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11 SATU ON TOTTA

SATU-koulutuksen alkujuuret 

Idea maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksesta on oi-
keastaan vanha, sillä jo v. 1994–1995 järjestettiin silloisessa Turun terveydenhuolto-
oppilaitoksessa työvoimapoliittisena koulutuksena ulkomailla sairaanhoitajan tut-
kinnon suorittaneille vuoden mittainen pätevöitymiskoulutus. Ulkomailla tutkin-
non suorittaneiden sairaanhoitajien koulutusohjelma sisälsi 38 opintoviikkoa teoria-
opintoja sekä kolme harjoittelua, yhteensä 14 viikkoa. Näiden opintojen perusteella 
maahanmuuttajasairaanhoitajat anoivat suomalaisen sairaanhoitajan pätevyyttä eri-
koisalanaan sisätautikirurginen sairaanhoito. Silloinen 20 hengen ryhmä koostui 
ainoastaan entisessä Neuvostoliitossa kouluttautuneista sairaanhoitajista. 

Tämän jälkeen kymmenisen vuotta välissä ilman mahdollisuutta pätevöityä sai-
raanhoitajaksi Suomessa oli pitkä aika. Terveydenhuoltoalaa uhkaavasta työvoima-
pulasta oli puhuttu jo vuosia. Maahanmuuttajataustaisille lääkäreille oli järjestetty 
suhteellisen säännöllisesti pätevöitymiseen valmentavaa koulutusta mm. Tampe-
reella ja Helsingissä. Useat maahanmuuttajasairaanhoitajat olivat tästä tietoisia ja he 
alkoivat kysellä Turun työvoimatoimistosta omia mahdollisuuksiaan saada sairaan-
hoitajan pätevyys Suomessa. Ammattikorkeakouluun pyrkiminen normaalin väylän 
kautta oli monelle mahdotonta niin taloudellisesti, ajallisesti kuin kielellisesti. Heil-
lä oli kova halu päästä omaa ammattiaan vastaavaan työhön. Kotimaassaan sairaan-
hoitajakoulutuksen hankkineet joutuivat työskentelemään Suomessa lähihoitajina, 
laitosapulaisina tai olemaan kokonaan ilman työtä. Lisäksi hoitoalalla oli ennakoita-
vissa 2000-luvun alussa työvoimapulaa, myös pätevistä sairaanhoitajista. (Ruotsala, 
Sairanen & Vanhanen 2005.) Maahanmuuttajasairaanhoitajan osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen on puhuttanut jo parikymmentä vuotta. Kuvio 1.  näyt-
tää karusti monen maahanmuuttajasairaanhoitajan tilanteen työnhaun yhteydessä.

1  SATU-koulutuksen 
elinkaari

Raija Sairanen
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Kuvio 1.  
EU- ja ETA-alueiden ul-
kopuolella valmistuneen 
sairaanhoitajan tilanne 
Suomeen tullessa (Mu-
kaeltu Rintala-Rasmus 
2007).

Turun Naiskeskuksessa pidettiin 20.8.2002 palaveri, josta julkaisematon muistio 
on tallessa. Läsnä kokouksessa oli Naiskeskuksen toimijoita, Raija Sairanen Turun 
ammattikorkeakoulusta sekä silloisesta Turun työvoimatoimistosta Hannu-Pekka 
Huttunen, joka oli aiemmin vienyt menestyksekkäästi läpi SPECIMA – korkeas-
ti koulutetut maahanmuuttajat -projekteja. SPECIMA-projektissa oli kehitetty on-
nistuneita pätevöitymismalleja mm. lääkäreille, hammaslääkäreille, farmaseuteille, 
opinto-ohjaajille sekä bioalan ja kulttuurialan henkilöille. Katso tarkemmin Huttu-
nen & Kupari (toim.) 2007.

