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Kirjautuminen Vihta -ajanvarausjärjestelmään 

COVID-19 näytteenottojen ajanvarauksia HUSin alueen drive-in-näytteenottopisteisiin varataan ja hal-

linnoidaan Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta. 

HUSissa työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset pääsevät kirjautumaan Vihta -

ajanvarausjärjestelmään osoitteessa: https://secure.vihta.com/admin/usko/ 

HUSin alueen terveydenhuoltoalan ammattilaiset pääsevät Vihta-ajanvarausjärjestelmään Ter-

veyskyläPRO-palvelun kautta. Järjestelmän käyttöä varten HUSin alueen ammattilaisen on rekiste-

röidyttävä TerveyskyläPRO palveluun, jonka portaalissa HUSin COVID-19 näytteenottobotti ja linkki 

Vihta -ajanvarausjärjestelmään sijaitsevat (ks. kuva). Ohjeet rekisteröitymiseen linkistä: Terveyskylä-

PRO rekisteröitymisohjeet. 

https://secure.vihta.com/admin/usko/
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%c3%a4pro/rekister%c3%b6idy-k%c3%a4ytt%c3%a4j%c3%a4ksi
https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%c3%a4pro/rekister%c3%b6idy-k%c3%a4ytt%c3%a4j%c3%a4ksi
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COVID-19 näytteenottobotti on tarkoitettu HUSin alueen avoterveydenhuollon ja työterveyspalveluiden 

neuvonnassa ja vastaanotoilla työskenteleville ammattilaisille, jotka käyttävät palvelua haastatellessaan 

potilasta infektio-oireista ja ohjatessaan tämän tarvittaessa näytteenottoon. 

Ajanvarausten tekeminen 

1. COVID-19 näytteenottobotin kautta Vihtaan tultaessa avautuu suoraan Ajanvaraus –välilehti. 

Muuta reittiä tultaessa valitaan ensin Varaukset, sitten Ajanvaraus –välilehti.  

Valitse Palvelu: Drive-in näytteenotto. Drive in pisteet käyttävät pääasiassa Koronatesti-

palvelua. Osassa pisteitä on myös ajanvarauksia tehtäessä valinta Koronatesti(HUS PRIO Työ-

terveys)-palvelu. Tämä palvelu on tarkoitettu HUSin työntekijöiden ajanvarauksia varten.  

2. Valitse Ajat toimipisteen mukaan –vaihtoehto, niin voit varata potilaalle ajan tiettyyn toimi-

pisteeseen. Kaikki vapaat ajat – vaihtoehdolla kalenteri näyttää kaikkien ajankohtien kaikki 

vapaat ajat. 

3. Muista valita myös valita lauantait ja sunnuntait varattaviksi päiviksi. Osa näytteenotto-

paikoista on auki vain arkisin, mutta jos toimipiste sallii varaukset viikonloppuisin, näin varmis-

tetaan kaikkien aikojen näkyvyys varaajalle. 

4. Paina valintojesi jälkeen HAE. 
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Tämän jälkeen alapuolelle avautuu varauskirja, jossa näkyy vapaat ajat: varaukset, palvelu, toimi-

piste, viikonpäivät - HAE.  

5. Valitse aika painamalla hiiren vasenta painiketta ajan päällä.  

Paina Tee varaus-valikkoa. 
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Uusi asiakas lisätään painamalla vihreää plus -merkkiä. 

6.  Tee varaus –välilehdellä valitse vihreä plus merkki.  
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Uudesta asiakkaasta täytetään pakolliset tiedot. Covid-19 Näytteenottobottia käytettäessä nämä 

tiedot ovat Vihdassa valmiina. Jos Vihtaan on tultu muuta reittiä, niin täytetään  

kentät Henkilötunnus, Sukunimi, Etunimi sekä Puhelinnumero.  

Kielen vaihtaminen vaikuttaa siihen, millä kielellä varauksen tiedot lähetetään asiakkaalle teks-

tiviestillä. Oletuksena kielenä on Suomi. 

HUOM! Jos potilaalla on väliaikainen hetu, hänen pitää näytteenottoon tullessaan ottaa hen-
kilöllisyystodistus/oleskelulupakortti/passi mukaan. 
 
Valitse OK, kun kaikki tarvittavat kentät ovat täytetty ja asiakkaan kielivalinta 

tehty. 
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7. Varauksen tiedot 
 

  
 
Prioriteetti: Oletuksena on normaali. HUS Työterveyshuollon asiakkaat merkitään korkeaan 

prioriteettiin. 

 

Lisäpalvelut: Lisäpalvelut -kenttään merkitään potilaan saapumistapa näytteenottoon (autolla 

tai jalan/pyörällä). 

