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Kotona asuvien iäkkäiden koronarokotukset 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) jäsenkuntien alueella on 
siirrytty rokottamaan ikäihmisiä. Korkea ikä on kaikkein merkittävin vakavan 
koronavirustaudin riskitekijä. Koronarokote voi säästää iäkkään 
sairaalahoidolta tai jopa menehtymiseltä. Sen vuoksi suosittelemme 
koronarokotetta ikääntyneille. 
 

Rokotusten ajanvarauksissa siirrytty kutsumenettelyyn! 

 

Ikäihmisten koronavirusrokotukset etenevät Keusoten jäsenkuntien alueella 
ikäryhmittäin. Rokotusten laajamittaista käynnistämistä ja etenemistä 
hidastaa rokotteiden saatavuus. 

HUOM! Koska koronarokotteita on saatavilla suunniteltua niukemmin, 
sähköinen ja puhelinajanvaraus on suljettu. Ajanvaraus rokotuksiin 
toteutetaan kutsumenettelyllä. 

• 85 vuotta täyttäneiden koronarokotukset käynnistyivät helmikuun 2021 
alussa. Kaikki 85 vuotta täyttäneet ikäihmiset kutsutaan rokotuksiin 
ensisijaisesti puhelimitse, tai vaihtoehtoisesti kirjeellä, mikäli heitä ei 
tavoiteta puhelimitse. 

• Alle 85-vuotiaiden ikäihmisten rokotusten käynnistymisestä tiedotetaan 
erikseen.  

• Vakavalle koronavirustaudille alttiiden alle 70-vuotiaiden rokotukset 
käynnistyvät arviolta helmikuun aikana. 

Toistaiseksi kaikkien ikäryhmien ajanvaraukset toteutetaan 
kutsumenettelyllä. Sähköinen ja puhelinajanvaraus otetaan käyttöön vasta 
sitten, kun rokotteita saadaan enemmän, ja rokotusaikoja voidaan tarjota 
varattavaksi isompia määriä kerrallaan. Ajanvarausmahdollisuudesta 
tiedotetaan erikseen. 
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Koronavirusrokotus on kaikille maksuton ja vapaaehtoinen. Rokotukset 
annetaan valtioneuvoston asetuksen määräämässä rokotusjärjestyksessä. 
Rokotusjärjestykseen vaikuttaa myös eri rokotevalmisteiden saatavuus. Kaikki 
Suomessa tällä hetkellä käytettävät koronarokotteet vaativat kaksi 
rokoteannosta. Molempien rokoteannosten tulee olla samaa 
rokotevalmistetta. 
 

Rokotuspisteet Keusoten jäsenkunnissa  

(rokotuspisteitä voidaan lisätä myöhemmin)  

 

Rokotuksia annetaan tällä hetkellä ainoastaan kutsuttuna Keusoten 
jäsenkuntien sosiaali- ja terveysasemilla. Tarkempi rokotuspiste ilmoitetaan 
rokotuskutsun yhteydessä. Pyydämme lähiomaisia huolehtimaan, että 
ikäihmiset pääsevät rokotuspisteille turvallisesti. Kun saavut terveysasemalle, 
käytäthän kasvomaskia ja käsidesiä tartuntariskin mahdollisuuden 
pienentämiseksi ja huolehdit turvavälien noudattamisesta. 
 

• Hyvinkään sairaala, H-sairaala 

Sairaalankatu 1, Hyvinkää 

 
• Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST 

Lääkärinkuja 1, Järvenpää 

 
• Mäntsälän terveysasema 

Kivistöntie 14, Mäntsälä 

 
• Kirkonkylän terveysasema 

Sairaalantie 2, Nurmijärvi 
 

• Klaukkalan terveysasema 

Vaskomäentie 2, Klaukkala 
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• Rajamäen terveysasema 

Kievarintie 2, Rajamäki 
 

• Pornaisten terveysasema 

Latiskantie 3, Pornainen 

 
• Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema 

Hyryläntie 13, Tuusula 

 
• Kellokosken sosiaali- ja terveysasema 

Kuntotaival 2, Kellokoski 
 

• Jokelan sosiaali- ja terveysasema 

Opintie 1, Jokela 

 

Huomioitavaa: 

• Tule rokotukseen vain terveenä ja sinulle varatulla rokotusajalla 
• Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi. 
• Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti. 
• Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa. 
• Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi. 
• Koronarokotuksen jälkeen tulee varautua 15 minuutin seurantaan. 

Paikallisreaktiot pistoskohdassa, flunssan kaltaiset oireet sekä kuume 
ovat tavanomaisia rokotuksen haittavaikutuksia. Kipulääkettä voi 
tarvittaessa käyttää. 
 

Seuraa rokotusinfoa Keusoten verkkosivuilla osoitteessa 
www.keusote.fi/koronarokotukset, paikallislehdissä sekä sosiaalisessa 
mediassa. 
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