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COVID-19 NÄYTTEENOTTOBOTIN KÄYTTÖOHJE 

1 Taustaa 

COVID-19 näytteenottobotti on tarkoitettu HUS- ja Kymsote- alueiden avoterveydenhuol-

lon ja työterveyspalveluiden neuvonnassa ja vastaanotoilla työskenteleville ammattilai-

sille, jotka käyttävät palvelua haastatellessaan potilasta infektio-oireista ja ohjatessaan hä-

net tarvittaessa näytteenottoon. 

Tämä on osa COVID-19 ohjelmistopalvelun kokonaisuutta. Kts kuva kohdassa 11. 

Uudenmaan ja Kymenlaakson ulkopuolella asuvat asiakkaat  

Koronabotin ja Omaolon itsepalveluajanvaraukset palvelevat hyvin Uudenmaan ja Ky-

menlaakso asukkaita. COVID-19 näytteenottobotin kautta palvellaan niitä henkilöitä, 

jotka ovat vierailemassa Uudellamaalla, eivätkä voi varata aikaa itsepalvelu kautta.  Epide-

mian hallinnan kannalta on tärkeää, että vieraspaikkakuntalaiset pääsevät testiin helposti 

eivätkä jätä testiin menemättä tai mahdollisesti levitä infektiota matkatessaan kotipaikka-

kunnalle testiin.  

2 Näin löydät palveluun   

HUSssa työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset pääsevät näytteenot-

tobottiin täältä:  

https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/covid-19-näytteenottobotti-hus-alueen-ammattilaisille 

HUS- ja Kymsote- alueiden terveydenhuoltoalan ammattilaiset (henkilöt, joilla 

ei ole HUS-tunnusta ja heillä on VRK-kortti) pääsevät näytteenottobottiin täältä: 

https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro  

Järjestelmän käyttöä varten HUS- ja Kymsote- alueen ammattilaisen on rekisteröidyttävä 

TerveyskyläPRO palveluun, jonka portaalissa HUSin COVID-19 näytteenottobotti sijait-

see. Ohjeet rekisteröitymiseen täältä:  

https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro/rekisteröidy-käyttäjäksi 
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Ne käyttäjät, joilla on ammattilaistili ja varmennekortti on liitetty tähän tiliin, voivat 
hakea erilliset käyttöoikeudet Näytteenottobottiin. Tällöin käyttäjät voivat hakea 
asiakkaan tiedot Väestötietojärjestelmästä (Esitietolomakkeella HAE- painike).  
 
Muut käyttäjät syöttävät asiakkaan henkilötiedot Esitietolomakkeelle.  
 
Tarkemmat ohjeet löytyvät:  
 

Ohjelmistopalvelu HAAVIn käyttöönotto   

 

Käyttöoikeuksien anomiseen ei ole erillistä lomaketta, vaan oikeudet haetaan lähettä-

mällä sähköpostia osoitteeseen tuki@terveyskyla.fi. Viestissä pitää selkeästi mainita 

mihin sovellukseen oikeuksia haetaan ja kenelle (käyttäjän nimi & sähköpostiosoite). 

Käyttöoikeushakemus pitää aina tulla käyttäjän esimieheltä, muuten pyyntö hylätään. 

Jos halutaan tilata samalla kertaa suurempia määriä käyttöoikeuksia, tiedot on hyvä 

täyttää erilliseen Excel-tiedostoon.  

3 Tunnistautuminen  

Kirjautuminen tapahtuu joko VRK-kortilla (kunnat) tai HUS-numerolla (HUSlaiset). 

 

 

Seuraava valinta: 

Älä kirjaudu tästä! 

          Kirjaudu tästä 
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HUS- ja Kymsote- alueiden tervey-

denhuoltoalan ammattilaiset = Kun-

nan tartuntatautiammattilainen 

HUSssa työskentelevät terveyden-

huoltoalan ammattilaiset 

HUS- ja Kymsote- alueiden tervey-

denhuoltoalan ammattilaiset = Kun-

nan tartuntatautiammattilainen  

HUSssa työskentelevät 

terveydenhuoltoalan 

ammattilaiset 
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4 Organisaation valinta  

 

5 Asiakkaan tietojen kirjaus Esitietolomakkeelle 

(*) Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. 

Henkilötunnus 

1. Käyttäjät, joilla on ammattilaistili ja varmennekortti on liitetty tiliin 

sekä erillinen käyttöoikeus Näytteenottobottiin. 

 Voit syöttää asiakkaan henkilötunnuksen ja painaa HAE- painiketta. Asiak-

kaan nimi ja osoitetiedot haetaan väestötietojärjestelmästä. Haun jälkeen 

henkilötunnusta ei voi muuttaa, mutta Tyhjennä- painikkeella näytön 

kaikki tiedot poistetaan ja voit hakea asiakkaan tiedot uudestaan. 

2. Käyttäjät, joilla ei ole ammattilaistiliä eikä varmennekorttia ole liitetty 

siihen. 

Tarkista ja valitse oma 

organisaatiosi listasta 

listasta. 

Näytteenottobotin etusivulta 

löytyy tarvittaessa lisää infoa.  
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 Voit syöttää asiakkaan henkilötunnuksen, nimet, osoitteen ja muut pakolli-

set tiedot  

Puhelinnumero 

Asiakas antaa koronanäytteen ajanvarauksen yhteydessä ajan tasalla olevan puhelinnume-

ronsa kansainvälisessä muodossa +3589 1234567. Huolellisesti täytetyt tiedot Esitietolo-

makkeella varmistaa, että asiakas saa testituloksen automaattisesti tekstiviestinä COVID-

19-seurantajärjestelmästä.  

Koronatestin tulostekstiviestien lähettämiseksi COVID-19-ohjelmistopalvelu ei hae enää 
asiakkaiden puhelinnumeroita Uranuksesta.  
 

