamistarpeiden pohjalta 

 Hankkeesta tiedotettiin kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajalle joulukuussa 
2015 johtajien kokouksessa Jyväskylässä. 

 Yhteyshenkilöiden nimeämispyyntö sähköpostitse johtajille tammikuussa 2016, jolloin saatiin 
yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot.. 

 Helmikuussa 2016 informoitiin em. yhteyshenkilöitä kartoituksen aloittamisesta 
ja työskentelyaikataulusta sekä pyydettiin opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmat ja 
toteutussuunnitelmat tarkasteluun.4.3. ja 20.4.2016 ryhmän jäsenet kokoontuivat tekemään 
opettajakorkeakoulujen OPSien ja TOTSien tarkastelua ja vertailua.OPSien ja TOTSien tarkastelu 
opettajakorkeakoulujen yhteyshenkilöiden kanssa 14.3.2016.  

 Maalis-huhtikuussa 2016 tehtiin verkkomateriaaleihin perustuen opettajakorkeakoulujen OPSien 
osaamismäärittelyjen vertailu (grid) yhdessä yhteyshenkilöiden kanssa. 

 lähetetään aikaansaatu grid lausunnolle muihin opettajakorkeakouluihin huhtikuussa 2016.                   
 

 

Tekniikan ala 
 

Suositukset tekniikan alalle liittyvästä korkeasti koulutetun maahanmuuttotaustaisen henkilön 
opintopolusta ammatilliset kieliopinnot sisältävine lisäopintomoduuleineen 

 

 Tekniikan alan ydinosaamisen alueita ja osaamisvaatimuksia on tarkasteltu Framework 

Standards and Guidelines (EAFSG) -näkökulmasta sekä vastaavasta suomalaisesta FISE-

järjestelmästä.  

 Hanketoteuttajaorganisaatioiden omat opetussuunnitelmat ja niissä osaamisvaatimukset ovat 

olleet myös tarkastelun kohteena. Edellä mainittujen aineistojen analyysi luo perustaa 

sähköiselle AHOT-työkalulle. 
 Sähköisen työkalun työstäminen on siinä vaiheessa, että tarkastellaan jo olemassa olevia 

työkaluja, kuten esim. Osaan.fi -sivustolla olevaa aineistoa. Tarkastellaan mahdollisuutta 
täydentää ja laajentaa Osaan.fi -sivuston tietokantaa AHOTin ohjaamiseksi ja tavoitteiden 
välineeksi tai lähdekoodin hyödyntämiseksi oman sivuston luomisessa. 
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Liiketalouden ala 
 

Suositukset liiketalouden alalle liittyvästä korkeasti koulutetun maahanmuuttotaustaisen henkilön 
opintopolusta ammatilliset kieliopinnot sisältävine lisäopintomoduuleineen 
 

 

 Liiketalouden alalla on käyty läpi valtakunnalliset liiketalouden, tradenomin, opetussuunnitelmat sekä 
yleiset ja erityiset kompetenssit. Seuraavassa vaiheessa tehdään analyysi aineistoista.  

 On kartoitettu ammattikorkeakoulujen liiketalouden OPS:eista metataitoja, ja mitä ne ovat liiketalouden 
alalla sekä aloitettu niiden selkokielistäminen. 

 Maahan muuttaneille AMK-opiskelijoille suunnitellaan kyselylomaketta, jossa kartoitetaan 
AHOTin toteutumista sekä odotuksia ja toiveita AHOTin suhteen. Kysely tullaan tekemään 
syksyn 2016 aikana.                                                                               

 Pietarsaaressa on kartoitettu Pietarsaaren seudun kotoutumiskoulutusten korkeasti 
koulutettujen maahan muuttaneiden määrää kyselyä varten. 

 On kartoitettu omissa kotoutumiskoulutuksissa olevia korkeakoulutaustaisia opiskelijoita, 
haluavatko he pyrkiä Suomessa samalle koulutustasolle kuin kotimaassaan. 

