
 
 

”Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus antoi runsaasti ammatillisia 
eväitä tärkeään terveydenhoitajan osaamisalueeseen – rokottamiseen”. 

 

Hoitotyön korkeakoulutuksessa otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen Rokotusosaamisen 
koulutuskokonaisuus. Syksyllä 2015 kaikki ammattikorkeakoulut, jotka kouluttavat terveydenhoitajia, 
sairaanhoitajia tai kätilöitä voivat hyödyntää Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta ja sisällyttää 
koulutuksen opetussuunnitelmiinsa. Verkossa suoritettava koulutus sisältää Rokotusosaamisen 
perusteet (2 op) ja Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) –osiot. 

 

 
”Rokotusosaaminen vahvistui koulutuksen myötä”, Marja Ovaska (vas.) ja Anna Löytynoja, Metropolia 
amk 

 

Marja Ovaska ja Anna Löytynoja ovat kolmannen vuoden terveydenhoidon opiskelijoita Metropoliassa. 
Marja ja Anna päätyivät suorittamaan rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta, kun sitä tarjottiin 
koulutuksen pilotointivaiheessa valinnaisena opintojaksona. Opiskelijat kokivat, että koulutus tukee hyvin 
terveydenhoitajan työtä. ”Oli myös kätevää, että koulutus oli verkko-opintoina toteutettava. Monesti 
vapaavalintaiset opintojaksot menevät muiden opintojen kanssa päällekkäin. Nyt tämän kokonaisuuden 
pystyi suorittamaan silloin kun itselle sopi”, Anna kiittelee. 

Moodle -alusta oli Marjan ja Annan mielestä helppokäyttöinen. ”Moodlessa on paljon hyvää materiaalia 
rokottamisesta. On paljon opiskelijasta itsestä kiinni kuinka paljon opintojaksosta saa itselle 
ammennettua”, Marja lisää. 

Tytöt kokivat saaneensa opintojaksosta kokonaisvaltaisemman rokotusosaamisen tason. Muissa 
opintojaksoissa on rokotusta käyty läpi vain pintapuolisesti. ”Nyt tuntuu, että meillä on osaamista ja 
tietopohjaa pystyä perustelemaan esimerkiksi lapsen vanhemmalle rokotuksen välttämättömyydestä ja 
miksi rokotuskattavauus on tärkeää”, Anna ja Marja kertovat. 

Rokotusasiat kiinnostivat Annaa ja Marjaa sen verran, että he ovat aloittaneet opinnäytetyönsä teon 
liittyen matkailijoiden rokotukseen. Opinnäytetyö tehdään terveydenhoitajan näkökulmasta, jotta 
terveydenhoidon ammattilainen osaa ohjata asiakasta ja kartoittaa rokotuksen tarpeen.  

”Suosittelemme rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta kaikille terveydenhoidon opiskelijoille, sillä 
rokotusasiat ovat hyvin olennainen osa terveydenhoitajan työtä”. 

 

 

 

 



 

 
”Suosittelen ehdottomasti koulutusta myös muille”, Helena Sillanpää, Diakonia amk 

 

Helena Sillanpää on tällä hetkellä opintovapaalla ja opiskelee terveydenhoitajaksi Diakonia- 
ammattikorkeakoulussa, Helsingin toimipisteessä. Hän on aloittanut opinnot tammikuussa 2013. 
Helenan luokka valittiin pilotti-ryhmäksi rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudessa. ”Olen saanut 
paljon uutta tietoa rokottamisesta ja siten olen pystynyt kehittämään omaa ammattitaitoani tulevana 
terveydenhoitajana”, Helena kertoo. 

”Koulutuksessa oli parasta se, että oma asenteeni rokottamiseen muuttui selkeästi. Aihe oli erittäin 
mielenkiintoinen ja tärkeä, koska rokottaminen on mielestäni yksi merkittävimmistä tartuntatautien 
ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimista. Koulutusmateriaali oli mielestäni monipuolista, kuten 
videotallenteita, oppimistehtäviä, tapausesimerkkejä, kuvia sekä erilaisia oppimisprosessiamme tukevia 
osuuksia, kuten tekstiä ja kirjallisuutta ja muuta lähdemateriaalia”. 

”Verkkokurssin aikana tein portfolion rokotusosaamisesta, joka mielestäni tukee oppimistani ja on 
mahdollisesti hyvänä työkaluna tulevissa harjoitteluissani sekä valmistuttuani terveydenhoitajaksi.  Sain 
runsaasti ammatillisia eväitä tärkeään terveydenhoitajan osaamisalueeseen – rokottamiseen”. 

 

 

Kati Forsman, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

 

 

 

  


