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Urareitti-hankkeen Osaamisvaaka terveysalalle-työpaketin yllämainitut toimijat perehtyivät 
ruotsalaiseen maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutusmalliin 
Karolinska Institutetissa (KI) Tukholmassa yhden tehokkaan päivän ajan 9.10.2017. 
Matkalla mukana oli myös Tukholmassa seuraan liittynyt Elina Larsson Tukholman 
yliopistosta –  TAMKin ja HAMKin edustajat jäivät valitettavasti Tampereen lentokentälle 
konevian takia!  

Urareitti-hankkeessa ratkotaan uutta valtakunnallista pätevöitymiskoulutusmallia, joten 
lähinaapurin järjestelmään tutustuminen oli mitä antoisinta yhteistyötä. Ruotsalaiseen 
malliin oli jo tutustuttu aiemmin Oulussa pidetyssä Urareitti-seminaarissa 26.4.2017, jossa 
Eija Jumisko Luleån teknisestä yliopistosta esitelmöi aiheesta. Mutta nyt päästiin 
keskustelemaan itse pätevöitymiskoulutusta koordinoivien henkilöiden kanssa. 

Saatiin edelleen hyvin arvokasta tietoa koulutuksesta ja ideoita omaan maalliin. Monessa 
suhteessa ollaan jopa edellä nykyisen koulutuksen toteutustavassa ja ennen kaikkea tulevan 
moduulimallin osalta, joka on pääosin verkkototeutuksena. Yllättävintä oli se, että nyt 
Ruotsissa haluttaisiin alkaa toteuttamaan SATU-koulutuksen tapaista mallia ja Suomessa 
taas siihen ei enää löydy rahoitusta, vaan on tarvinnut suunnitella uusi malli. 

Ruotsin pätevöitymiskoulutuksesta KI:ssa vastaavat Christina Joos, Eva Broberg, Marie 
Iwarzon ja Linda Sturesson esittelivät mallia. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille 
sairaanhoitajille on kolme tapaa laillistukseen, samaan tapaan kuin Suomessakin: Valviraa 
vastaavan viranomaisen (Socialstyrelsen) lausunnon kautta, pätevöitymiskoulutus ja haku 
tutkinto-opiskelijaksi. Totesimme, että vaikeudet näillä reiteillä valmistumiseen ovat 
samankaltaisia kuin Suomessakin, erityisesti aika siihen kun korkeasti koulutettu 
maahanmuuttaja on valittu koulutukseen (aikaa menee KI:n arvioin mukaan noin 6 vuotta), 
joten sujuvoittaminen ja opintojen pariin pääseminen on tärkeää myös koulutus- ja 
yhteiskuntapoliittisesti sekä Suomessa että Ruotsissa.  

Ruotsissa pätevöitymiskoulutus on vuoden mittainen ja laajuudeltaan 60 opintopistettä, josta 
36 op on teoriaa ja 24 op (16 viikkoa) kliinistä harjoittelua. Se siis etenee nopeammin ja 
suppeampana kuin Suomessa, jossa SATU-koulutuksen laajuus oli 120 op ja kesto 1,5 
vuotta. Koulutus ei sisällä ruotsi toisen kielenä opintoja (SVA) ollenkaan. Tukea kielen 
oppimiseen on tarjolla hyvin niukasti ja ehkä jopa vanhanaikaisesti. Se olikin yksi 
selkeimpiä eroja SATU-koulutukseen ja tulevaan Urareitin moduulimalliin verrattuna, jossa 
yhteisopettajuus on hyvinkin keskeisessä asemassa kielen sekä ammattiaineen oppimisessa. 
Opinnäytetyötä Ruotsissa ei pätevöitymiseen sisälly. Suomessa se on SATU-koulutuksen 
jälkeen jäämässä pois, koska tuleva moduulimallinen koulutus ei ole enää tutkintoon 
johtavaa koulutusta, kuten nykyinen SATU-koulutus oli.  



Lukukaudet Karolinska Institutetissa (Karoliinisessa instituutissa) ovat samanmittaiset eli 
sekä syys- että kevätlukukausi ovat 20 viikkoa, mikä helpottaa lukusuunnitelmien 
tekoa.  Syyslukukausi päättyy tammikuun puolivälissä. 

Vastaanotto Karolinska Institutetissa ja vieraanvaraisuus läpi koko vierailun oli vaikuttavaa 
ja lämmittävää. Vastaanottajat olivat valmistautuneet huolella kaikkiin etukäteen 
lähettettyihin kysymyksiin. Keskusteltiin koko päivän esitysten pohjalta kiireettömästi ja 
keskittyneesti nauttien välillä tyylikkään lounaan tiedekuntaklubi Svarta Räfvenissä.  

Tuumailtiin yksimielisesti helsinkiläisten kanssa, että perusvieraanvaraisuudesta ei 
meilläkään olisi syytä yhtään tinkiä. Kahvien ja lounaiden tarjoaminen kansainvälisille (ja 
kotimaisillekin) vieraille on peruskohteliaisuutta, johon tulisi olla mahdollisuus kaikissa 
vierailuissa. KI:n Aula Medica tarjosi upeat puitteet, joista isännät syystäkin olivat ylpeitä.  

 

  