 

 

Terveysala 
 

Valtakunnalliset periaatteet korkeasti koulutetun maahan muuttaneen ohjauksen ja mentoroinnin 
tarpeesta sekä ohjaukseen sisältyvän arvioinnin periaatteista 
 
  Terveysalan toimijat ovat kartoittaneet terveysalalla toimivien työnantajien havaitsemia tuen 

tarpeita, kun he ovat ohjanneet maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajia terveysalan 
työyhteisöissä.  
  Kartoitettiin maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä 
suomalaisesta työelämästä ja osaamistarpeista. Kartoituksia varten on laadittu kyselylomake, 
jota hyödynnettiin työnantajien näkemysten kartoittamisessa. Kysely välitettiin kahdeksan eri 
työnantajan työntekijöille, jotka ovat ohjanneet maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitaja 
(AMK) -opiskelijoita harjoittelujaksoilla. Vastaavasti laadittiin näkökulmapatteristo, jota 
hyödynnetään koottaessa maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitaja (AMK) -opiskelijoiden 
näkemyksiä. 
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TYÖPAKETTI NRO 3 - TERVEYSALAN AMMATILLINEN KIELIKOULUTUSMALLI 
 

Kielikoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa, 
sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa sekä työelämän organisaatioissa 

 
Kaikki työpaketin 3 hanketoimijat osallistuivat yhteiseen aloitustapaamiseen Turussa 8.1.2016, jonka jälkeen 
on tavattu noin kuukauden välein Skype-yhteyden välityksellä. Yhteisissä tapaamisissa on suunniteltu 
työpaketin 3 toimenpiteitä, jaettu kokemuksia hanketoiminnasta sekä käsitelty hankkeeseen liittyviä 
hallinnollisia asioita. Lisäksi kunkin ammattikorkeakoulun (Turku amk, TAMK ja Laurea) hanketoimijat 
ovat tavanneet toisiaan omassa oppilaitoksessaan tarpeen mukaan. Myös työpakettien 1 ja 3 välillä on käyty 
säännöllisesti keskustelua hankkeen etenemisestä. Tapaamisten välillä hanketoimijat ovat pitäneet yhteyttä 
sekä puhelimitse että sähköpostitse. 
                  
 

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus (Turku amk ja Laurea) 
 
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus alkoi Turun ammattikorkeakoulussa 1.2.2016. 
Terveysalan ammatillinen kielikoulutus on integroitu niin ammattiaineiden kuin opiskelu- ja 
työelämätaitojen opetukseen. Opetuksen toteutuksessa on tehty yhteistä suunnittelutyötä suomen kielen 
opettajien ja ammattiaineiden opettajien kesken.         
 

Koulutuksessa on keskitytty sosiaali- ja hoitoalan tärkeimpiin käsitteisiin, eettisiin suosituksiin ja eettisiin 
ristiriitoihin sekä niiden ilmaisemiseen ja perustelemiseen, ohjaukseen perushoitotilanteissa, sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiedonhallintaan ja siihen liittyviin käsitteisiin, asiakaslähtöisiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin jne. Koulutus toteutuu monimuoto-opetuksena, niin että opiskelijat osallistuvat 
päivittäin lähiopetukseen noin puolentoista tunnin ajan aamupäivällä ja noin puolentoista tunnin ajan 
iltapäivällä. Keskipäivällä opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmissä.  
Lisäksi opetuksessa on hyödynnetty kaikkien opettajien yhdessä työstämää työtilaa verkko-
oppimisympäristö Optimassa. Huhti-toukokuussa koulutuksessa keskitytään entistä vahvemmin opiskelu- 
ja työelämätaitoihin, ja opiskelussa tehdään yhteistyötä SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa. Opiskelijat 
laativat pienimuotoisen projektisuunnitelman ja toteuttavat suunnittelemansa projektin toukokuun aikana.  
Valmentava koulutus päättyy 31.5.2016. 
 

Koulutuksessa aloitti yhteensä 15 opiskelijaa, joista 4 keskeytti koulutuksen hyvästä ja perustellusta syystä. 
Yksi keskeyttäneistä opiskelijoista koki opiskelun liian haastavaksi, yksi oli alun perinkin hakeutunut 
liiketalouden alan valmentavaan koulutukseen eikä kokenut terveysalan painotusta itselleen mielekkääksi, 
kolmannen tulevaisuudensuunnitelmat muuttuivat, ja neljäs keskeytti koulutuksen pitkittyneen,  
koulutuksen alusta asti jatkuneen sairauden takia. Koulutuksessa edelleen jatkavat 11 opiskelijaa ovat hyvin 
motivoituneita ja muodostavat tiiviin ja toimivan opiskeluryhmän.  
 

