
 
 

 

Rokotusosaamisen koulutuspäivä verkkoseminaarina Metropoliassa 

 

”Kaikki eivät rokota, mutta rokottaminen on silti kaikkien asia” 

 
Opiskelijat Tiina Korhonen ja Riina Chandi tekevät opinnäyteyötä ROKOKO-hankkeeseen. He vastasivat 
verkkoseminaarin käytännön järjestelyistä. 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä järjestämään 
valtakunnalliseen rokotusosaamisen koulutuspäivään Tukholmankadulle oli ilmoittautunut lukuisa 
joukko terveydenhoidon ammattilaisia ja terveydenhoidon opiskelijoita. Diakonia ammattikorkeakoulun 
opettaja Annukka Armanto oli opiskelijoidensa kanssa paikan päällä ja Turun ammattikorkeakoulun 
opettaja Irmeli Leino opiskelijoineen etäyhteyden päässä Turussa. 

Seminaarin suurin kuuntelijajoukko olikin verkon päässä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata verkon 
kautta ja esittää kysymyksiä interaktiivisesti. Kommunikaatio niin salissa kuin verkossa olikin vilkasta.  

Webinaarissa kuultiin kattava paketti rokottamisesta, kuten Mitä rokottajan taitoihin kuuluu? Käsitteletkö 
rokotteita oikein? Miksi rokotukset tulee kirjata ja miten kirjaat ne oikein? Onko rokotuksilla 
haittavaikutuksia? Mitä tehdä, kun kohtaa rokotuksia epäilevän asiakkaan? 

Asiantuntijapuheenvuoroja pitivät Ulpu Elonsalo, asiantuntijalääkäri, THL, Nina Strömberg, 
terveydenhoitaja, THL, Susanna Jääskeläinen, terveydenhoitaja, THL, Tiina Jaakkola, ylilääkäri, Fimea, 
Hanna Nohynek, ylilääkäri THL ja Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL 

Tilaisuuden puheenjohtaja ja asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo kuvaili miksi epäröintiä rokotusten 
suhteen voi esiintyä Kun rokotuksilla ehkäistäviä tauteja, jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia ei 
nähdä, unohtuu se kuinka tarpeellisia rokotukset ovat. Sosiaalinen media, ”minäitse”-kulttuuri ja lähipiirin 
kokemukset vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin. Toisaalta taas luottamus lääketieteeseen ja 
asiantuntijoihin on rapautunut. Asiaan vaikuttaa myös ihmisen elämänkatsomus ja uskonto.  

Tuija Leino, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri kertoi, mitä rokottamattomuus tarkoittaa 
yksilön ja yhteisön kannalta. Hän varoitti, että esimerkiksi jäykkäkouristusta alkaisi esiintyä heti, jos 
rokotuskattavuus heikentyisi. Tuhkarokko puolestaan palaisi maahan ensimmäisenä jo meiltä 
hävitetyistä taudeista. ”Tämän vuoksi rokotusosaamisen koulutus ja hyvät ohjaus- ja keskustelutaidot 
korostuvat tänä päivänä”, yliopettaja ja ROKOKO-hankkeen projektipäällikkö Anne Nikula Metropoliasta 
huomioi. 



 

 

 

Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutus käynnistyi syksyllä 

Rokotus on yksi merkittävimmistä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimista. ”Kaikilla, jotka 
työskentelevät rokotusten kanssa pitää olla ajantasaiset tiedot ja taidot”, Ulpu Elonsalo kuvailee.  

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus on kehitetty Metropolian koordinoimassa hankkeessa, jossa 
kumppaneina ovat THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Koulutukselle on 
ollut selkeä tarve, sillä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle tulee jatkuvasti kentältä pyyntöjä 
rokotuskoulutukseen liittyen. Ammattikorkeakouluille suunnatun kyselyn perusteella vain joissain 
ammattikorkeakouluissa on ollut selkeä erillinen rokotusosaamisen opetusosio, kolmesta oppilaitoksesta 
opetusosio puuttui kokonaan.  On myös ollut huutava tarve yhtenäiselle materiaalille.  

Koulutus on laadittu rokotusosaamisen laadun takaamiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on, että 
koulutuskokonaisuus otetaan valtakunnallisesti opetussuunnitelmiin mukaan kaikissa 
ammattikorkeakouluissa, joissa koulutetaan terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja kätilöitä. ”Koulutuksesta 
on saatu mielenkiintoinen ja innostava kokonaisuus”, Ulpu Elonsalo kiteyttää. 

Koulutuskokonaisuuden suorittaneilla on mahdollisuus saada työkalut rokottamisen haasteisiin ja hyvät 
valmiudet omaan ammattitaitoon. Tilaisuudessa myös muistutettiin, että tartuntatautilain muutokset ovat 
tulossa, mikä tulee vaikuttamaan valtakunnalliseen rokotustoimintaan. 

 

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen 

Anne Nikula esitteli koulutuskokonaisuutta ja Moodle-verkkoalustaa. Opettaja saa Metropoliasta 
sisäänkirjautumisohjeet Moodleen ja ohjeita. Koulutus sisältää erilaisia oppimistehtäviä: portfolioon 
palautettavia tehtäviä, itsereflektio- ja pop up-tehtäviä. Jokaisella koululla on oma portfolio sekä myös 
oma Tentti-kansionsa. Paikallinen opettaja määrittää oman koulunsa opiskelijoiden tenttien 
aikataulutukset, tarkastaa hyväksytyt tentit ja tallentaa arvioinnit. Yhteensä16 ammattikorkeakoulun 
yksikköä on jo tänä syksynä ottanut koulutuskokonaisuuden käyttöön. ”Opiskelijat ovat antaneet oikein 
hyvää ja innostunutta palautetta esimerkiksi portfoliosta”, Anne Nikula sanoo. 

 

 

 

 



 
Lisätietoa: 

THL:n rokottaminen-sivusto: https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen 

Webinaarin esitykset tallennetaan Rokottaminen -> Käytännön ohjeet -> materiaalipankki. 

 

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus: http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/terveys-
ja-hoitoala/rokoko/ 
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