Osoite 

Jos henkilöllä ei ole vakituista osoitetta tai hän asuu esim. hotellissa, voi osoitekenttään 

kirjata hotellin nimen tai osoitteen.  Jos postinumero ei ole tiedossa, kenttään voi kirjata 

nollia ”00000”.  

Kotikunta 

Kotikunta- tieto tulee automaattisesti Väestötietojärjestelmästä. Jos sitä ei ole, Kotikunta 

kohdasta aukeaa lista kaikista Suomen kunnista, valitse sieltä asiakkaan kotikunta. Jos 

henkilö ei asu vakituisesti Suomessa valitse: ”Ulkomaat”.    

Näin käytät kuntavalintoja 

Kotikunta, oleskelu/asuinkunta sekä asiointikunta 

Ulkomaalaisten ja muualla Suomessa asuvien jäljittämisen helpottamiseksi käyttöliitty-

mään on luotu kuntavalinta: ”Asiointikunta”. Tämä sisältää vaihtoehtoina vain HUS- ja 

Kymsote- alueiden kunnat. ”Kotikunta”- ja ”oleskelu/asuinkunta”- kohtiin voi merkitä 

minkä tahansa Suomen kunnista.  Näkyvyys testattuihin ja heidän altistamiinsa henkilöi-

hin määräytyy kaikkien näiden kuntatietojen perusteella. Kotikunta ja asiointikunta ovat 

pakollisia kenttiä. Oleskelu/asuinkuntatiedon voi jättää täyttämättä. 

Esimerkki kuntakenttien käytöstä:  

Opiskelija, joka kotoisin Rovaniemeltä, asuu opintojen ajan Hangossa ja mökkeilee 

Loviisassa, jossa testataan. 

 Kotikunta = Rovaniemi  
 Asiointikunta = Loviisa  
 Oleskelu/asuinkunta = Hanko 
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Ulkomaalaiset asiakkaat  

Henkilölle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta: 
 luo näytepyyntö kunnan oman potilastietojärjestelmän kautta 
 syötä näytteenottobottiin kunnan oman järjestelmän generoima väliaikai-

nen henkilötunnus 
 

 

Esitietolomakkeen kenttien oikeellisuus tarkistetaan siinä vaiheessa, kun painat nap-

pia ”Seuraava” ja siirryt oirekyselyn puolelle. Näytepyyntö luodaan annetuilla tie-

doilla automaattisesti, kun esitietolomake on täytetty ja siirrytään lomakkeelta eteen-

päin bottikeskusteluun.  
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6 Oirekysely  

 

Jatka keskusteluun- vaihtoehto ohjaa sinut oirekyselyyn ja Siirry ajanvaraukseen- 
vaihtoehto ohjaa ajanvaraukseen.   

Botin oirekyselyä ei ole pakko käydä, voit ohittaa ”Siirry ajanvaraukseen” -painik-
keella ja siirtyä Vihtaan. Botin oirekyselyn voi myös sulkea oikeassa yläkulmassa ole-
vasta ”Sulje”-painikkeesta.  

7 Siirtyminen ajanvaraukseen  

Ennen ajanvarausta Vihdassa, saat ohjeita etenemiseen. Kun automaattinen näyte-

pyyntö on syntynyt, ohjeissa lukee ensimmäisenä sen tulos ”Näytepyyntö luotu onnis-

tuneesti”. Poikkeustilanteessa voit saada ilmoituksen ”Automaattinen näytepyynnön 

luonti epäonnistui.”. Tee se silloin erikseen näytepyyntö potilastietojärjestelmän tai 

laboratoriojärjestelmän kautta. 

Näytepyynnön syntymisen varmistuksen saamiseksi etene aina alla näkyvälle Ajanva-

rauksen ohje- sivulle saakka, jotta tarvittaessa huomaat näytepyynnön puuttumisen 

ja teet erikseen potilastietojärjestelmä tai laboratoriojärjestelmän kautta. 
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Jos käytät ajanvaraukseen muuta ajanvarausjärjestelmää kuin Vihtaa, varaa aika asi-

akkaalle erikseen ja voit sulkea Sulje- painikkeesta asiakkaan käsittelyn ja jatkaa seu-

raavan asiakkaan kanssa.  

8 Ajanvaraus Vihdassa 

Ajanvarausjärjestelmässä valitaan palvelu ja asiakkaalle parhaiten sopiva aika ja 

paikka. 

Mikäli esitietolomakkeen täyttäminen on ohitettu ja aloitetaan suoraan Vihta-ajanva-
rauksesta, näytepyyntö jää syntymättä. Vihta ei siis tuota näytepyyntöä, vaan se tulee 
luoda ennen Vihtaan siirtymistä. 
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9 Tuki  

Tarvitsetko apua ohjelmiston käytössä?  

Kiireellisiin teknisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi palveluun kirjautumiseen liitty-

viin ongelmiin vastataan palvelunumerossa 0800 132 400. Palvelunumero on tarkoitettu 

ainoastaan ammattilaisille.  Palvelunumeroon vastataan arkisin klo 07–21 sekä viikonlop-

puisin ja arkipyhinä klo 07–15.  

Kiireettömiin teknisiin asioihin on käytössä sähköposti tuki(at)terveyskyla.fi.  

Yhteydenotot, sisältöasiat ja ei-tekniset palvelupyynnöt palvelubotti(at)hus.fi 

10 Palauteet  

Voit antaa palautetta ohjelmistosta klikkaamalla Anna palautetta- painiketta. Palvelu on 

pilottivaiheessa ja sitä kehitetään edelleen. 

11 Kuva COVID-19 ohjelmistopalvelun kokonaisuus Uudellamaalla 

 