Hankkeen toimintaa ammattikorkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa on arvioitu 
säännöllisesti opiskelijoiden oppimispäiväkirjaan kirjaaman palautteen ja palautekyselyjen avulla sekä 
henkilökohtaisissa ja pienryhmissä toteutetuissa arviointi- ja ohjauskeskusteluissa. Lähes kaikki opiskelijat 
kokevat opiskelun haasteelliseksi, mutta mielekkääksi. Sekä haastavuutta että mielekkyyttä lisää opiskelun 
alakohtaisuus eli ammatillisiin sisältöihin keskittyminen niin kielen opiskelussa kuin muussakin 
opiskelussa. 
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Laurea järjestää valmentavaa koulutusta keväällä 2017, ja ensimmäinen kokous koulutuksen 
suunnittelemiseksi on pidetty maaliskuussa 2016. Kokouksessa hahmoteltiin koulutuksen henkilöstön 
tarvetta ja ajankäyttöä, markkinoinnin ja haun suuntaviivoja ja aikataulua, valintakokeiden ajankohtaa ja 
järjestelyjä sekä työhön tutustumispaikkojen kartoitusta. Syksyn toimintaa suunnitellaan yksityiskohtaisesti 
toukokuulle sovitun suunnittelupäivän aikana. Turun amkin hyviä käytäntöjä hyödynnetään jo 
suunnitteluvaiheessa.  
 
 
Suomen kielen opinnot maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa 
(Turku amk) 
 

Pätevöitymiskoulutus alkaa Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2016, ja suunnittelutyö on jo aloitettu 
hanketoimijoiden tapaamisessa 15.3.2016. Tapaamisessa puhuttiin alustavasti koulutusmoduuleista, joihin 
voidaan integroida ammatillista kielikoulutusta.  
 

Ammatillisen suomen kielen opetus on tarkoitus toteuttaa harjoittelunohjauksena sekä muutamiin 
ammattiaineiden opintojaksoihin ja opinnäytetyöskentelyyn integroituna opetuksena.                      
Suunnittelutyö jatkuu moduulirakenteisten opintokokonaisuuksien suunnittelulla huhtikuun loppuun asti. 
Huhtikuussa aloitetaan myös koulutuksen viikkosuunnitelman laatiminen. Seuraava 
suunnittelutapaaminen pidetään toukokuun alussa. 
  
 

Työelämän organisaatioissa toteutettava maahanmuuttajasairaanhoitajien ammatillinen kieli- 
ja viestintäkoulutus (Turku amk, TAMK ja Laurea) 
 
Työelämän kielikoulutus on alkanut kaikissa työpakettiin 3 osallistuvissa ammattikorkeakouluissa. 
Turun ammattikorkeakoulussa koulutus käynnistyi 15.2.2016 aloitustapaamisella, johon osallistui 
kielikouluttajan ja kielikoulutuksesta vastaavan asiantuntijan lisäksi työelämäkumppanin edustajia sekä 
koulutukseen osallistuvia maahanmuuttaja-sairaanhoitajia. Koulutukseen osallistuu vuoden 2016 aikana 
yhteensä 9 sairaanhoitajaa Turun kaupungin terveyspalveluista ja vanhusten asumispalveluista. 
Henkilökohtaiset koulutus- ja ohjaustapaamiset ovat alkaneet 8 sairaanhoitajan kanssa.  
 

Tapaamisissa on tuettu ja ohjattu ammatillisen suomen kielen käyttöä ja viestintää työpaikoilla niin 
osallistujien todellisissa työtilanteissa kuin niiden ulkopuolella toteutetuissa ohjaustuokioissa.  
Kevään 2016 aikana tapaamisia tulee noin 4–6 kunkin koulutettavan osalta. Tapaamiset ovat kestoltaan noin 
1–2 tuntia. Esimiehet ovat olleet kannustavasti tukemassa koulutettavaa.  

