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Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet (%) 2017 syntyperäiset ja ulkomailla syntyneet  

ulkomailla syntyneet syntyperäisetLähde: Eurostat [edat_lfs_9912]
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SIMHE-ohjaukseen osallistuneiden tilanne 2018 

Ei opiskele, ei työllinen

Opiskelee maahanmuuttajille
suunnattussa koulutuksessa

Opiskelee muussa tutkintoon
johtamattomassa koulutuksessa

Osa-aikainen työllinen

Päätoiminen työllinen

Tuntematon

Tutkinto-opiskelija

(tyhjä)



Osaamista täydentävät urapolut

Elisa Manninen



Osaamisen tunnistamisen palvelu osaamista 

täydentävien urapolkujen taustalla

▪ SIMHE-työssä tavoitteena ohjata tarkoituksenmukaisille koulutus- ja 

urapoluille

▪ Osaamisen tunnistaminen ratkaisevassa asemassa osaamisen 

täydentämisen taustalla

▪ Tutkinto jo suoritettu, tarvitaan osaamisen täydentämistä ja verkostoja

▪ Motivaatio työllistyä nopeasti

▪ Lähdetty rakentamaan osaamista täydentäviä polkuja TKI-

projektirahoituksella



SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja 

täydentämisestä työllistymiseen

▪ Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR)

▪ Toimijoina maahanmuuton vastuukorkeakouluista (SIMHE) Metropolia 

Ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun 

ammattikorkeakoulu

▪ Päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen 

työelämään – yhteistyö yritysten kanssa

▪ Alat tekniikka ja liiketalous

▪ Yksilöllinen ohjaus, osaamisen tunnistaminen, työssäoppimisjakso ja 

lisäopinnot



Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien 

osaaminen käyttöön Suomessa

10

▪ Opetushallituksen rahoittama, kotoutumisen edistämistä tukeva hanke

▪ Päätavoitteet: 

1) Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen 

ekosysteemi pääkaupunkiseudulle

2) Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja nopea siirtyminen 

henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle

▪ Sairaanhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, rakennusalan osaaja, 

myyntialan osaaja, matkailu- ja ravitsemusalan osaaja

▪ Koordinaattori Metropolia ammattikorkeakoulu, mukana lisäksi Laurea ja Haaga-

Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin-, Espoon ja Vantaan 

kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto.



Kysymyksiä?

Kiitos!

Lisätietoja: 

SIMHE-Metropolia: https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/simhe/

https://www.metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle/

Osaaminen käyttöön Suomessa: https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-

innovaatiot/hankkeet/osaaminen-kayttoon-suomessa/

SIMHE polku: https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku/

https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/simhe/
https://www.metropolia.fi/palvelut/maahanmuuttajalle/
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/osaaminen-kayttoon-suomessa/
https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku/


OpinOvi – TE-toimiston koulutusneuvonta ja uraohjauspiste
• TE-toimisto, aikuiskoulutusverkostot

• Ohjaamo – palvelupiste alle 30-vuotiaille

Maahanmuuttajille suunnatut palvelut
• Maahanmuuttajien Osaamispiste

• Kotona Suomessa –hanke (ELY-keskus), Moniku-verkosto

• Paljon muita hankkeita ja toimijoita

Simhe-toiminnassa mukana olevat korkeakoulut

Oman yliopiston sisäinen yhteistyö
• Hakijapalvelut, avoin yliopisto (Simhe-neuvojat)

• Brahea (täydennyskoulutus), suomen kielen opetus, oppiaineet, hankkeet…

Yhteistyöverkostot SIMHE-neuvonnassa
Enni Laaksonen, Turun yliopisto, 16.5.2019


