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Usein kysytyt kysymykset: COVID-19-näytteenottoon-

ohjauksen botti ja vihta-ajanvaraus drive-in-pisteille.  
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Osio 1: Näytteenottoonohjauksen botti 

Aihe Kysymys Vastaus 

Kirjautuminen Mistä näytteenottobotti löytyy? TerveyskyläPRO- palvelusta. Kirjaudu 

täältä ensin palveluun. Jos et löydä 

omaa työskentelyorganisaatiotasi lis-

talta, ota yhteyttä palvelubotti@hus.fi  

Rekisteröityminen Miten pääsen käyttämään palve-

lua? 

Yliopistosairaanhoitopiirin henkilöstö 

voi käyttää palvelua omilla organisaa-

tiotunnuksilla. Muiden henkilöiden 

täytyy rekisteröidä VRK-kortti palve-

luun. Ohjeet löytyvät täältä 

Botin käyttö Miten bottia käytetään? Ammattihenkilö kirjaa ensin asiak-

kaan perustiedot esitietolomakkeelle. 

Tämän jälkeen hänet ohjataan itse 

bottiin, jossa on mahdollista käydä 

läpi oirekysely tai siirtyä suoraan 

Vihta- ajanvarausjärjestelmään. Jos 

asiakkaalle halutaan varata aika näyt-

teenottoon, asiakkaan tiedot siirtyvät 

automaattisesti Vihta-järjestelmään. 

Tarkistathan vielä kerran, että asiak-

kaan tiedot ovat varmasti oikein.  

https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%C3%A4pro
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%C3%A4pro/rekister%C3%B6idy-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi
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Botin käyttö Voinko varata asiakkaalle ajan, 

vaikka botti ei suosittele näytteen-

ottoa? 

Terveydenhuollon ammattilainen te-

kee aina lopullisen päätöksen näyt-

teenoton tarpeesta. 

Botin käyttö Kenelle asiakasryhmälle botti so-

pii? 

Bottia voidaan käyttää kaikkien asia-

kasryhmien kanssa. 

Tekniset vaatimukset Onko botin käyttöön jotain tekni-

siä vaatimuksia? 

Botti toimii Chrome, Firefox tai Edge 

selaimella.  Ethän käytä Internet 

Explorer-selainta. Ongelmatilan-

teissa suositellaan tyhjentämään selai-

men välimuisti sekä käyttämään In-

cognito/InPrivate-ikkunaa. 

Päivitykset Kuinka usein bottia päivitetään? Bottia päivitetään kun näytteenotto-

kriteeristö muuttuu tai käyttäjiltä tul-

leiden palautteiden mukaisesti. Näyt-

töönottokriteeristöstä päättää HUSin 

epidemiologinen yksikkö.  

Botin käyttö Tallentuuko bottiin kirjatut tiedot 

potilastietojärjestelmään? 

Botin tiedot eivät tallennu automaatti-

sesti potilastietojärjestelmään. Botti 

tuottaa yhteenvedon haastattelusta, 

jonka voi kopioida potilastietojärjes-

telmään.  

Botin käyttö Kysyykö botti kaikilta asiakkailta 

samat kysymykset? 

Botissa saattaa olla joitakin edellisen 

kysymyksen vastauksesta riippuvia li-

säkysymyksiä, mutta pääsääntöisesti 

kysymykset ovat kaikille samat.  

Ongelmatilanteet Mihin otan yhteyttä, jos botti ei 

toimi? 

Tekninen tuki: Palvelua käyttävät am-

mattilaiset saavat tukea teknisiin on-

gelmiin lähettämällä sähköpostia 

tuki(a)terveyskyla.fi tai soittamalla ar-

kisin klo 7-21 välillä ja viikonloppuisin 

ja arkipyhinä klo 9-15 HUS Tietohal-

linnon palvelunumeroon p. 0800-

132400. 
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Ohjeet Mistä löydän ohjeet botin käyt-

töön?  

Päivittyvät ohjeet löytyvät ohjelmisto-

palvelun kotisivuilta HUS.fi/Ammatti-

laiselle-osiosta.  

Palautteet Mitä kautta voin antaa palautetta 

botin käytöstä? 

Palautelomake löytyy näytteenottobo-

tin etusivulta. Voit lähettää palautetta 

myös osoitteeseen palvelu-

botti(a)hus.fi. Jos palaute liittyy tekni-

siin ongelmiin, katso kohta ongelmati-

lanteet.  

 

Osio 2: Vihta -ajanvarausjärjestelmä drive-in-pisteille ja liikkuvalle näytteenotolle 

Aihe Kysymys Vastaus 

Kirjautuminen Miten pääsen kirjautumaan Vihtaan? HUSlaiset pääsevät Vihtaan suoran 

linkin kautta, muut TerveyskyläPRO:n 

kautta. Ks. Vihta-ohje 

Ajanvaraus Miten teen ajanvarauksen Vihtaan? Ks. Vihta-ohjeen kohta ”Ajanvarauk-

sen tekeminen”  

Ajanvaraus Tehdäänkö ajanvaraus Vihdan lisäksi 

myös potilastietojärjestelmään? 

Tarkoitus on, että ajanvaraus on vain 

Vihdassa. (Käyntikirjaus voidaan 

tehdä potilastietojärjestelmään lasku-

tuksen vuoksi.) 

Ajanvaraus Miten ajanvaraukseen merkitään tär-

keät lisätiedot potilaasta (esim. näyt-

teen kiireellisyys)? 

