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Ruokavirasto –lähetteet Provet Win –ohjelmassa 

 

Tunnuksen luominen 

Ennen toiminnon käyttämistä tulee luoda tunnus Ruokaviraston järjestelmään, se 
tehdään Provetin pääohjelmasta kohdasta Tietojen siirto -> Ulkoiset Laboratoriot -> 
Ruokavirasto -> Tunnusten rekisteröinti. 

  

Tunnusten rekisteröinti. 

Kirjoita avautuvaan ikkunaan haluamasi käyttäjätunnus ja keksimäsi salasana. Tämän jälkeen 
”Luo uusi käyttäjätili” ottaa yhteyttä Ruokaviraston järjestelmään ja luo tilin ohjelmaasi. Ota 
tunnuksesi ja salasanasi muistiin. Lisäksi kannattaa ottaa muistiin myös Käyttäjä ID jonka 
järjestelmä antaa. Tämä helpottaa myöhemmin kommunikoinnissa Ruokaviraston kanssa. 

Huom. muita tietoja ei tässä tiliin liitetä, osoite yms. tietosi välittyvät automaattisesti Provetin 
käyttäjätiedoista. 

 

Uuden tunnuksen luonti. 

Tunnuksen luominen vaatii aktiivisen verkkoyhteyden. 
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Lähetteen tekeminen 

Lähetteen voi tehdä kahdella tapaa. 

Tapa 1: Yksi eläin tai yksi ryhmä (yksi eläin tai yksi ryhmä, jossa yksilöimättömiä 
eläimiä esim. karsina A sis 10 eläintä): 

Ruokaviraston lähetteiden tekeminen aloitetaan normaalisti käynniltä ja eläimen 
hoitotapahtumaruudulta kohdasta Lab. Saman painikkeen alta josta tehdään myös omat 
laboratoriolähetteet/tutkimukset. 

Kun tunnus on luotu näet alhaalla ”Uusi Ruokavirasto-lähete” –painikkeen joka aukaisee 
tutkimusvalikoimalistan. 

 

Hoitotapahtuma ja Ruokavirastotutkimuksen valitseminen. 
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Huomioitavia asioita: 

- Eläimien lukumäärä välittyy automaattisesti hoitotapahtumaruudula, voit myös itse 
muokata sitä tutkimuksen valintaruudulta 

- Lista avaa automaattisesti oikean eläinlajilistan kyseiselle eläimelle jota hoidetaan. Jos 
tätä ei kuitenkaan voi tehdä niin saat vaihdettua tältä ruudulta eläimen lajin kyseiseen 
lähetteeseen tarvittaessa 

- Huomioi että voit valita yhdelle lähetteelle tutkimuksia vain samasta Ruokaviraston 
toimipaikasta 

- Oletuksena Ruokavirasto laskuttaa suoraan omistajaa. Jos eläinlääkäri haluaa itse 
laskuttaa voi tästä ottaa rastin ”Lasku omistajalle” pois päältä jolloin tutkimuksien 
hinnat tulevat näkyviin asiakkaan laskulle. Näiden kateprosentin voit myös määrittää 
Rekisterit-ohjelmasta. Tässä pitää kuitenkin huomioida ja tarkastaa itse kuinka montaa 
eläintä / näytettä hinta koskee ja näissä tapauksissa hinta pitää itse muokata käynnin 
laskutukseen. Normaalitapauksissa suositellaan siis käytettäväksi ”Ruokavirasto 
laskuttaa omistajaa suoraan” – toiminnallisuutta jolloin eläinlääkäri laskuttaa vaan työn 
osuudesta esim. toimenpiteen avulla. 

 

Tutkimuksen valitseminen. 

 

”Valitse lähete” –painike päättää toiminnon.  
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Tapa 2: Lähetteen tekeminen ryhmälle (sisältää yksilöityjä eläimiä käyttäen Provetin 
Ryhmähoito –toimintoa): 

Lähete tehdään ryhmähoitojen kautta, jolloin sama tutkimus valitaan usealle eläimelle 
samaan aikaan. Tässä käytetään Provetin ryhmähoitotoimintoa jolloin eläimet valitaan 
listasta ja edetään hoitotapahtumaan ja laboratoriolistaan samaan tapaan kun yksittäisen 
eläimen tapauksessakin. 

