
Eläinlääkäri!

Eläinnäytteiden
lähettäminen Ruokavirastoon

Matkahuollon kautta vain alle 35 kg 
painavat näytteet

   Lähetä näytteet aina pikapakettina.

Painavat eläinnäytteet TavaraTaxilla
   TavaraTaxi Oy kuljettaa myös yli 35 kg 

painavia näytteitä (jopa 500 kg painoisia).

   Näytteet tulee aina olla ohjeiden mukaan 
huolellisesti pakattu ja mukana tulee olla 
täytetty lähete.

   Paketin päällä tulee olla selvästi merkittynä 
TavaraTaxi, ja se toimipaikka, johon näyte 
on menossa tutkittavaksi.

   Tilaa kuljetus TavaraTaxin palvelunumerosta 
0100 6100 tilalle, eläinlääkäriasemalle, kotiin 
tai muuhun sopivaan paikkaan.

   Ilmoita mihin Ruokaviraston toimipisteeseen 
(Helsinki, Kuopio, Oulu, Seinäjoki) näyte on 
menossa.

   Kuljetuksen hinta-arvion saat tilatessasi 
noutoa. Hintaan vaikuttavat noutopiste 
sekä sen etäisyys tavallisesta reittilinjasta, 
kuljetusmatkan pituus sekä paketin paino

   Ruokavirasto laskuttaa TavaraTaxin 
kuljetusmaksut asiakkaalta tutkimusmaksun 
yhteydessä.

   Tietoa reiteistä löytyy TavaraTaxin 
kotisivulta: tavarataxi.fi

Tuo eläinnäytteitä kylmiöön myös iltaisin 
ja viikonloppuisin

   Helsingin ja Kuopion toimipaikkoihin voi 
tuoda pakattuja, alle 100 kg painoisia 
eläinnäytteitä myös iltaisin ja viikonloppuisin 
kylmiöön. Tarvittaessa TavaraTaxi toimittaa 
näytteet myös toiseen niitä tutkivaan 
toimipaikkaan. Kylmiöitä on tulossa myös 
Loimaalle, Ouluun ja Seinäjoelle.

   Ota etukäteen yhteyttä näytteet tutkivaan 
toimipaikkaan ja sovi näytteen tuonnista, 
niin saat ohjeet ja tarvittaessa ovikoodin.

   Näytteet tulee aina olla ohjeiden mukaan 
huolellisesti pakattu ja mukana tulee olla 
täytetty lähete.

   Jos näyte on menossa toiseen 
toimipaikkaan, paketin päällä tulee 
olla selvästi merkittynä TavaraTaxi ja se 
toimipaikka, johon näyte on menossa 
tutkittavaksi. Tilaa kuljetus TavaraTaxin 
numerosta 0100 6100, pyydä samalla 
arvio kuljetusmaksusta ja aikataulusta 
ja ota lisäksi yhteyttä näytteet tutkivaan 
toimipaikkaan. Tavarataxin kuljetusmaksut 
veloitetaan asiakkaalta tutkimusmaksun 
yhteydessä.

Eläinnäytteitä voi lähettää Matkahuollon, Postin ja TavaraTaxin kautta heidän antamiensa 
ohjeiden mukaan. Kokonaisia kuolleita eläimiä voi lähettää vain Matkahuollon tai TavaraTaxin 
kuljettamina. Postin ja Matkahuollon palveluista kerrotaan Ruokaviraston sivuilla: ruokavirasto.fi > 
laboratoriopalvelut > eläintautitutkimukset > lähetysohjeet ja osoitteet

Muutoksiakesästä 2020alkaen

https://www.tavarataxi.fi/main.php
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/lahetysohjeet-ja--osoitteet/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/lahetysohjeet-ja--osoitteet/


Sähköinen lähete 
eläinlääkäriohjelmistoista

   Käytä sähköistä lähetettä ProvetNet ja 
ProvetWIN ohjelmistoissa. Ota palvelu 
käyttöön rekisteröitymällä Provet-
asetuksissa palvelun käyttäjäksi. 
Tutkimusvastaus tulee automaattisesti 
eläinlääkäriohjelmistoon sekä tiedoksi 
saajille lähetteessä pyydetyllä tavalla, 
esimerkiksi sähköpostitse.

   Tulosta täytetty lähete näytteen 
mukaan, jotta näyte yhdistyy aina oikeaan 
lähetteeseen. Voit myös tehdä lähetteen 
klinikalla ja lähettää sen sähköpostilla 
omistajalle tulostettavaksi näytteen 
mukaan.

Tilaa näytteenottotarvikkeita sähköisellä 
lomakkeella - vastauslähetys valmiiksi 
maksettu
Eläinlääkärit voivat tilata sähköisellä 
tilauslomakkeella näytteenottotarvikkeita 
sekä keltamustan palautuslaatikon viiteen 
eri tuotantoeläinten tutkimuspakettiin 
(kolme nautojen tutkimuspakettia ja sikojen 
ulostenäytetutkimuspaketit) ja siitosoriiden 
CEM-tutkimukseen. Näytteenottotarvikkeiden 
lisäksi mukana on näytteenotto-ohjeet ja lähete.

Ruokavirasto vastaa näiden tutkimuspakettien 
lähetyskuluista joko Postin vastauslähetyksenä 
tai Matkahuollon Pikapakettina.

Kuvat: Ruokavirasto

Tilauslomake löytyy nettisivultamme:

ruokavirasto.fi > laboratoriopalvelut > 
eläintautitutkimukset > näytteenotto-ohjeet
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Tutkimuskohtaiset ohjeet, tutkimuspaikat 
ja tutkijoiden puhelinnumerot löydät 
laboratoriokäsikirjasta: ruokavirasto.fi > 
laboratoriopalvelut > eläintautitutkimukset > 
laboratoriokäsikirja ja hinnasto

Tutkijoiden yhteystiedot löytyvät myös 
täältä: ruokavirasto.fi > laboratoriopalvelut > 
eläintautitutkimukset > eläintautitutkimusten 
yhteystiedot

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/naytteenottotarvikkeiden_tilauslomake/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/naytteenottotarvikkeiden_tilauslomake/
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elaimet&lang=fi
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elaimet&lang=fi
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elaimet&lang=fi
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/elaintautitutkimusten-yhteystiedot/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/elaintautitutkimusten-yhteystiedot/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/elaintautitutkimusten-yhteystiedot/

