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Opintojen sisältö
● Opiskelu- ja opetus suomen kielellä

o Orientoivat opinnot 1 op
o Sote-palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö 2 op
o Suomen kieli 3 op
o Lääkehoito 5 op
o Kliininen hoitotyö 8 op
o Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op
o Ammatillinen kieliharjoittelu / sopeutumisaika 6 op

o Mahdollisuus tehdä 3 kk ammatillinen kieliharjoittelu
o Valvira määrää sopeutumisajan pituuden

Kuva: Hannika Photography



Opiskelijat

● Opintoihin hyväksyttiin yhteensä 15 opiskelijaa
o 3 opiskelijaa suoritti kaikki teoriaopinnot ja harjoittelun / 

sopeutumisajan
o 7 tehnyt osan opinnoista
o 2 keskeyttänyt
o 3 ei aloittanut
o 7 opiskelijaa teki harjoittelun tai sopeutumisajan 

Helsingin Kaupungin yksikössä
Kuva: Hannika Photography



Palaute
● Välipalaute opinnoista 8 vastaajaa



Opiskelijapalaute
Kielitaito
• Parantunut
• Tunnistetaan tarve jatkuvaan kehittymiseen

Opiskelu
• Voi saada vastauksia kysymyksiin opettajilta, jos ei 

saa vastausta työssä
• Järjestelmä tunnetaan paremmin
• Etäopiskelu, luennot harjoittelu hyvää
• Opettajat ryhmäkaverit, info
• Tehtävät auttavat työssä
• Uusien asioiden oppiminen
• Lääkehoitokurssi ollut hyödyllinen

Kehitettävää
• Moodle oppimisympäristön sujuvuus

• Moodlen käytössä oleva versio vaihtui 
opintojen aikana

• Suomenkielen opetus
• Enemmän lähiopetusta

Palautteista huomioitavaa
• Palaute kerätty opintojen aikana, opiskelijat olleet 

eri vaiheissa opintoja. 
• Vastausten tulkitseminen on vaikeaa

Hakuprosessi
• Tieto opinnoista saatiin TE toimistosta tai 

Facebookista
• Oltiin yhteydessä yhteyshenkilöön
• Koulutusta suositeltaisiin kaikille



Palaute ohjaajilta (4 kpl)

Yhteistyö koettiin osittain sujuvaksi ja opettajat 
lähestyttäviksi ja taitaviksi

Kaikki eivät saaneet riittäviä tietoja opiskelijasta 
ennen harjoittelun alkua

Opiskelijan ammattitaidon ja kielitaidon 
kehittymisen ohjaamisen saatiin jonkin verran 
tai vähän ohjausta

Ongelmatilanteiden selvittelyyn saatiin tukea

Opiskelijan osaamisen arviointiin saatiin tukea

Opiskelijan ammatillisen kielitaidon arviointiin 
saatiin jonkin verran tai vähän ohjausta

Opiskelijan ohjauksesta saatiin jonkin verran tai 
vähän palautetta

Alkuarvioinnin toteutuminen olisi voinut 
helpottaa ohjausta

Väliarvioinnissa saatiin tukea suomenkielen 
ohjaukseen



Palaute yhteistyökumppaneilta

● 1 vastaus
o Yhteistyön ja koulutuksen koettiin onnistuneen ja vastanneen 

työelämän vaatimuksia sekä tukeneen 
maahanmuuttajataustaisten rekrytointia

o Toive pysyvästä yhteistyöstä ja toimintamallista



Työllistyminen

● 1 opiskelija jatkaa sopeutumisaikaa
● 1 opiskelija työllistynyt heti sopeutumisajan jälkeen
● 1 ei työllistynyt ammatillisen kieliharjoittelun jälkeen, mutta 

myöhemmin sairaanhoitajaksi toiseen yksikköön. (opiskelijan oma toive)
● Kaikki harjoittelun kokonaan suorittaneet sairaanhoitajat ovat 

työllistyneet

HARJOITTELUN MAHDOLLISTAMISESSA TEHTY YHTEISTYÖTÄ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA.
ESPOON JA VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA ON KESKUSTELTU RAKENTEIDEN LUOMISESTA 

TULEVIA OPISKELIJOITA AJATELLEN.