 

Lähetteen välittäminen Provet Fin –palveluun 

Kun lähete tai lähetteet on tehty ohjelma aukaisee automaasesti lähetysruudun josta näen 
lähetteen tilan. Lähetyksen kulku on siis seuraava: 

1. Lähete tehdään Provet Win –ohjelmassa 

2. Provet Win lähettää tiedot Provet Fin –verkkopalveluun 

3. Eläinlääkäri kirjautuu Provet Fin –palveluun jossa täyttää puuttuvat tiedot 
Ruokaviraston lomakkeelle 

4. Provet Fin välittää lomakkeen tiedot Ruokavirastolle ja eläinlääkäri saa tulostettavaksi 
lähetteen ja siihen liittyvät näytemerkinnät joilla näyte lähetetään Ruokavirastolle 

5. Eläinlääkäri näkee tutkimuksen tilan Provet Win –ohjelmasta ja myös lisäksi Provet Fin 
–verkkopalvelusta. Provet Fin –verkkopalveluun pääsee kätevästi 
Ruokavirastolähetteiden lähetysruudulta ja myös mistä tahansa muualta käyttäen 
www.provetfin.fi –verkkopalvelua ja omia henkilökohtaisia tunnuksia. 
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Lähetysruutu 

Huom. lähetysruutuun pääset myöhemmin ylävalikon kohdasta Tietojen siirto -> Ulkoiset 
Laboratoriot -> Ruokavirasto -> Lähetteiden siirto. 

 

Lähetysruudun ”Synkronoi saapuvat ja lähtevät lähetteet” –painike tarkastaa lähetetyt ja 
tulevat siirrot ja ilmoittaa niistä käyttäjille. 

Kun lähetteen tila on ”Synkronoitu” se tarkoittaa että tiedot ovat lähetetty Provet Fin –
palveluun jossa eläinläärin tulee täydentää Ruokaviraston lomake. Kannattaa huomioida että 
vielä tässä vaiheessa Ruokavirasto ei ole saanut tietoa lähetteestä vaan se tehdään vasta 
seuraavassa vaiheessa. 

Voit kirjautua suoraan Provet Fin –palveluun painamalla lähetysruudun Avaa lomake Provet 
Fin –palvelussa –painiketta tai vastaavasti kirjautumalla www.provetfin.fi –osoitteeseen omilla 
tunnuksillasi. Jos kirjaudut Provet Win –ohjelman kautta niin kirjautuminen hoidetaan 
automaattisesti ja et tarvitse tunnuksiasi. 

 

Odottavat lähetteet Provet Fin –palvelussa. 
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Lomakkeen täyttöön pääsee Toiminnot –kohdan alta kohdasta lähetä joka avaa täytettäväksi 
Ruokaviraston lomakkeen. 

 

Ruokaviraston lomake 
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Lähetyksen jälkeen käyttäjälle ilmoitetaan jos lähetys onnistui ja järjestelmä palauttaa 
tulostettavaksi tutkimuslomakkeen, labratarrat ja osoitetarrat. 

Tulosta aina täytetty lähete (Tutkimuslomake) näytteen mukaan, että näyte yhdistyy 
aina oikeaan lähetteeseen. Voit myös tehdä lähetteen vastaanotolla ja lähettää sen 

sähköpostilla omistajalle tulostettavaksi näytteen mukaan. 

 

Lähetyksen yhteenveto. 

 

Tämän jälkeen tutkimus on lähetetty Ruokavirastolle. Tässä vaiheessa myös Provetin 
lähetysikkunaan tila muuttuu ”Synkronoitu” -> ”Lähetetty Ruokavirastolle”. 

Näihin tietoihin pääset aina uudestaan käsiksi myös Provet Fin –palvelusta kohdasta 
Lähetetyt. 

Kun tutkimuksen tulokset valmistuvat näkyy Provet Win –ohjelman lähetysruudulla teksti 
”Valmis” ja myös Provet Fin –palvelun Lähetetyt –listalla näkyy tila valmis ja pääset sen alta 
tarkastelemaan tuloksia. 

Huom. Provet Win –ohjelmaan välittyy vain tieto valmistuneista tuloksista ja tulokset luetaan 
Provet Fin –palvelusta. 

 

Provet Win –ohjelman Provet Fin –kirjautumispainikkeet 
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Tekniset lisäkysymykset: 

FNS Oy / Provet: 

Jari Nylander / jari.nylander@fns.fi 045-1215609 - Provet Win 

Anssi Aitta / anssi.aitta@fns.fi / 044-7719519 - Provet Win 

Tiina Räsänen / tiina.rasanen@fns.fi / 045-6434600 – Provet – Ruokavirasto –yhteys 

Ruokavirasto: 

Tiina Autio /  tiina.autio@ruokavirasto.fi / 044- 7201 492  
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