 

Koulutustilanteiden sisällöt tarkentuvat jokaisen koulutettavan kohdalla erikseen. Tärkeimpinä sisältöinä 
ovat nousseet esiin työyhteisön viestintään ja kansliatyöskentelyyn liittyvät tehtävät: kirjaaminen, raportit, 
puhelinviestintä ja lääkärinkierrot. Potilas- ja asiakastyössä korostuu puheviestintä, neuvonta ja ohjaaminen. 
Hoitotoimissa käytettävä kieli, esim. kehottamiseen ja pyytämiseen liittyvät ilmaisut, ovat olleet 
koulutustapaamisten aiheina. Ääntämisen harjoittelun merkitys on myös tunnistettu. Koulutus perustuu 
kunkin osallistujan yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja tarkkaan palautteen antamiseen. Havaintojen  
perusteella koulutettaville on annettu omaa viestintää aktivoivia tehtäviä (esim. ohjeita puhelimessa 
puhumiseen, terveysalan verkkokurssimateriaalia, ääntämisharjoituksia ja oikeinkirjoitussuosituksia).  
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Koulutus on Turussa alkuvaiheessa ja osittain kaikkien koulutettavien kohdalla vielä kartoitetaan sisältöjä. 
Esimerkiksi kirjaamista käsitellään läpi koko koulutusprosessin. Palautetta ei tässä vaiheessa ole 
systemaattisesti kerätty. Koulutettavista välittyy motivoituneisuus ja innostuneisuus. He nostavat itse esiin 
omasta viestinnästään piirteitä, joihin toivovat neuvoja. Kunkin koulutuskerran jälkeen heille on lähetetty 
myös jälkikäteen sähköpostitse koostetta ja palautetta sekä ohjeita esiinnousseisiin asioihin.  
Kielikoulutusmallin kehittäminen hankkeen aikana perustuu esim. tämän tyyppiseen työskentelyyn, jossa 
palautteenanto muodossa tai toisessa on keskeistä räätälöityjen, ohjaavien ja omaa viestintää havainnoivien 
tehtävien lisäksi. 

 

Työelämän kielikoulutus TAMKissa on alkanut yhteistyössä Tampereen kaupungin 
Hyvinvointipalveluiden eri yksiköissä tällä erää yhteensä viiden sairaanhoitajan kanssa sekä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin yksiköissä kahden sairaanhoitajan kanssa.  
                      

Yhteensä koulutukseen osallistuvia, maahan muuttaneita hoitajia on siis 7. He kaikki ovat eri osastoilta, joten 
aloituspalavereja on pidetty jokaiselle erikseen. Jos osastonhoitaja ei ole päässyt tilaisuuteen mukaan, hänen 
kanssaan on keskusteltu asiasta erikseen. Aivan kuten Turussakin tapaamisissa on tuettu ja ohjattu 
ammatillisen suomen kielen käyttöä ja viestintää työpaikoilla sekä osallistujien todellisissa työtilanteissa että 
niiden ulkopuolella toteutetuissa ohjaustuokioissa. Ohjattavien suomen kielen kehittämistarpeet ovat 
hyvinkin yksilöllisiä, joskin vaativimmiksi viestintätilanteiksi näyttäisivät osoittautuneen niin kirjallinen 
kommunikointi kuin puhelinkeskustelutkin. 

 

Laureassa työelämän kielikoulutus on lähtenyt liikkeelle yhteistyössä Vantaan kaupungin sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialan kanssa. Työpaketin toiminnan järjestelyistä on keskusteltu ja sovittu 
henkilöstöpäällikön, ylihoitajien ja osastonhoitajien kanssa. Aloitustapaamiset Katriinan sairaalassa ja 
Simonkylän vanhustenkeskuksessa on järjestetty maalis-huhtikuun vaihteessa. Tapaamisissa on kohdattu 
osa työelämän kielikoulutukseen osallistuvien hoitajien osastohoitajista ja yhtä sairastunutta sairaanhoitajaa 
lukuun ottamatta kaikki koulutukseen ilmoittautuneet 12 hoitajaa. Osastonhoitajat on joko tavattu yhdessä 
hoitajien kanssa tai toiminnasta on sovittu heidän kanssaan puhelimitse.  
 