Tässä Turun Naiskeskuksen kokouksessa korostettiin tällaisen täydennyskoulutuk-
sen tarpeellisuutta myös sairaanhoitajille, sillä tutkintojen rinnastaminen oli monel-
le ongelma ja este ammattia vastaavaan työhön. Turussa oli jo potentiaalisia haki-
joita olemassa. Siitä lähti prosessi rahoituksen saamiseksi ja Turun ammattikorkea-
koulun terveysalan tulosalueen hoitotyön koulutusohjelman valinta kouluttajaksi 
ja tutkintotodistuksen antajaksi. Koulutuksen vetäjäksi ryhtyi lehtori Raija Saira-
nen. Lopullinen vahvistus saatiin Opetusministeriön (OPM) tekemän opetussuun-
nitelman hyväksymisen jälkeen vasta toukokuussa ja koulutuksen piti alkaa jo elo-
kuussa 2003. Hankintasopimuksen sanamuotoa hiottiin yhdessä silloisen Varsinais-
Suomen TE-keskuksen kanssa ja lopulta saatiin myös vaadittavat allekirjoitukset. 
Hankintasopimus tehtiin Varsinais-Suomen TE-keskuksen (nykyinen ELY-keskus) 
kanssa. Ensimmäinen SATU-ryhmä toteutui ESR-rahoituksella, muut Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen rahoituksella. SATU-koulutus on ollut aina työvoimapo-
liittista koulutusta. SATU-koulutusta on ollut siis vuodesta 2003 lähtien. (Ruotsala, 
Sairanen & Vanhanen 2005.)
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Sairaanhoitajia Turkuun maahanmuuttajista 

Ensimmäinen SATU-koulutus oli osa Turun työvoimatoimiston, kansainvälisten 
palvelujen koordinoimaa ESR-projektia ”SATU –  Sairaanhoitajia Turkuun maa-
hanmuuttajista”. Ensimmäiseen hankkeeseen kuului koulutuksen lisäksi tukitoimia 
koulutuksen ulkopuolelle jääneille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Koulutuk-
sen järjesti aluksi Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalue, hoitotyön 
koulutusohjelma Turussa. Myöhemmin koulutus siirtyi terveys ja hyvinvointi-tulos-
alueen monimuotokoulutuksen (MYAMK) alle. SATU-koulutuksen kesto oli puo-
litoista vuotta. Tässä alla taulukossa lyhyesti kaikki seitsemän SATU-koulutusta.

SATU – Sairaanhoitajia Turkuun maahanmuuttajista -koulutus oli sairaanhoitaji-
en pätevöitymiskoulutus EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille, 
joilla jo oli suoritettuna kotimaastaan sairaanhoitajan tai muun vastaavan tervey-
denhuoltoalan tutkinto. Alun perin kohderyhmänä oli nimenomaan Varsinais-Suo-
messa asuvat, myöhemmin SATU-koulutukseen haki henkilöitä ympäri Suomea. 
Sairaanhoitajan koulutuksen kotimaassaan hankkineet maahanmuuttajat muodos-
tavat hoitoalalle Suomessa työvoimaresurssin, joka on ollut vajaakäytössä. He eivät 
ole voineet työskennellä koulutustaan vastaavassa työssä täällä, koska heiltä puuttui 
Suomessa vaadittava laillistamisen ehtona oleva ammattipätevyys (Laki terveyden-

SATU 1 18.8.2003–18.2.2005 20 opisk. (ESR-rahoitus)

SATU 2 27.2.2006–2.11.2007 16 opisk. (Varsinais-Suomen TE-keskus rahoitus)

SATU 3 18.8.2008–26.3.2010 16 opisk. (Varsinais-Suomen TE-keskus rahoitus)

SATU 4 29.9.2010–29.4.2012 16 opisk. (Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoitus)

SATU 5 17.9.2012– 25.4.2014 16 opisk. (Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoitus)

SATU 6 29.9.2014–29.4.2016 16 opisk. (Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoitus)

SATU 7 16.8.2016–15.12.2017 16 opisk., joista 1 keskeytti (Varsinais-Suomen 
ELY-keskus rahoitus)

Taulukko 1.  
SATU-koulutukset
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huollon ammattihenkilöstä 1994/559, Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 
1093/2007.). Maahanmuuttajasairaanhoitajan osaamisen on vastattava EU-direk-
tiivin (direktiivi 2005/36/EY) mukaista osaamista (Euroopan parlamentti ja Euroo-
pan unionin neuvosto 2005, Valvira 2018).