 
Viesti asiakkaalta- kenttään kirjataan tarvittavat lisätiedot esim. näytteenoton kii-
reellisyys, merkintä sote ammattilaisuudesta, alaikäisen lapsen huoltajan puhelinnumero, 
potilaalla tiedossa oleva vuotohäiriö, näytteenottopisteellä asiointiin vaikuttava toimintaky-
vyn rajoitus tai tieto, että potilaalla ei ole käytössä matkapuhelinta negatiivisen testitulok-
sen vastaanottamiseksi tekstiviestillä. Lisäksi HUS Työterveyshuolto merkitsee tähän kent-
tään HUS Työterveys -tunnisteella tekemänsä ajanvaraukset. HUSn työntekijöille  vara-
taan näytteenottoajat: Koronatesti (HUS PRIO työterveys )-palvelu. 

 

8. Ilmoitukset- valikosta valitaan vaihtoehto: tekstiviesti. Kun halutaan, että asiak-

kaalle lähetetään tekstiviestillä tiedot varauksesta, saapumisohjeet sekä ohjeet va-

rausajan peruutuksesta/muutoksesta. Asiakkaalle lähtee myös muistutus kaksi 

tuntia ennen varattua aikaa.  

Varatulle resurssille ei tule lähettää sähköpostia tai tekstiviestiä.  

 

9. Varauksen vahvistaminen: 

Jos varauksen tiedot ovat kunnossa, paina OK viimeistelläksesi varaus. Saat ilmoituksen onnis-

tuneesta varauksesta ja varauksen tiedot näkyvät vielä kertaalleen ruudussa.  
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10. Paina Sulje –nappia palataksesi Ajanvaraus –näkymään. Voit tehdä seuraavan ajanvarauksen. 

 

Drive in pisteet: Ajanvarausten hallinta 

Varaukset –välilehdeltä pääsee Päivän varaukset –näkymään.  

Päivän varaukset –sivu kokoaa tiivistetysti päivän varaustilanteen eli toimii työlistana. Voit tulostaa 

näytölle päiväkohtaisen listan varauksista toimipisteen, varattavan resurssin ja/tai palvelun mukaan. 

Voit lisäksi suodattaa listaa varausten tilan mukaan.  

1. Valitse Toimipiste –alasvetovalikosta paikka, jonka ajanvarauksia haluat tarkastella 

2. Valitse Palvelu:Koronatesti tai nimetyissä pisteissä Koronatesti (HUS PRIO työterveys)). 

3. Valitse tarvittaessa Suodata tilan mukaan: jos on tarve tarkastella vain tietyn tilaisia varauk-

sia (esim. Työn alla). 

4. Paina HAE.  

 

 

 

 

5. Kalenterityökalun avulla voit valita haluamasi päivämäärän tai selata päiviä eteen / taakse-

päin. 
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6. Hakuehtojen mukaiset varaukset esitetään aikajärjestyksessä. Varauksista esitetään seuraavat 

tiedot: 

 

• Aika eli varauksen alku- ja loppuaika (esim. 8:00 – 8:05) 

• Varauksen tila (esim. hyväksytty eli voimassa oleva varaus) ja aikaleima (esim. 27.3.2020 

15:05). Aikaleima kertoo, milloin varaukseen tilassa on viimeksi tapahtunut muutos eli esi-

merkiksi, milloin hyväksytty varaus on tehty 

• Palvelu eli varattu palvelu 

• Asiakas, nimi ja henkilötunnus näytetään 

• Varattu resurssi 

• Toimipiste, johon varaus on tehty 

• Info, jossa kirjekuori -kuvake kertoo, että varauksen tekijä on lisännyt varaukseen 

viestin, esim. tieto terveydenhuollon ammattilaisesta tai vuotoherkkyydestä. Viestin saa nä-

kyviin viemällä hiiren osoitin kuvakkeen päälle. 

 -kuvake infokentässä osoittaa, että varaukseen on lisätty sisäinen muistiinpano.  

Muistiinpanon saa näkyviin viemällä hiiren osoitin kuvakkeen päälle. 

 

7. Ohje Drive-in pisteille: Jos halutaan erottaa Päivän varauksista Drive-in pisteen itse tekemät 

varaukset, voi ajanvarauksen tilan voi muuttaa esim. ”Työn alla”, jolloin sen väri muuttuu. Näin 

Listalta voi paremmin seurata Drive-in pisteen itse tekemiä varauksia ja muiden tekemiä (sini-

siä). Tilan saa muutettua valitsemalla ajanvarauksen hiiren oikealla ja valitsemalla avautuvasta 

valikosta ”Työn alla”.  

https://i0.wp.com/tuki.vihta.com/wp-content/uploads/2017/09/Näyttökuva-2017-09-22-kello-14.34.06.png
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Muuta varauksen tila valmiiksi kun olet ottanut näytteen. 

HUOM. Jos varauksen tila muutetaan valmiiksi (valikossa “Valmis”) ennen näytteenottoa, niin sitä ei voi 

enää muuttaa. Jos varauksen tila muutetaan valmiiksi tunteja ennen potilaan käyntiaikaa, niin potilaalle 

lähtevä tekstiviestimuistutus peruuntuu, eli muistutusta ei lähde.  