Osastonhoitajien kanssa on keskusteltu osastolle sopivista käytännöistä ja siitä, kuinka toiminnasta 
tiedotetaan kaikille yhteisön työntekijöille. Erityistä sopimista ovat vaatineet esimerkiksi työaikajärjestelyt, 
jos useat saman osaston hoitajat osallistuvat koulutukseen. Samoin keskustelua on käyty esimerkiksi 
ohjaustilanteista, joissa hoidetaan kuolevaa potilasta. Yhteistyö on sujunut hyvin.  Hoitajien kanssa on 
sovittu ensimmäinen ohjauskerta osastolla. Aloitustapaamisissa hoitajien toiveissa ovat korostuneet 
kirjaamisen vaatimukset, puhelimessa toimimisen haasteet ja puhekielen sävyjen tunnistaminen. Koulutus 
etenee osastoilla huhti-toukokuun vaihteesta eteenpäin. 
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TYÖPAKETTI NRO 4 - VALTAKUNNALLISEN KOULUTUSORGANISAATIOIDEN 
VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖMALLIN KEHITTÄMINEN KORKEASTI KOULU-
TETTUJEN MAAHAN MUUTTANEIDEN URAREITTIEN SUJUVOITTAMISEKSI 
 

Koulutusorganisaatioiden verkostomainen yhteistyömalli hankkeen tuloksien levittämiseksi 
valtakunnallisesti  
 

        ●     Hankkeesta on tiedotettu hanketoimijoiden yhteistyötoimijoille/sidosryhmille erilaisissa 
                seminaareissa, kokouksissa ja kongresseissa yhteensä 576 henkilölle. 
        ●     Hankkeen ensimmäinen valtakunnallinen seminaari pidetään 26.4.2017 Oulussa. Seminaarin 
               valmistelutyö on aloitettu. 
        ●     Alakohtainen workshop-päivä pidetään 5.10.2016 Tampereella. Päivä on tarkoitettu kaikille   
               Urareitti-toimijoille ja kutsuttaville asiantuntijoille. 
        ●    Tampereen ammattikorkeakoulussa on suunniteltu syksyllä 2016 pidettävää Työpaketin 3  
               seminaaria, joka keskittyy terveysalan ammatilliseen kielitaitoon. Seminaariin on kutsuttu 
               ammatilliseen suomi toisena kielenä -opetukseen ja -oppimiseen erikoistunut  
               asiantuntija Jyväskylän yliopistosta, ja mukaan on tarkoitus kutsua myös työelämän  
               edustajia. Seminaariin kutsutaan luonnollisesti myös muita Urareitin hanketoimijoita sekä  
               kielten ja viestinnän ja terveysalan ammattiaineiden opettajia muista ammattikorkeakouluista.  
        ●    Hanketoimijoiden yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
               järjestetään yhteinen hanketoimijoiden työseminaari tänä keväänä - 30.5.2016 Tampereella. 

 Sähköisen työkalun työstäminen on siinä vaiheessa, että tarkastellaan jo olemassa olevia työkaluja, 
kuten esim. Osaan.fi-palvelua. Tarkastellaan mahdollisuutta täydentää tätä palvelua AHOTin 
ohjaamiseksi ja tavoitteiden välineeksi tai lähdekoodin hyödyntämiseksi oman palvelun 
luomisessa. Ollaan yhteydessä OPH:n asiantuntijaan Riikka Vackeriin. 

 Hankkeen yhteisöllinen työskentelyalusta on perustettu Eduuni-palveluun.  
 Hankkeella on omat nettisivut, jossa tiedotetaan suurelle yleisölle tapahtumista ja hankkeen 

tuloksista. Osoite on www.hamk.fi/urareitti. 
Toiminnoista ja tapahtumista sekä tuloksista myös Facebookissa (HAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu) sekä Twitterissä: @amostutkimus1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujuvoitetaan urareittejä, nopeutetaan työllistymistä, hyödynnetään osaamista, 

minimoidaan päällekkäistä kouluttautumista, ohjataan lisä-/jatkokoulutukseen ja 

edistetään osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

http://www.hamk.fi/urareitti

