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Hei opiskelijat ja opettajat, 

 

Kolmansien koronavirusrokotusten nopean etenemisen esteenä on pula rokottajista. HUS ja useat 

Uudenmaan kunnat vetoavat eläkkeellä tai muutoin terveydenhuollon tehtävistä poissa oleviin ter-

veydenhuollon ammattilaisiin sekä opiskelijoihin, jotta nämä tulisivat rokottamaan. 

 

Neljännen vuosikurssin suorittanut lääketieteen/hammaslääketieteen opiskelija – 

tule mukaan rokottamaan! 

Saat meiltä perehdytyksen osallistumalla 22.12.2021 klo 13–14 järjestettävään Teams-koulutuk-

seen ”Rokottaminen”- ja antamalla rokotuspaikalla rokotusosaamisen näytön kuntien rokotuspis-

teillä. 

 

Ilmoittaudu koulutukseen tommi.halonen@hus.fi, niin saat Teams-linkin. Edellytämme, että sinut 

on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Jokainen kunta vastaa työ-

suhteen kestosta ja palkkiosta rokottajan kanssa. 

 

Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- tai kätilöopiskelija, ja terveydenhuollon opettaja 

– tule mukaan rokottamaan! 

Edellytämme, että sinulla on noin 140 opintopistettä opinnoistasi suoritettuna sekä olet suorittanut 

verkkopohjaisen valtakunnallisen ”Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden perusteet” -opinto-

jakson (2 opintopistettä) tai vastaavat opinnot (kunta päättää em. vastaavien opintojen kelpoisuus-

ehdot). Lisäksi sinulla tulee olla tietotaito injektion antamisesta sekä aseptisesta työskentelystä. 

Näiden lisäksi suoritat rokotuspaikalla rokotusosaamisen näytön. Jokainen kunta vastaa työsuh-

teen kestosta ja palkkiosta rokottajan kanssa. 

 

HUSin kuntien yhteystiedot rokottajaksi osallistumiseen 

Lähetä viesti yhtäaikaisesti kaikkiin niihin kuntiin, joihin sinulla on mahdollisuus mennä rokotta-

maan. Kunnat etenevät yhteydenotoissa eri tahtiin, joten kannattaa laittaa viestiä moneen kuntaan. 

Kerro viestissä lyhyesti yhteystietosi, koulutuksesi, opintojesi tämänhetkiset opintopisteet sekä toi-

veet työn keston, työajan ja työn aloittamisajankohdan suhteen. 

 

• Askola: Satu Kanerva, p. 040 710 9215 

• Espoo: Lähetä yhteystietosi koronarokottajat@espoo.fi. Kerro viestissäsi, millaisia toiveita 

ja rajoituksia sinulla on työn aloittamisen, työn keston ja työaikojen suhteen. 

• Hanko: Nina Nuutinen, p. 040 135 9544 

• Helsinki: Lähetä yhteystietosi osoitteeseen sote.henkilostosiirrot@hel.fi ja toivomus roko-

tuspisteestä, jossa haluaisit työskennellä. Rokotuspisteet sijaitsevat Jätkäsaaressa, Kannel-

mäessä, Malmilla ja Myllypurossa.   

• Inkoo: stina.holmstrom@inga.fi 

• Karviainen (Karkkila/Vihti): anne.silvander@karviainen.fi 

• Kerava: Kirsi Buddas kirsi.buddas@kerava.fi, p. 040 318 3363  
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• Keusote: Miia Seistilä-Kyle miia.seistila-kyle@keusote.fi, Arja Puputti-Rantsi arja.puputti-

rantsi@keusote.fi 

• Kirkkonummi: Sarita Frantti-Suokas sarita.frantti-suokas@kirkkonummi.fi 

• Lohja: rekrytointi@lohja.fi 

• Loviisa/Lapinjärvi: Senja Kangas senja.kangas@loviisa.fi, p. 044 505 1978 

• Sipoo: pernilla.eriksen@sipoo.fi, maarika.metsatahti@sipoo.fi 

• Siuntio: Satu Isopuro satu.isopuro@mehilainen.fi  

• Vantaa: Anni Paaskoski anni.paaskoski@vantaa.fi, p. 050 312 1740 

 

Lisätietoja: 

• Elina Koota, kehittämispäällikkö, elina.koota@hus.fi p. 040 6415863  

• Susanna Ruuskanen, kliininen opettaja, susanna.ruuskanen@hus.fi p. 050 4286559 

(poissa: 21.12.21-9.1.22) 

• Tommi Halonen, osastohoitaja, tommi.halonen@hus.fi p. 040 6378679 

 

 

HUSin rokotustyöryhmän puolesta, 

 

Taina Ala-Nikkola Eeva Ruotsalainen 

Johtava ylihoitaja Apulaisylilääkäri 
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