 

Huomioithan, että päivän varausten suodatuksessa on mukana myös valittu suodatus esim. 

“Työn alla” että ne näkyvät päivän varauksissa myös tilan muutoksen jälkeen. 

 

 

 

8. Painamalla oikealla näkyvää Toiminnot-painiketta    

tai varauksen kohdalla hiiren oikeaa painiketta, voit muuttaa varauksen tilaa tai tarkastella va-

rauksen tarkempia tietoja valitsemalla Näytä. 
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9. Voit tulostaa listan päivän varauksista PDF-tiedostona painamalla Tulosta. Listan voi tulostaa 

kahdessa eri muodossa (tavallinen / työjono) 

 

 

 
Tekstiviestin lähettäminen asiakkaalle 

Ajanvarauksesta lähtee asiakkaalle tekstiviesti ja muistutus kaksi tuntia ennen aikaa (huom valinta 

ajanvarausta tehtäessä). Tarvittaessa asiakkaalle voidaan lähettää Vihdan kautta myös uusi viesti (esim. 

jos asiakas ei ole saanut viestiä ajanvarauksesta virheellisen puhelinnumerotiedon vuoksi). Tekstiviestin 

voi lähettää asiakkaalle varaustietojen "ylätoimintopalkista" kohdasta "lähetä viesti". Sama toiminto 

löytyy myös varauksen pikatoimintovalikosta, kun varauksia tarkastellaan päivän varaukset ja varaus-

kirja -näkymissä. Valitse tämän jälkeen tekstiviesti, kirjoita viestikenttään haluamasi viesti ja paina "lä-

hetä viesti". 
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Tarvittaessa tarkista ja muokkaa asiakaan tietoja (mm. puhelinnumero) Asiakkaat -välilehdellä. 

  

 

Ajanvarauskirjojen ylläpito 

Aikavälien sulkeminen 

Ajanvarausjärjestelmässä käyttäjät voivat muokata ajanvarauspohjia. Kalentereista voi siis sulkea tai 

avata varaukselle eri pituisia ajanjaksoja. 

1. Valitse Varaukset –välilehti. 

2. Valitse Varauskirjat –näkymä. 

3. Valitse haluttu toimipiste alasvetovalikosta. 

4. Paina Näytä. 
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Tämän jälkeen haluttu varauskirja aukeaa. Varauskirjan näytettävää aikajaksoa voi myös vaihtaa.  

 

  
 

5. Paina halutun tauon alkamisaikaa. 

6. Paina Sulje aikaväli –nappia. 
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7. Määritä tauon kesto. 

 

• Kuvaus –kenttään voi halutessaan kirjoittaa tauon syyn tai nimen. 

• Toistuvuus –kentässä voi määrittää, tuleeko sama tauko esim. jokaiselle päivälle. Tätä 

painamalla avautuu toistuvuuden lisäasetukset alle. 

• Toistumissääntö –kentässä voi määrittää, toistuuko sama tauko tietyn aikavälin mukai-

sesti esim. joka kolmas päivä tai toistuuko se jokaisena arkipäivänä. 

 

8. Paina OK, kun tauon asetukset on säädetty.  

 

Suljetut aikavälit näkyvät varauskalenterissa. 

v 



  14 (14)  

VIHTA -AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN  

OHJEET DRIVE IN NÄYTTEENOTTOPISTEISIIN 

  

  

HUS Tietohallinto      päivitetty 2.9.2020/kk 

Aikavälin vapauttaminen 

 

Jo suljetun aikavälin voi palauttaa takaisin varauskäyttöön. 

1. Valitse suljettu aikaväli hiiren vasemmalla napilla. 

2. Tauon asetuksia voi muokata painamalla Muokkaa. Tästä aukeaa kohdassa 7 kuvattu valikko, 

jonka yläreunasta tulee valita, muokkaako sarjaa vai vain kyseistä toistoa. 

Poista –nappia painamalla voi poistaa tauon. Poistaessa taukoa on tärkeää valita, pois-

taako koko sarjan (Delete Series) vai vain kyseisen toiston (Delete Occurance). Tä-

män valinnan jälkeen paina OK. 

 

 

Tuki 

Jokaisessa Drive-in-pisteessä on kaksi nimettyä pääkäyttäjää, jotka ohjaavat ja neuvo-

vat uusia käyttäjiä sekä he hallinoivat ko toimipisteen ajanvarauspohjia ja käyttäjien oi-

keuksia. Vihdassa on tällä hetkellä käytössä neljä eri organisaatioroolia: ammattilainen/ajan-

varaaja, näytteenottaja, pääkäyttäjä ja superpääkäyttäjä. 

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Terveyskylän tukeen osoitteella tuki@terveyskyla.fi tai kii-

reellisisissä teknisissä kysymyksissä (mm palvelun kirjautumiseen liittyvät kysymykset) 

soittamalla ammattilaisille tarkoitettuun Atk-avun palvelunumeroon 0800 132 400 arki-

sin klo 7-21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 7-15.  

mailto:tuki@terveyskyla.fi