SATU-koulutus on ollut omalta osaltaan mukana helpottamassa sairaanhoitajava-
jetta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tämä koulutus antoi maahanmuuttajasai-
raanhoitajille sairaanhoitaja (AMK) -tutkintotodistuksen, jolla voivat hakea sai-
raanhoitajaksi laillistamista Valvirasta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto), joka oli aiemmin TEO (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus).

Maahanmuuttajien osuus sairaanhoitajista on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. 
Ammatissa toimivia syntyperältään muita kuin suomalaisia toimi sairaanhoitajina, 
terveydenhoitajina ja kätilöinä vuonna 2012 yht. 2637 (3 %), joista ulkomaiden 
kansalaisia oli 1128 henkilöä (1 %). (Koivuniemi 2012, Ailasmaa 2015). Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen teettämässä tutkimuksessa hoitajien taustoista suurin 
osa sairaanhoitajista oli tullut Suomeen Venäjältä ja Virosta. Heistä suurin osa oli 
naisia, ja he olivat muuttaneet perhesyiden vuoksi Suomeen. Ulkomaalaistaustaiset 
sairaanhoitajat, joilla on ammatinharjoittamislupa Suomessa, työskentelevät taval-
lisimmin perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa eli terveydenhuollon osa-
aloilla, joilla on ollut haasteita koulutetun ja pätevän henkilöstön rekrytoinnissa. 
(Aalto ym. 2013.)

Yhteistyökumppaneina oli koko SATU-koulutuksen ajan Turun työvoimatoimis-
ton kansainväliset palvelut (myöhemmin Varsinais-Suomen TE-toimisto), Varsi-
nais-Suomen TE-keskus (myöhemmin Varsinais-Suomen ELY-keskus), Turun ter-
veystoimi (myöhemmin Turun hyvinvointitoimiala), Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiiri sekä Tehyn Turun aluetoimisto. Yhteistyökumppanit olivat mukana myös 
ohjausryhmässä. Henkilöt ohjausryhmässä pysyivät melko samoina koko SATU-
koulutuksen historian ajan, mikä osoitti ohjausryhmän olevan erittäin sitoutunut 
tehtäväänsä. 

Kantavina niminä ohjausryhmästä mainittakoon asiantuntija Petri Järvinen Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksesta, erityisasiantuntija Päivi Ruotsala silloisesta TE-toi-
mistosta, ylihoitaja Taina Soini Turun kaupungilta, ylihoitaja Tuija Lehti Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiristä sekä järjestöasiantuntija Päivi Ovaskainen Tehystä. 
Heidän lisäkseen ohjausryhmässä on ollut vuosien varrella vaihdellen myös muita 
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Toimialajohtaja Cristina Ahonen (2003–2004) Turun työvoimatoimisto

Toimialajohtaja Jaana Hernelahti(2005– ) Turun työvoimatoimisto

Johtava työvoimaneuvoja Maritta Mikkola (2004–

2005)

Turun työvoimatoimisto

Projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen Turun työvoimatoimisto

Projektikoordinaattori Päivi Ruotsala, siht. Turun työvoimatoimisto

Yksikön päällikkö Tuula Purmonen Varsinais-Suomen TE-keskus

Aluesihteeri Päivi Ovaskainen, puh.joht. Tehy ry, Turun aluetoimisto

Ylihoitaja Taina Soini Turun kaupungin terveystoimi

Ylihoitaja Pia Ahonen (2003) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Ylihoitaja Tuija Lehti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lehtori Raija Sairanen Turun ammattikorkeakoulu

