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• SIMHE-ohjattavien profiilit: Hannele Niskanen (Karelia AMK)

• Kehitettyjä koulutuspolkuja: Elisa Manninen (Metropolia AMK)

• Akateemiset kieliopinnot: Marita Häkkinen (JYU)

• Tarvittavat verkostot: Enni Laaksonen (UTU)

• Keskustelua
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MAAHANMUUTTAJIEN OHJAAMINEN 
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Korkeakouluvision tiekartta: osaavimman työvoiman 
kotimaaksi 

Korkeakoulututkinto puolelle 25-34 -ikäryhmästä



Osaavimman työvoiman kotimaaksi

Kasvatetaan korkeakoulutettujen osuutta
• Tutkintotavoitteita nostetaan vuodesta 2021 alkaen aloilla, joissa on sekä koulutus- että työelämäkysyntää

• Väyliä korkeakoulutukseen monipuolistetaan, jatketaan opiskelijavalintauudistusta

• Yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välillä lisätään  

• Läpäisyä parannetaan muun muassa rahoitusmallikannustein

Kehitetään jatkuvaan oppimiseen toimintamalli ja konseptoitu tarjonta 
• Valmistelu 2019 aikana korkeakoulujen, sidosryhmien ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä 

• Reformi perustuu yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kysyntään vastaavaan kehittämistyöhön ja konseptointiin

• Strategiarahoitus

• Eri hallinnonalojen mahdollisuudet tukea jatkuvaa oppimista: jatkuvan oppimisen ohjausryhmä (OKM, TEM, STM, VM) 
ja työryhmä

Lisää ulkomaisia osaajia Suomeen 
• Toimenpidekokonaisuus lisäämään ulkomaalaisia osaajia ja opiskelijoita Suomeen

• Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden Suomeen ja suomalaisille työmarkkinoille 
integroitumista tuetaan lisäämällä harjoittelumahdollisuuksia ja tukipalveluja.

• Yhteistyöryhmä poistamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden maahantulon esteet ja edistämään integroitumista (OKM, 
SM, UM, TEM, Migri, OPH, korkeakoulut) 
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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
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▪ 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


