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Kansalaistilin rekisteröiminen ammattilaiselle, joka käyttää Koronabotin 
itsepalveluajanvarausta 

 

1 Taustaa 

Koronabotin itsepalveluajanvaraus käyttää samaa HAG-tunnistautumispalvelua kuin Terveyskylän 
palvelut. Monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat rekisteröineet itselleen ns. kumppanitilin esi-
merkiksi TerveyskyläPro-palvelun käyttöä varten. Mikäli ammattilaistili löytyy, HAG-tunnistautu-
mispalvelu käyttää oletusarvoisesti tätä identiteettiä itsepalveluajanvaraukseen. 

Itsepalveluajanvaraukseen kirjautuessaan ammattilaisenkin tulee kirjautua kansalaisena silloin, 
kun hän ovat varaamassa aikaa itselleen. 

Tästä syystä, mikäli ammattilainen on luonut aiemmin kumppanitilin, palvelun käyttämiseksi hä-
nen tulee luoda myös asiakastili ja valita se kirjautumisen yhteydessä. 

2 Asiakastilin rekisteröinti 

Mikäli tiedät, että olet rekisteröinyt kumppanitilin, mutta et asiakastiliä, sinun kannattaa tehdä se 
etukäteen, jotta et joudu täyttämään Koronabotin tietoja uudelleen rekisteröitymisen jälkeen.  

Asiakastilin rekisteröimiseen pääset tästä linkistä:  

https://hushag-ig.hus.fi/hagregistration/index.jsp?register=customer&setLng=fi 

Mikäli kuitenkin käy niin, että olet täyttänyt Koronabottiin oirekyselyn ja olet rekisteröinyt ammat-
tilaistilin, mutta et vielä asiakastiliä, sinut ohjataan tunnistuksen yhteydessä tälle sivulle: 
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Valitse sinisellä näkyvä linkki (sama kuin suora rekisteröitymislinkki kuvan yläpuolella). Täytä ko-
ronabotin oirekysely ja tunnistaudu uudelleen, kun olet rekisteröinyt asiakastilin alla olevien ohjei-
den mukaan. 

2.1  Tunnistus 

Kun olet klikannut rekisteröintilinkkiä, sinut ohjataan valitsemaan tunnistautumistapa. Valitse 
oma pankkisi, mobiilivarmenne tai varmennekortti ja kirjaudu omilla tunnuksillasi.  
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2.2 Käyttöehdot 

Tunnistautumisen jälkeen lue ja hyväksy käyttöehdot ja tietosuojalauseke.  
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2.3 Tietojen täydennys 

Saat seuraavaksi Asiakastilin luonti- näytön lisätietojen täydennystä varten. Lisää sähköpostiosoit-
teesi ja puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa maakoodilla varustettuna. Nimi ja osoitetie-
dot tiedot on saatu väestötietojärjestelmästä. Paina lopuksi Rekisteröi asiakastili- painiketta. 

 

Saat viestin onnistuneesta rekisteröinnistä. Valitse Siirry palveluvalikkoon tunnistautumalla 
uudestaan- painike  
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2.4 Koronabotin käyttö, kun asiakastili on rekisteröity 

Jos valitsit Siirry palveluvalikkoon tunnistautumalla uudestaan- painikkeen, voit jatkaa 
asiointia mm. käyttää Koronabottia.   

Tai siirry uudelleen Koronabottiin tästä linkistä:  
 

www.koronabotti.hus.fi 

 
  
Botin oirekyselyn jälkeen valitse Koronabotin yhteenvedossa Tunnistaudu- painike.  
Tunnistautumisen jälkeen saat seuraavan valinnan 
 

 

Valitse Jatka asiakkaana ja jatka koronabotin esitietojen täydennystä. 


