
 

 

Esite sidosryhmille 

 
Sujuvasti soteen  
–valmennus maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi  

 
Kohtaatko työssäsi sairaanhoitajan ammatista 
kiinnostuneita maahanmuuttajia?  
Tai kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammatista kiinnos-
tuneita?     
 

Tarjoamme Pirkanmaan alueella asuville maahanmuuttajille mah-
dollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalaan ja suorittaa sairaan-
hoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja.  
 
Sujuvasti Soteen -valmennuksen aikana osallistuja pääsee opiske-
lemaan hoitotyötä, harjoittelemaan taitojaan työharjoittelussa ja vahvistamaan suomen kielen osaa-
mistaan. Osallistujat saavat myös valmennusta suomalaiseen työkulttuuriin sekä ura- ja opinto-oh-
jausta. 
 
 
Kohderyhmänä maahanmuuttajat (N. 40), joilla 

• ei ole vielä sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai työkokemusta, mutta ovat kiinnostuneita 

työskentelemään alalla.  

• on jo osaamista sote-alalta (esim. sairaanhoitajan tutkinto ulkomailta), mutta eivät voi vielä 

työskennellä Suomessa esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai Suomessa kelpaamattoman 

tutkinnon vuoksi.  

• suomen kielen taito vähintään A2 

• suomalainen henkilötunnus 

• on oikeus työttömyysetuuteen (ovat työttömyysetuuden piirissä koko koulutuksen ajan). 

• on vähintään toisen asteen tutkinto tai vastaava ulkomaalainen tutkinto (hakukelpoisuus 

korkeakouluopintoihin). Tutkinnon ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan tutkinto. 

• on lain mukaiset rokotukset voimassa, kun työharjoittelu alkaa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valmennuksen sisältö  

Sisältöinä ovat lähi- ja etäopetuksena toteutettava koulutus, joka valmentaa osallistujia sosiaali- ja 

terveydenhuollon työelämään, työtehtäviin, työkulttuuriin ja alan opintoihin. Valmennus tukee sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopintoihin valintakokeisiin valmistautumista sekä siir-

tymää erilaisten polkuopintojen äärelle. Valmennuksen avulla voidaan myös vahvistaa aikaisempaa 

sosiaali- ja terveysalan osaamista ja suomen kielen taitoa sekä ulkomailla suoritetun tutkinnon hy-

väksymisprosessia Valviran kanssa.  

 

Valmennus alkaa orientoivilla opinnoilla, joiden sisältöjä ovat kirjoitusviestintä, sosiaali- ja tervey-

denhuollon suomen kielisen sanaston ja suomen kielen hallinnan vahvistaminen, ammatillinen toi-

minta ja uraohjaus. 

 

Valmennuksen sisältö vastaa TAMKin sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja. Valmennuk-

sen jälkeen osallistuja osaa sairaan ihmisen hoitamisen lähtökohdat. Hän osaa noudattaa omassa toi-

minnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Hän osaa tark-

kailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvalli-

sesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Valmennus sisältää kaksi ohjattua työhar-

joittelua. Valmennus vastaa noin 30 opintopisteen laajuisia opintoja. 

 
Valmennuksen toteuttaminen  

 

 

 

 

• Valmennus toteutetaan suomen kielellä ja se kestää 4–10 kuukautta hakijan koulutustaustasta 

ja työttömyysetuudella opiskelun mahdollisuuksista riippuen.  Yllä oleva taulukko on suuntaa 

antava.  

• Opetus suunnitellaan yksilöllisesti osallistujan aikaisempi osaaminen huomioon ottaen.  Opiske-

lun voi suorittaa sivutoimisesti (alle 20 t/vko) tai kokopäiväisenä opiskeluna (25–40 t/vko).  

• Valmennuksesta vastaavat Tampereen ammattikorkeakoulu ja SASKY koulutuskuntayhtymä.  

• Opiskeluun sisältyy paljon itsenäistä verkko-opiskelua, joten se vaatii itseohjautuvuutta ja hyvää 

ajanhallintakykyä.  

• Lähiopetukset toteutuvat Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa (Kuntokatu 3, Tampere) ja 

Saskyn tiloissa (Laukontori 9, Tampere).  

• Harjoittelujaksot toteutuvat Pirkanmaalla hoivapalveluita tuottavissa tai muissa perustervey-

denhuollon organisaatioissa opettajan ja harjoitteluorganisaatiosta nimetyn hoitajan ohjauk-

sessa. 



 

 

Toteutusaika ja haku 

Ensimmäinen valmennusryhmä alkaa elokuussa 29.8.2022. Hakuaika: 28.3.-31.7.2022  

Toinen valmennusryhmä alkaa tammikuussa 2023.  

Hakuohjeet ja ilmoittautuminen: projects.tuni.fi/sujuvastisoteen/ 

 

Valmennuksen kesto ja sisällöt suunnitellaan yhdessä valmennukseen hyväksytyn hakijan kanssa. Ha-

kuvaiheessa hakijaa autetaan olemaan yhteydessä omaan TE-virkailijaan/OMA-valmentajaan, jonka 

kanssa hakija voi keskustella työttömyysetuudella tuetun opiskelun mahdollisuuksista. Lisätietoja 

työttömyysetuudella opiskelusta: Ammatinvalinta ja koulutus - TE-Palvelut ja Kotoutujan omaehtoi-

nen opiskelu - Suomi.fi 
 

 

Valmennuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus  

• Jatkaa opiskelua Avoimessa ammattikorkeakoulussa ja suorittaa polkuopintokokonaisuuden 

(= 55 op) loppuun. Polkuopinnot suoritettuaan henkilö voi hakea ammattikorkeakoulun tut-

kinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Mikäli hakija tulee valituksi, hän voi hakea valmennuk-

sessa suorittamillaan opinnoilla hyväksilukua. 

• Hakea yhteishaussa ammattikorkeakoulun hoitotyön opintoihin (sairaanhoitaja, kätilö, ter-

veydenhoitaja, ensihoitaja), osallistua valintakokeisiin ja mikäli hän tulee valituksi, hän voi 

hakea opinnoillaan hyväksilukua. Sairaanhoitajaopinnot ovat kokonaisuudessaan 210 op 

mikä vastaa 3,5 vuoden kokopäiväopintoja.  

• Hyödyntää harjoittelun aikana luotuja kontakteja mahdollisissa työnhakutilanteissa.  

 

Lisätietoja:  

TAMK 

• Sirpa Salin, projektipäällikkö, puh. 050 5914540, sirpa.salin@tuni.fi 

• Pirja Fagerlund, projektikoordinaattori, puh. 040 6501555, pirja.fagerlund@tuni.fi 

 

Spring House 

• Grace Hoffrén, projektikoordinaattori, puh. 044 475 3852, grace.hoffren@springhouse.fi 

Sasky 

• Taija Ahonen, projektipäällikkö, puh. 040 620 8220, taija.ahonen@sasky.fi 

 

 

https://projects.tuni.fi/sujuvastisoteen/
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus
https://www.suomi.fi/palvelut/kotoutujan-omaehtoinen-opiskelu-tyo-ja-elinkeinotoimisto/49530805-e646-4063-a73a-ea473120925c
https://www.suomi.fi/palvelut/kotoutujan-omaehtoinen-opiskelu-tyo-ja-elinkeinotoimisto/49530805-e646-4063-a73a-ea473120925c
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