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Marianne Autero, Marita Häkkinen & Seppo Piiparinen  

 SIMHE-OHJAUS MONINAISTEN  
KOULUTUS- JA URAPOLKUJEN  
TUKENA

 
 

Usean korkeakoulun tarjoamat ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tii-
viisti tekevät SIMHE-ohjauspalvelut tukevat korkeasti koulutetun tai 
korkeakoulukelpoisen maahanmuuttajan kiinnittymistä suomalaiseen 
yhteiskuntaan opintojen ja työllistymisen kautta. SIMHE-ohjausta to-
teutetaan valtakunnallisesti, eli ohjausta tarjotaan eri puolilla Suomea 
asuville maahanmuuttajille riippumatta siitä, mihin korkeakouluun he 
ovat hakeutumassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 25). Ohjauk-
sessa hyödynnetään korkeakoulun omaa koulutusalojen ja ohjauksen 
asiantuntemusta, mutta ohjauksen verkostot ulottuvat myös eri korkea-
kouluihin ja viranomaisiin, kuten Opetushallitukseen ja Valviraan. Lisäk-
si tehtävään kuuluu valtakunnallista vaikuttamista ja palveluiden tunnet-
tavuuden lisäämistä. Samalla työssä kertyviä hyviä käytänteitä ja ohjaajien 
karttuvaa osaamista välitetään maahanmuuttajatyötä tekeville tahoille. 

Kukin SIMHE-korkeakoulu1  toteuttaa palveluja ensisijaisesti 
maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden tarpeiden mukaan mutta myös 
oma alue ja yhteistyöverkostot huomioiden. Esimerkiksi Pohjois- ja 
Itä-Suomessa työssä korostuvat maantieteellisten etäisyyksien haasteet, 
kun taas etenkin pääkaupunkiseudulla ohjaukseen tulevien asiakkaiden 
määrä on suuri. Tämä onkin luonut osaltaan erilaisia verkostoja ja yhteis-
työmuotoja alueiden eri toimijoiden välille. (Autero 2018, 9–10.) 

Ajankohtainen panostus jatkuvaan oppimiseen tuo painoarvoa 
SIMHE-ohjaukselle, jossa keskiössä ovat korkeakoulutukseen tähtäävän 
tai korkeakoulutetun, aikuisena Suomeen muuttaneen henkilön osaami-
sen kehittäminen ja päivittäminen sekä tätä kautta työllistymisen tukemi-
nen. Ohjausasiakkaat ovat löytäneet palvelut kuluneiden vuosien varrella 
hyvin, ja tietoisuus SIMHE:stä on kasvanut toimintojen vakiintumisen 
ja laajentumisen myötä (ks. Opetushallitus n.d.a). SIMHE-korkeakoulu-
jen keräämien tilastojen mukaan palveluissa kävi vuosina 2016–2019 yli 

 1SIMHE-palveluita vuosien 2016-2020 aikana tarjonneet korkeakoulut: Helsingin yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakokulu, 
Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen korkeakouluyhteistyö ja Turun yliopisto. 
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4300 asiakasta. Myös uusia korkeakouluja on tullut mukaan tarjoamaan 
ja kehittämään palveluita ja vahvistamaan myös alueellisesti korkeasti 
koulutettujen maahanmuuttajien kiinnittymistä yhteiskuntaan.  

SIMHE-OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ 

SIMHE-ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat korkeakoulujen strategisen 
rahoituksen turvin ja kussakin korkeakoulussa määriteltyjen painotus-
ten ja resurssien sekä palvelua toteuttavan henkilöstön pedagogisen ja 
sisällöllisen asiantuntemuksen mukaan. Ohjaus- ja neuvontapalveluja to-
teutetaan esimerkiksi hakijapalveluissa tai erillisessä SIMHE-yksikössä. 
Vaikka ohjauspalvelut organisoituvat eri tavalla, on yksilöohjaus keskei-
sin ja eniten toteutettu ohjaustapa kaikissa SIMHE-korkeakouluissa. 

SIMHE-ohjaustyön keskeisiä osaamisalueita ovat vuorovaiku-
tustaidot ja toimintaympäristöosaaminen. Kuten ohjaustyössä yleensä, 
on yksilöllinen ja asiakkaan tilanteeseen paneutuva ote tärkeä elementti 
maahanmuuttajien ohjauksessa, ja keskeistä on asiakkaan aktiivisen toi-
mijuuden tukeminen. (Autero 2018, 22–26.) Erityisesti vuorovaikutus 
on tärkeä osa ohjauskeskustelua. Esimerkiksi Vehviläinen (2015) puhuu 
ohjauksen kolmesta orientaatiosta: kannattelevasta, tutkivasta ja ongel-
manratkaisun orientaatiosta. Kannattelevassa orientaatiossa keskeistä 
ovat ohjaajan läsnäolo ja kuuntelemisen taito sekä kyky olla myötä-
tuntoinen ja ottaa vastaan joskus vaikeitakin tunteita. Tämä luo pohjaa 
luottamukselliselle vuorovaikutukselle, jonka avulla voidaan edetä kohti 
tutkivaa ja ratkaisukeskeistä orientaatiota, jonka avulla ohjausasiakas saa 
välineitä ja keinoja oman elämänsä suunnitteluun.