 

Asiantuntija Petri Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asiantuntija Hanna Myllynen Varsinais-Suomen TE-toimisto

Asiantuntija Tarja Mäkelä Varsinais-Suomen TE-toimisto

Asiantuntija Terhi Kaurila, siht. Varsinais-Suomen TE-toimisto

Järjestöasiantuntija Päivi Ovaskainen, puh.joht. Tehy ry, Turun aluetoimisto

Ylihoitaja Taina Soini Hyvinvointitoimiala, Turun kaupunki

Ylihoitaja Tuija Lehti (–2016) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Koulutusvastaava Liisa Kosonen-Karesto Turun ammattikorkeakoulu

Lehtori Raija Sairanen Turun ammattikorkeakoulu

 

Taulukko 2.  
Ensimmäisen SATU-koulutuksen (2003–2005) ohjausryhmän jäsenet.

Taulukko 3.  
Viimeisen SATU-koulutuksen (2016–2017) ohjausryhmän jäsenet.

henkilöitä. SATU-koulutuksen vastuuopettaja Raija Sairanen on toiminut esitte-
lijänä ohjausryhmässä. Taulukossa 2 on lueteltu ensimmäisen SATU-koulutuksen 
ohjausryhmän jäsenet.  Taulukossa 3 näkyy viimeisen SATU-koulutuksen ohjaus-
ryhmän jäsenet. Ohjausryhmä kokoontui muutaman kerran joka ryhmän aikana. 
Ohjausryhmän tuki, kehittämisideat ja arviointipalaute olivat merkityksellistä SA-
TU-koulutuksen aikana. Ohjausryhmä toimi myös hyvänä verkostoitumiskanavana 
ja tiedon välittäjänä sen eri osapuolille.
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Muita vastaavia koulutuksia Suomessa

SATU-koulutuksen käynnistymisen myötä Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) 
Helsingissä aloitti EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maahanmuuttajasairaanhoi-
tajien pätevöitymiskoulutuksen vuonna 2005 Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston ja TE-toimiston aloitteesta ja rahoittamana. DIAKin kanssa on käy-
ty vuosittain yhteistyöpalavereja, joissa on jaettu hyviä käytänteitä sekä pohdittu 
ratkaisuja haasteisiin. 2000-luvun alussa on ollut myös joku yksittäinen ryhmä 
maahanmuuttajasairaanhoitajia täydentämässä opintojaan Kouvolassa ja Lappeen-
rannassa. Laurea ammattikorkeakoulussa opiskeli 2000-luvun taitteessa filippiini-
läisryhmä. Niissä ammattikorkeakouluissa, joissa on englanninkielinen degree pro-
gramme in nursing, osalla opiskelijoista on entuudestaan jo sairaanhoitajan tutkinto 
ulkomailta. Lisäksi monet rekrytointifirmat, esimerkiksi Opteam, ovat tuoneet Suo-
meen sairaanhoitajia muualta ja kouluttaneet heidät oppisopimuksilla lähihoitajiksi 
tai hoiva-avustajiksi. CASE filippiiniläiset sairaanhoitajat hoiva-avustajiksi -tapausta 
käsiteltiin mm. Tehy-lehdessä. Toiminnan eettisyys on herättänyt paljon keskuste-
lua. (Turunen 2017).  Samaa on tehnyt sosiaali- ja terveysalan yksityinen toimija 
vuodesta 2012 lähtien. Rekrytoitujen koulutuksesta on vastannut Satakunnan kou-
lutuskuntayhtymä Sataedu. Aiemmin Attendo on ostanut koulutuksen Amiedulta. 
(Attendo 2014, Sataedu 2013.)