Viesti asiakkaalta -kenttään kirjataan 

tarvittavat lisätiedot esim. näytteen-

oton kiireellisyys, HUS työterveys-

huollon asiakkuus, merkintä sote-am-

mattilaisuudesta, alaikäisen lapsen 

huoltajan puhelinnumero, potilaalla 

tiedossa oleva vuotohäiriö, näytteenot-

topisteellä asiointiin vaikuttava toi-

mintakyvyn rajoitus tai tieto, että poti-

laalla ei ole käytössä matkapuhelinta 

negatiivisen testituloksen vastaanotta-

miseksi tekstiviestillä. 

https://www.hus.fi/ammattilaiselle/covid-19-naytteenottoon-ohjauksen-ja-seurannan-ohjelmistopalvelu-haavi
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/covid-19-naytteenottoon-ohjauksen-ja-seurannan-ohjelmistopalvelu-haavi
https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/covid-19-n%C3%A4ytteenottobotti-hus-alueen-ammattilaisille
https://secure.vihta.com/admin/usko/
https://secure.vihta.com/admin/usko/
https://www.hus.fi/sites/default/files/2020-10/Vihta_ajanvarausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n_ohjeet.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2020-10/Vihta_ajanvarausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n_ohjeet.pdf
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Ajanvaraus Voiko usealle henkilölle (esim. per-

heelle) varata vain yhden yhteisen ajan 

näytteenottoon? 

Ei. Jokaiselle näytteenottoon tulijalle 

pitää varata oma, henkilökohtainen 

aika. Tämä myös siinä tapauksessa, 

että näytteenottoon on tulossa monta 

eri perheenjäsentä.  

Ajanvarauksen 

tila 

Onko ajanvarauksen tilan muuttaminen 

välttämätöntä drive-in-pisteessä? 

Ei ole, mutta sillä saadaan ajanvaraus-

näkymässä aikalohkon väri vaihtu-

maan, eli voidaan erotella esim. ne po-

tilaat, joille on jo tutkimustilaus tehty. 

HUOM Tilan muuttaminen valmis- 

tilaan peruuttaa potilaalle lähtevän 

tekstiviestimuistutuksen eikä tilaa 

pääse enää muuttamaan, eli sitä ei 

kannata käyttää. Muut tilat eivät vai-

kuta ajanvaraukseen. 

Ajanvarausten 

hallinta drive-in -

pisteissä 

Miten voin tarkastella ajanvaraustie-

toja? 

Ks. Vihta-ohjeen kohta ”Drive- in pis-

teet: Ajanvarausten hallinta” 

Ajanvarausten 

hallinta drive-in -

pisteissä 

Potilaan nimi on kirjoitettu ajanvarauk-

seen väärin, miten pääsen korjaamaan 

sen? 

Asiakkaiden tietoja voi muokata Asi-

akkaat –välilehdellä. Hae potilas su-

kunimen perusteella, paina oikeasta 

laidasta Toiminnot –tekstin alta nap-

pia ja valitse Muokkaa. Muuta suku-

nimi –kenttään oikea sukunimi ja tal-

lenna. 

 

 

Tutkimus-

pyyntö/laborato-

riolähete 

Miten laaditaan tutkimuspyyntö/ labo-

ratoriolähete? 

Tutkimuspyyntö tuotetaan pääsään-

töisesti automaattisesti, kun potilaan 

tiedot siirtyvät näytteenottobotista 

ajanvaraukseen.  

Ennen Vihtaan siirtymistä ohjelmisto 

ilmoittaa onnistuiko automaattinen 

tutkimuspyynnön luominen vai ei. 

Väliaikaisia henkilötunnuksia 

käytettäessä tutkimuspyyntö pitää 

luoda aina itse. Asiakasta ei saa 

https://www.hus.fi/sites/default/files/2020-10/Vihta_ajanvarausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n_ohjeet.pdf
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lähettää näytteenottoon ilman 

tutkimuspyyntöä. 

Ajanvarauskirjo-

jen aikojen sulke-

minen 

Miten voin sulkea ajanvarauskirjojen ai-

koja (esim. resurssipulan tai ruuhkan 

vuoksi)? 

Ks. Vihta-ohjeen kohta ”Ajanvaraus-

kirjojen ylläpito” 

Potilaan saapu-

misohjeet drive- 

in -pisteeseen 

Miten voin päivittää potilaalle lähetettä-

vän tekstiviestin sisältöä saapumisoh-

jeista? 

Drive-in pisteiden Vihta-pääkäyttäjät 

voivat muokata saapumisohjetta, joka 

lähetetään potilaalle ajanvarauksen 

varmennuksen ja 2h ennen näytteen-

ottoaikaa sähköpostina/tekstiviestinä. 

Kts Pääkäyttäjien ohje  

 

e-Asiointilupa / 

lupa tekstiviestin 

lähettämiseksi 

Mistä voin tarkistaa onko potilas anta-

nut e-Asiointiluvan? 

e-Asioinnin luvasta pitäisi olla ajanta-

sainen tieto potilastietojärjestelmässä.  

Näytteenottoonohjauksen botissa po-

tilasta informoidaan tekstiviestin lä-

hettämisestä.  

Ohjeet Mistä löydän Vihdan käyttöohjeet? Päivittyvät ohjeet löytyvät ohjelmisto-

palvelun kotisivuilta HUS.fi/Ammatti-

laiselle-osiosta.  

Pääkäyttäjille on oma ohje, joka jae-

taan ko. henkilöille, kun heille myön-

netään pääkäyttäjäoikeudet  

 

https://www.hus.fi/sites/default/files/2020-10/Vihta_ajanvarausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n_ohjeet.pdf
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/covid-19-naytteenottoon-ohjauksen-ja-seurannan-ohjelmistopalvelu-haavi
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/covid-19-naytteenottoon-ohjauksen-ja-seurannan-ohjelmistopalvelu-haavi