Häkkisen (2019) esittämässä kuviossa SIMHE:n ohjaustapaa-
minen hahmottuu kokonaisuutena, johon kuuluvat orientoitumisen, 
kohtaamisen, kysymisen ja kehittämisen ulottuvuudet. Ohjausvuorovai-
kutuksessa on mahdollista kohdata asiakas kysymyksineen siinä tilan-
teessa, jossa hän on uudessa yhteiskunnassa ja ympäristössä. Ohjauskes-
kusteluun kysymykset nousevat usein omasta osaamisesta, koulutus- ja 
työtaustasta sekä tavoitteista. Vuorovaikutuksessa voidaan rakentaa ja 
avartaa vaihtoehtojen horisonttia sekä kartoittaa konkreettisia askelia 
eteenpäin asiakkaan tueksi. Tilan ja ajan antaminen kysymyksille ja kes-
kustelulle mahdollistaa ymmärryksen ja tietämyksen jakamista. Vuoro-
vaikutus toimii näin välineenä kehittää paitsi ohjausta myös hallinnollisia 
käytänteitä, kuten valintaperusteita ja hakuohjeita. 

Ohjausasiakkaista suurimmalla osalla on jo Suomen ulkopuolel-
la suoritettu korkeakoulututkinto tai -tutkintoja, eivätkä he yleensä ole 
suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita. Näiden lisäksi kie-
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litaidon kysymykset ja opintohakua Suomessa koskevat ohjeet ja vaati-
mukset tuovat SIMHE-ohjaukselle omat erityispiirteensä.

 Ohjauksen keskeisenä tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään 
vaihtoehtoja ja ratkaisuja niin työllistymistä tukevien opintojen kuin 
työurankin kannalta. Osa tasapainottelee aiemman opiskellun ammatin 
ja uuden uran välillä. Syitä tähän voivat olla aiemmin hankitun tutkinnon 
ja osaamisen heikko soveltuminen suomalaiseen työelämään, säännelty 
ala (kuten opettajat ja sote-ammatit), kielitaitovaatimukset tai tavoite et-
siä uusi suunta elämälle. Ohjaajan asiantuntemus ja verkostot ovat apuna, 
kun asiakkaan kanssa käydään läpi hänen tavoitteitaan ja suunnitelmiaan. 
SIMHE-toiminnassa on alusta alkaen jaettu tietoa ja levitetty hyviä käy-
tänteitä ohjaajaverkostoissa Suomessa ja myös kansainvälisesti. Aihetta 
on myös tutkittu Maamot-hankkeessa, jossa luotiin muun muassa verk-
kosivusto kokoamaan tietoa ja konkreettisia esimerkkejä maahanmuut-
tajien ohjauksen ja neuvonnan tueksi (Haapakorpi 2018; HY+ 2019). 

KOULUTUSALA VAIKUTTAA OHJAUKSEN SISÄLTÖÖN 

Ohjauskeskustelussa käydään läpi ohjausasiakkaan yksilöllinen tausta, 
toiveet ja tavoitteet kouluttautumisen ja työllistymisen sekä osaamista 
täydentävien opintojen osalta. Lähtökohtana on auttaa asiakasta ymmär-
tämään ja sanoittamaan omaa osaamistaan ja tarkastella ohjauksessa yh-
dessä sitä, miten aiemmin hankittu osaaminen suhteutuu koulutus- ja 
työelämän vaatimuksiin Suomessa. Osa ohjaukseen tulevista asiakkaista 
tuntee jo valmiiksi hyvin oman alansa työpaikkoja ja työllistymisen vaa-
timuksia sekä tiedostaa, miten omaa osaamista tulisi kehittää työpaikan 
löytämiseksi. Toisten kanssa lähdetään hyvinkin alusta, kuten vaikkapa 
Suomen koulutusjärjestelmästä tai kielitaidon vaatimuksista. Eri ammatit 
ja koulutusalat asettavat ohjaukselle myös erilaiset raamit ja osaamisvaa-
timukset. Seuraavassa kuvataan ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä muu-
tamalla eri koulutusalalla, joilla ammatteihin pätevöityminen Suomessa 
edellyttää erilaisia asioita esimerkiksi korkeakoulututkinnon, kielitaidon 
ja opintojen täydentämisen osalta.  