SATU-koulutuksen loppu

Elettiin toiveikkaasti vuodesta toiseen yhä uusien SATU-ryhmien aloittaessa ja van-
hojen lopettaessa. Vähitellen yhteiskunnalliset ja taloudelliset haasteet alkoivat koh-
distua myös koulutussektoriin. Maahanmuuttajia tuli Suomeen yhä enemmän, ja 
erityisesti vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden määrä yllätti. Ministeriöissä (TEM 
ja OKM) ja Valvirassa alettiin yhä enemmän pohtia koulutusten ja työllistymisen 
sujuvoittamista ja kustannustehokkuutta. Haluttiin eroon ns. tuplatutkinnoista eli 
jos oli jo ulkomailla suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon, ei Suomessa tarvitsisi 
suorittaa sitä uudestaan, vaan ainoastaan täydentää opintoja. Lisäksi verkko-opiske-
lu ja moduulimainen täydennyskoulutusrakenne olivat tulevaisuuden ohjenuorana. 
Yleiseen tietoon tuli vuonna 2016, että kaikkien TEM:n rahoittamien (siis ELY-kes-
kusten, kuten SATU-koulutuksen kohdalla oli tilanne) tutkintoon johtavien koulu-
tusten rahoitus tulee loppumaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
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Vuonna 2016 alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama SIMHE-palvelut 
(Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) turvapaikanhakijoiden 
ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi. SIMHE-palveluja 
tarjoavat Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi myös Karelia-ammattikorkea-
koulu ja Oulun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopis-
tot. Palveluilla pyritään sujuvoittamaan Suomessa korkeasti koulutettujen, eri sta-
tuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista (AHOT), jotta henkilöt voidaan ohjata oikeille koulutus- ja urapo-
luille. (Metropolia 2018a)

Samoihin aikoihin alkoi ESR-rahoitteinen URAREITTI – korkeasti koulutetun 
maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys -han-
ke (1.10.2015–30.9.2018). Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu 
(HAMK), ja mukana oli Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkea-
koulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin am-
mattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakou-
lu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, Tampereen ammatti-
korkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen Osaamisvaaka terveysalalle 
-työpaketissa luotiin moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta 
saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen. (ks. HAMK 2018). Urareitti-hankkeen 
aikana käytiin ministeriöiden ja Valviran kanssa keskusteluja siitä, miten maahan-
muuttajasairaanhoitajien täydennyskoulutus jatkossa rahoitetaan ja toteutetaan. Lo-
pullista ratkaisua ei syntynyt, mutta jatkohankkeelle saatiin rahoitus. 

SOTE-silta – Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -han-
ke (1.3.2018–30.9.2020) on edelleen ESR-rahoitteinen ja sitä koordinoi Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikor-
keakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. 
SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi 
sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoita-
jan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden 
maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamis-
oikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen. Hankkeessa tuotetaan moduulimalli, 
jonka avulla sote-alan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saavat työl-
listymisen kannalta riittävän suomen kielen osaamisen (B2/YKI4) ja täydentävän 
ammatillisen osaamisen, vahvistavat työelämäverkostojaan sekä saavat työkokemus-
ta. Hankkeessa pilotoidaan Urareitti-hankkeessa suunniteltu moduulimalli. Hank-
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keessa tuotettava, pääosin verkossa toteutettava moduulimalli koostuu seuraavista 
osioista: A) Osaamisen alkukartoitus ja ohjaus, B) Ammatilliset ja suomen kielen 
opintomoduulit, C) Harjoittelut ja D) Simuloitu näyttökoe. (ks. Metropolia 2018b)

Tätä kirjoittaessa moduulirakenteisen mallin aukikirjoitus ja suunnittelu on täydes-
sä vauhdissa. Ensimmäiset pilottiin tulevat maahanmuuttajasairaanhoitajat voivat 
testata mallia jo heti alkusyksystä 2018. Uusi aikakausi on alkanut. Nyt odotetaan 
hyvillä mielin verkkopohjaisen moduulimallin onnistumista, kuitenkin hiukan hai-
keudella muistellen onnistunutta SATU-koulutusta.
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