Tulevaisuus

● Toimintamallien jääminen pysyväksi osaksi pääkaupunkiseudun 
korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen 
ekosysteemiä

– SIMHE sairaanhoitajan polku?



Hakuprosessi

•Metropolia ottaa hakemukset 
vastaan

•Haastattelut yhdessä työnantaja ja 
Metropolia

•Tietoja täydennyskoulutuksesta,
työelämävaatimuksista ja 
harjoittelupaikoista

Hakijaryhmät: EU-
/ETA-maista + 

Suomessa 
englanninkielisistä sh-

koulutuksista 
valmistuneet

•Kotoutumiskoulutuksessa tai 
oikeutettu kotoutumislain piirissä 
oleviin toimiin

•Työperustaisella oleskeluluvalla 
työssä käyvä, ei 
koulutusta vastaavassa työssä

•Perhesuhdeperustainen 
oleskelulupa

•Suomen kansalainen tai pysyvä 
oleskelulupa

Täydennä ja 
pätevöidy 30 op

•1 op Orientoivat opinnot
•2 op Sote-palvelujärjestelmä ja 
lainsäädäntö 

•3 op Suomen kieli
•5 op Lääkehoito 
•8 op Kliininen hoitotyö
•5 op Mt- ja päihdehoitotyö
•6 op Ammatillinen kieliharjoittelu 
/ sopeutumisaika

Tutustumiset 
työelämään

•Päihde- ja mielenterveyspalvelut
•Monipuoliset palvelukeskukset
•Sairaaloiden eri yksiköt
•Lastensuojelu

Määräaikainen 
työsopimus

•Työnantaja kertoo työsuhteeseen 
liittyvistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista

•Ammatillinen kieliharjoittelu, 
sovitaan yhteisesti sairaanhoitajan, 
Metropolian ja työnantajan kanssa

•Sopeutumisaika, jonka Valvira 
määrittää

• Työpaikkaohjaajiksi nimetyt 
sairaanhoitajat saavat 
ohjauspalkkion

Työllistyminen
Urapolun 

tukirakenteet

HR toteuttaa
Koulutuksen markkinointia

Edistää positiivista 
työnantajamielikuvaa eri kanavissa

HR kumppanina
Teoriaopintojen aloituksessa kertomassa

työnantajasta
Kartoittaa opiskelijoiden työelämätoiveita

Luo väyliä työpaikoille

HR suunnittelee ja kehittää
Työpaikkaohjaajien valmennukset

Opiskelija- ja työpaikkojen palautekyselyt
Hallinnolliset ohjeistukset

Rekrymallin kehittäminen eri toimijoiden kanssa
Metropolia: suomi toisena kielenä ja hoitotyön 

lehtorien tuki

Koulutuskumppanuus- ja rekrytointimalli



Työsuhteesta
sopiminen

työnantajan kanssa
Ohjauksesta sopivat

opiskelija, 
työpaikkaohjaajat ja 

opettajat

Tapaaminen
työpaikalla

2. viikon aikana
Opiskelija, 

työpaikkaohjaaja, 
hoitotyön ja S2-

opettaja. 
Tavoitteiden
miettiminen. 

Sovitaan yksilöllisesti
S2-opettajan 
tapaamisista

Tavoitteiden
kirjoittaminen
2. tai 3. viikolla

Opiskelija, opettajat, 
työpaikkaohjaaja(?)

Väliarviointi
Opiskelija, 

työpaikkaohjaajat, 
opettajat

Loppuarviointi
tavoitteisiin

pohjautuva palaute
ja tulevaisuuden

kehittämishaasteet
Tarvittaessa

työpaikkaohjaajan
lausunto Valviralle

Työsuhteen
jatkuminen tai 
työllistymisen

tukeminen

Tiivis yhteistyö opiskelijan, 
työpaikkaohjaajan, esihenkilön 

ja opettajien kesken. Aika 
ensimmäiseen tapaamiseen 
sovitaan ennen työsuhteen 

alkua. 

Suomen kielen ja hoitotyön 
opettajat tukevat osaamisen 

kehittymistä ja auttavat 
ongelmatilanteiden 

ratkaisussa.

Tavoitteena työllistyminen 

Alustava malli ammatillisen kieliharjoittelun ( n. 3kk) tai sopeutumisajan ohjausprosessista 
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