Tekniikan ala  

Monella SIMHE-ohjaukseen tulevalla on tekniikan alan koulutus, useim-
miten alempi korkeakoulututkinto. Tekniikan alan tutkinnon suoritta-
neiden urapolulla eteneminen vaihtelee koulutustaustan ja osaamisen 
mukaan. Tekniikan ala ei ole säännelty ala lukuun ottamatta pätevyys-
vaatimuksia esimerkiksi sähköalan tehtävissä työskenneltäessä (Tukes 
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n.d.). Työnhaussa keskeisiksi tekijöiksi nousevat oma osaaminen suh-
teessa työtehtävässä vaadittavaan osaamiseen, osaamisen täydentämisen 
tarpeet sekä kielitaito. Suomen kielen osaaminen korostuu aloilla, joissa 
suomen kieltä vaaditaan esimerkiksi alan säädösten ja lakien ymmärtä-
misessä. Esimerkiksi sähköalalla, kuten myös rakennusalallakin, suomen 
kielen osaaminen voi ammatillisen osaamisen rinnalla olla avainasemassa 
työllistymisessä. (Autero 2018; Metropolia 2019) Suomen kielen merki-
tys saattaa, tehtävistä ja organisaatiosta riippuen, olla vähäisempi esimer-
kiksi ICT-alalla, jossa substanssiosaamisen lisäksi englannin kielen hyvä 
osaaminen voi riittää työllistymiseen. 

Usein ohjausasiakkaalta kuitenkin puuttuu tieto siitä, missä ky-
seisen tekniikan alan täydentäviä korkeakouluopintoja voisi suorittaa tai 
mitä muita täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia voisi olla. Ohjauksen 
tavoitteena on tällöin tukea asiakasta soveltuviin opintoihin hakeutumi-
sessa, ja ohjauksessa voidaan keskittyä työnhaun dokumentteihin sekä 
työpaikkojen löytämiseen verkostojen kautta. Välillä tulee eteen myös 
tilanne, jossa asiakkaan tekniikan alan osaaminen ja myös alalla vaaditta-
va kielitaito ovat hyvin kaukana suomalaisesta vaatimustasosta, ja niiden 
päivittäminen vaatisi paljon sekä ajallisia mutta myös taloudellisia inves-
tointeja. Tällöin pohdittavaksi nousee myös alan vaihto sekä se, miten 
aiempaa koulutusta ja työkokemusta voisi hyödyntää uudessa ammatissa. 

Psykologit ja opettajat  

Suomessa tietyt ammatit ovat säänneltyjä ja vaativat viranomaisen lail-
listuspäätöksen. Näissä ammateissa vaaditaan lain tai asetuksen mukaan 
tietty koulutus tai tutkinto. Jos on suorittanut ulkomailla esimerkiksi 
sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen, tulee laillistusta hakea 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Valvira n.d.). 
Opetushallitus taas päättää esimerkiksi ulkomaisen opettajatutkinnon 
kelpoisuudesta (Opetushallitus n.d.b) 

Säänneltyjen ammattien osalta on olemassa selkeät viranomais-
prosessit hakemusten toimittamiseen, käsittelyyn ja päätösmenettelyihin. 
Päätöksistä nousee usein kuitenkin kysymyksiä esimerkiksi siitä, missä 
ja miten vaaditut täydentävät opinnot voi suorittaa ja mihin päätös oi-
keuttaa, kun vaadittavat opinnot on suoritettu. Kun ohjauksessa nousee 
kysymys säännellystä ammatista ja aiemman tutkinnon tunnustamisesta, 
on asiakkaan kanssa tarpeellista keskustella hänen tavoitteistaan ja aiem-
mista opinnoistaan sekä tuotava tutkinnon tunnustamisen reunaehtoihin 
liittyvät asiat esille. On myös varmistettava, että asiakas on ymmärtänyt, 
minkä viranomaisen kanssa milloinkin on asioitava.
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Psykologiksi pätevöityminen Suomessa ei noudata samankaltaista 
selkeää prosessia kuin esimerkiksi lääkäriksi tai hammaslääkäriksi päte-
vöityminen, joka etenee selkeän opinto-, harjoittelu- ja kuulustelupolun 
mukaisesti (Tampereen yliopisto 2020). Tässä esimerkki psykologiksi pä-
tevöitymisen haasteista:

NN on valmistunut Suomen ulkopuolella psykologiksi. Hänellä 
on Opetushallituksen päätös, jossa tutkinto rinnastetaan ylem-
pään korkeakoulututkintoon. Valviran lausunto edellyttää, että 
hän täydentää opintojaan seuraavasti: pitkä (5 kk) ohjattu harjoit-
telu ja opintoja psykologina toimimisen eettisestä perustasta ja 
lainsäädännöstä. NN on asunut Suomessa noin viisi vuotta, hänen 
suomen kielitaitonsa on tasolla hyvä, ja hän on myös lisäkoulut-
tautunut samalla kun on selvitellyt mahdollisuuksiaan pätevöityä 
psykologiksi – hänellä on muun muassa toisen asteen ammatillinen 
tutkinto suomeksi opiskeltuna. Hän työskentelee nuoriso-ohjaaja-
na. Motivaatio pätevöityä psykologiksi on kuitenkin vahva, vaikka 
psykologista osaamista voikin hyödyntää nykyisessä työtehtävässä. 
Hänellä on tiedossa harjoittelupaikkakin, jossa voisi vaadittavan 
harjoittelun suorittaa. Nykyinen käytäntö kuitenkin edellyttää, että 
harjoittelu tehdään yliopisto-opiskelijana. 

Jotta ulkomaalaisella opintotaustalla oleva voi suorittaa pätevöittävät 
opinnot, tulee hänen hakea korkeakoulujen yhteishaussa ja edetä pää-
sykokeen kautta psykologian tutkinto-opiskelijaksi. Vaikka psykologista 
osaamista onkin, niin hyväkään kielitaito ei välttämättä riitä vaativassa 
pääsykokeessa, ja tutkintopaikka voi jäädä haaveeksi. Ohjauskeskustelus-
sa kuuleekin usein kysymyksen siitä, onko mitään väylää tai avoimemmin 
haettavaa opinto-oikeutta, jotta pääsisi tekemään pätevöittävät opinnot. 
Kun on kyse melko pienistä opintopistemääristä suhteessa koko tutkin-
non laajuuteen, ja samaan aikaan alueella voi olla pula pätevistä psykolo-
geista, voidaan kysymystä pitää perusteltuna ja oikeutettuna.

Psykologien ohella keskeinen SIMHE-ohjausta hyödyntävä ryh-
mä ovat opettajiksi Suomen ulkopuolella pätevöityneet henkilöt. Toisin 
kuin psykologeilla, täydentävien opintojen opiskelu onnistuu opettaja-
koulutuksessa useimmiten erillisellä opinto-oikeudella ja joskus myös 
avoimessa yliopistossa. Aineenopettajilla tilanne opetettavan aineen täy-
dentävien opintojen opiskeluun onkin melko hyvä erityisesti, jos suomen 
kielen taito mahdollistaa opiskelun suomeksi yliopistossa. Luokanopet-
tajilla pätevöitymiseen vaadittavat opinnot sisältävät usein niin sanottuja 
POM-opintoja eli perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisia 
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opintoja, joiden opiskelu ei yleensä onnistu erillisellä opinto-oikeudella 
tai avoimessa yliopistossa. 

Opettajan pedagogisia opintoja tarjoavat monet yliopistot ja am-
mattikorkeakoulut. Maahanmuuttajille suunnatut pedagogiset opinnot 
toteutetaan hankkeina, minkä vuoksi koulutusten jatkuvuutta on vaikea 
ennakoida. Tämä vaikeuttaa pitkäjänteisen opintosuunnitelman laadin-
taa. Lisäksi opettajankoulutuksessa kielitaitovaatimukset ovat korkeat, 
mikä vaikeuttaa opettajaksi pätevöitymistä. 

OHJAUKSEN MERKITYS OSANA JATKUVAA 
OPPIMISTA  

SIMHE-ohjaus linkittyy ajankohtaiseen jatkuvan oppimisen uudistami-
seen. Ohjaustyöstä nousee jo pidemmältä ajalta kokemus siitä, että Suo-
messa on ja Suomeen tulee ulkomailta entistä enemmän ihmisiä, jotka 
ovat korkeakouluttautuneet kotimaassaan ja jotka ovat myös motivoitu-
neita päivittämään koulutustaan ja osaamistaan suomalaisen yhteiskun-
nan tarpeisiin ja vaatimuksiin. Korkeakoulutettujen ja korkeakoulukel-
poisten maahanmuuttajien ohjaus, opiskelu ja oppiminen tulisikin nähdä 
osana jatkuvaa oppimista ja oikeutena siihen.

SIMHE-ohjauksessa on havaittu, että aiemmin hankitun osaami-
sen tunnistaminen korkeakoulussa sujuvoittaa korkeakoulutuspolulle 
pääsyä ja omaan ammattiin pätevöitymistä Suomessa. Tämä edistää yk-
silön näkökulmasta oman paikan löytämistä aikuisena yhteiskunnan jä-
senenä ja mahdollistaa yhteiskunnan instituutioille ja toiminnoille usein 
kansainvälisesti ja kulttuurillisesti moninaisesti osaavan henkilön osallis-
tumisen panoksen. 
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