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• SIMHE-toiminnan tavoitteena on

• sujuvoittaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista

• edistää korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla

• ohjata kohderyhmään kuuluvia henkilöitä oikeille koulutus- ja urapoluille

• levittää hyviä käytäntöjä ja malleja hyödyttämään koko suomalaista korkeakoulukenttää

• SIMHE-pilotissa vastuukorkeakoulut olivat Jyväskylän yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu 
vuonna 2016

• vuosina 2017–2021 mukaan ovat liittyneet Helsingin yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun 
ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen 
korkeakouluyhteisö, Vaasan yliopisto ja Ammattikorkeakoulu Arcada





• SIMHE-toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö osana korkeakoulujen 
strategiaperusteista rahoitusta

• kansallisena koordinoijana toimii Opetushallituksen vetämä SIMHE-yhteistyöryhmä

• ryhmässä edustajat OKM:stä, TEM:stä, OPH:sta, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
rehtorineuvostoista, opiskelijajärjestöistä ja kustakin vastuukorkeakoulusta

• tukee hyvien käytänteiden levittämistä suomalaiselle korkeakoulukentälle

• vahvistaa vastuukorkeakoulujen toimintaa ja kehittää kohderyhmän kotoutumiseen 
liittyvää viranomaisyhteistyötä

• SIMHE-vastuukorkeakoulut tekevät monipuolisesti yhteistyötä alueellisten, kansallisten 
ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.



• palvelut suunnattu pääsääntöisesti jo Suomessa asuville korkeasti koulutetuille 
maahanmuuttajille tai korkeakouluopintoihin pyrkiville, ei korkeakoulujen tutkinto-
opiskelijoille

• keskeisin toiminta on henkilökohtainen koulutus- ja uraohjaus

• lyhyet koulutukset - tarjonta vaihtelee korkeakouluittain: suomen kieltä edistyneille (B1–), 
korkeakouluvalmiudet, työnhakuvalmennukset, webinaarit ja ryhmäohjaukset

• toimiminen paikallisissa ja kansallisissa verkostoissa

• SIMHE-ohjaajaverkosto, kaupunkien International Houset ja osaamiskeskukset, 
maahanmuuttajayhdistykset, hankkeet

• SIMHE-ohjaukseen ei kuulu korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaus ja 
varsinaiset hakijapalvelut



https://www.facebook.com/groups/simhepalvelut

• perustettiin 14.10.2021, nyt yli 860 jäsentä - tervetuloa jäseneksi!

• SIMHE-ohjaajaverkoston yhteinen avoin ryhmä

• tavoitteena saada kohderyhmää koskeva tiedotus yhteen paikkaan paremmin saavutettaviksi

• taustalla koulutusten verkko- ja monimuotototeutusten määrän kasvu

• ohjaustapaamiset varataan suoraan korkeakoulujen SIMHE-palveluista

• linkit kaikkien korkeakoulujen ja Opetushallituksen SIMHE-sivuille

SIMHE Facebookissa

https://www.facebook.com/groups/simhepalvelut


Ohjaus tutkintojen tunnustamiseen ja rinnastamiseen

• viranomaispäätös vain säännellyistä ammateista

• opetusala ja varhaiskasvatus (OPH)

• terveydenhuolto ja sosiaalihuolto (Valvira)

• eläinten hoito ja elintarviketurvallisuus (Ruokavirasto)

• ohjaajan tehtävä on auttaa tunnistamaan, milloin viranomaispäätös on tarpeen

• apua tarvitaan hakemuksen läpikäyntiin, kielitaito- ja liitevaatimusten 
selvittämiseen, virallisen kääntäjän löytämiseen ja viranomaispäätösten 
tulkintaan

https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa

https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa


Tapausesimerkki

• Alexin koulutustausta OPH:ssa rinnastettuna: sosiaalipedagogiikan maisteri, sosionomi, 

opettajan pedagogiset opinnot

• täydennettävää: sosionomin tutkinto 10-15 op ja pedagogiset opinnot 10-15 op

• asuu pienellä paikkakunnalla, etäopiskelumahdollisuudet tärkeitä.



• SIMHE-vastuukorkeakoulujen esittelyt ja linkit korkeakoulujen omille SIMHE-sivuille
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/korkeakoulut-tukemassa-
maahanmuuttajia/simhe

• SIMHE-video
suomeksi https://www.youtube.com/watch?v=ks7joqB-glk
ruotsiksi https://www.youtube.com/watch?v=kwZKKqyvtE0
englanniksi https://www.youtube.com/watch?v=n8b566Tzfns

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/korkeakoulut-tukemassa-maahanmuuttajia/simhe
https://www.youtube.com/watch?v=ks7joqB-glk
https://www.youtube.com/watch?v=kwZKKqyvtE0
https://www.youtube.com/watch?v=n8b566Tzfns


Kysymyksiä?

Kiitos!


