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Vastaus kirjalliseen kysymykseen EU/ETA-maiden ulkopuolelta
tulevien hoitajien ammatinharjoittamisen lupamenettelystä ja
koulutuksen laadusta ja kielitaidosta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mia Laihon /kok näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 445/2019 vp:
Mitä hallitus aikoo tehdä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulleiden sairaanhoitajien ja
muiden hoitajien koulutuspolun helpottamiseksi ja työvoimapulaan vastaamiseksi,
miten hallitus aikoo varmistaa, että EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulleiden hoitajien
koulutus vastaa sisällöllisesti ja laadullisesti Suomessa vastaavaa koulutusta ja
kuinka hallitus aikoo varmistaa, että ulkomailta tulleiden terveydenhuollon
ammattihenkilöiden kielitaito on riittävän hyvällä tasolla käytännön asiakaspalvelutyöhön
sosiaali- ja terveysalalla?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
toteuttamaan valtakunnalliseen työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin. Ennakoinnin
tuloksena määritellään sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeita vastaava tutkintojen määrä.
EU/ETA -alueen ulkopuolella terveysalan tutkinnon suorittaneiden työllistäminen sosiaali- ja
terveyspalveluihin turvaa osaltaan alan työvoiman riittävyyttä. Terveydenhuollon
ammattihenkilönä toimiminen edellyttää todennettua osaamista potilasturvallisuuden
varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattioikeuksien myöntämisen ehdoista säädetään sekä
kansallisessa että kansainvälisessä lainsäädännössä ja ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella sekä
kotimaassa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeuden toimia
laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, oikeuden käyttää nimikesuojattua
ammattinimikettä tai rajoitetun ammatinharjoittamisluvan. Ammatinharjoittamisoikeuden
saamiseksi EU/ETA -alueen ulkopuolella suoritetun terveysalan tutkinnon on vastattava
Suomessa suoritettua vastaavaa tutkintoa. Valvira määrää, mitä lisäopintoja ja harjoittelua hakijan
on suoritettava ennen ammattioikeuksien myöntämistä. Ammattihenkilöllä tulee olla lisäksi
ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden edellyttämien tehtävien hoidon kannalta välttämätön
kielitaito.
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Sote-Silta -hankkeessa on kehitetty koulutus- ja pätevöitymispolkua EU/ETA -alueen
ulkopuolella
terveysalan
tutkinnon
suorittaneille
maahanmuuttajille.
Metropolia
Ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Turun
ammattikorkeakoulun kehittämässä moduulimallissa maahanmuuttajille räätälöidään Valviran
lausunnon pohjalta yksilöllinen opiskelupolku ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja
suomen kielen osaaminen vahvistamiseksi. Suoritettuaan Valviran edellyttämät teoreettiset
opinnot ja harjoittelut opiskelija saa ammattikorkeakoululta todistuksen opinnoista, minkä
perusteella hän voi hakea Valviralta laillistusta terveydenhuollon ammattihenkilönä.
Sote-Silta-hankkeessa kehitetty malli mahdollistaa Valviran vaatimien lisäopintojen ja
harjoittelun nykyistä sujuvamman suorittamisen. Vuoden 2019 loppupuolella hankkeessa oli ollut
92 terveysalan tutkinnon suorittanutta, jotka edustavat 25 kansallisuutta. Suurin ryhmä olivat
sairaanhoitajat, ja eniten osallistujia oli Filippiineiltä ja Nepalista. Valmistuneet ovat työllistyneet
erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja yksityissektorille.
Sote-Silta -hankkeessa kehitetty pätevöittämiskoulutusmalli soveltuu sekä Suomessa jo olevien,
että kansainvälisen rekrytoinnin kautta EU/ETA-alueen ulkopuolella terveysalan tutkinnon
suorittaneiden työllistämiseen. Kansainvälisessä rekrytoinnissa tulee noudattaa WHO:n
suosituksia terveydenhuoltohenkilöstön kansainvälisen rekrytoinnin eettisistä periaatteista, joihin
Suomi on WHO:n jäsenmaana sitoutunut. Suomi myös raportoi suositusten toimeenpanosta
WHO:lle joka kolmas vuosi.
Hallitus selvittää hankkeesta saatavien kokemusten perusteella mahdollisuuksia tällaisen
työllistymistä ja potilasturvallisuutta tehokkaasti tukevan koulutuksen järjestämiseen ja
työvoiman kansainvälisen rekrytoinnin toimintamallin kehittämiseen osana työllisyystoimia.
Osana hallituksen työvoimapoliittisia tavoitteita valmistellaan myös toimialakohtaisia
toimenpide-ehdotuksia sosiaali- ja terveysalan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi.
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