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PROVET-TOIMENPIDELASKUTUS

Luotu:

Ohjeen vaihe: KÄSITELTY LAITOSKOKOUKSESSA 14.5.2014  Käyttöön 1.6.2014.

Muutettu:

19.5.2014/PHH
29.4.2016/SM

YLEISTÄ

1.1. Ohjeessa kuvataan tutkijalle hänen pyynnöstään tehtävän työn/toimenpiteiden kirjaamisen ja
laskuttamisen periaatteet.
1.2. Vain KEK:n henkilökunta pystyy kirjaamaan laskutettavan toimenpiteen.

2.

MILLAINEN TYÖ KIRJATAAN PROVET:IIN?

2.1. Kaikki tutkijoilta laskutettavat työt kirjataan Provet:iin.
2.2. Lisäksi Provet -toimenpiteenä kirjataan ainakin:
−
Kaikki tutkijan toimenpidepyynnöllä pyytämät työt (vaikka kuuluisivat perushoitoon - Harvoin näin!).
−
Eläinten vastaanotto (myös mikäli eläin siirtyy yksiköstä toiseen): Vastaanottokirjaus on osoitus siitä, että
eläimet on oikeasti vastaanotettu ja niiden kunto on tarkastettu vastaanottajayksikössä.
−
Eläinten lääkintä: Lainsäädännön edellyttämät tiedot (kaupallisten lääkevalmisteiden käytöstä)
(1) Toimenpidekirjaus tehdään sen jälkeen, kun lääkintä on suoritettu: Toistuvissa lääkityksistä kirjaus esim.
1x/vko.
(2) Hyvinvointiongelman hoitoon liittyvä lääkintä: Tarkat tiedot lääkinnästä löytyvät k.o.
hyvinvointiongelmakirjauksesta
Lääkinnän aloittaminen: Hoidon aloittaminen ja tarkat lääkitysohjeet/-tiedot (lääke, annostelu) kirjataan k.o.
hyvinvointiongelmakirjaukseen
Lääkinnän lopettaminen: Lääkintä merkitään suoritetuksi kirjaamalla ’Eläinten lääkintä’ – toimenpide

−
Eläinlääkärin suorittamat eläinten ja yksiköiden tarkastukset
2.3. Hoitaja voi kirjata muitakin eläimille tekemiään toimenpiteinä Provet-toimenpiteinä harkintansa mukaan.

3.

MISTÄ TÖISTÄ LASKUTETAAN?

3.1. Tutkijan pyynnöstä tehtävistä töistä laskutetaan, mikäli työ ei kuulu perushoitoon (kohta 7)
−
Tutkijat lähettävät Provetissa oleviin eläimiin liittyvät pyynnöt Provetissa: Jos pyyntö tulee muuta reittiä,
hoitaja pyytää tutkijaa tekemään Provet-toimenpidepyynnön.
−
Jos tarvitset apua harkitessasi, mitä laskutetaan ja mitä ei, keskustele esimiehesi kanssa.

4.

PALJONKO LASKUTETAAN?

4.1.
−
−
4.2.
−
−
−

Työstä laskutetaan siihen kulunut aika
Aika huomioidaan alkaen valmistelusta päättyen siihen, kun toimenpide on kirjattu tehdyksi Provet:iin.
Jos samaa tehtävää on suorittamassa 2 henkilöä, laskutetaan kaksinkertainen aika.
Työ laskutetaan alkavalta 15 minuutilta. Esim.
< 15 minuuttia kestävä työ: Laskutetaan 15 minuuttia. (Provet:iin 0:15)
20 min. kestävä työ: Laskutetaan 30 min (Provet:iin 0:30)
1 h 5 min. kestävä työ: Laskutetaan 1 h 15 min (Provet:iin 1:15)
4.3.
KEK:n laskutus ja hoitajat voivat määrittää yhdessä rutiinitehtäville (esim. korvanumerointi + näytteiden
otto ja vastaavat) ohjeellisia työstä laskutettavia aikoja (perustuvat kokemukseen työhön keskimäärin kuluvasta ajasta):
−
Hoitaja voi silloin käyttää ohjeellista aikaa, ellei työn suorittamiseen k.o. kerralla liity erityisvaatimuksia.
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5.

MITEN TYÖLASKUTUS TEHDÄÄN?

5.1. Työn suorittanut henkilö kirjaa eläimille tehdyn työn ja siihen käytetyn ajan Provet-toimenpiteenä.
− Aika kirjataan aina, mikäli toimenpide ei kuulu perushoitoon (kts. kohta 7)
− Myös KEK:n eläimille kirjataan arvio käytetystä ajasta (vastaavasti kuin tutkijoilla), mikäli k.o. toimenpide
kirjataan muutenkin Provet:iin (=Työ ”laskutetaan” maksajalta Mering Satu.): KEK:n luvalla ajaksi riittää
suurpiirteinen arvio.
5.2. Toimenpidelaskutus tehdään seuraavasti: Kirjaa suoritettu toimenpide Provet:iin
−
merkitse toimenpiteeseen käytetty aika ’Vahvista toimenpiteen tallennus’ -ikkunan ’Laskutettava aika’ kenttään (Aika syötetään muodossa tunnit:minuutit, esim. 1 h 45 min= 1:45)
−

Toimenpiteen maksaja:
(a) Provet olettaa toimenpiteen maksajaksi ensimmäisen toimenpiteeseen valitun eläimen luvan maksajaa  Voit muuttaa
maksajan, jos tiedät varmasti, että laskun työstä kuuluu mennä toisella henkilölle.
(b) Tutkijan laskuerittelyssä näkyy eläinten kanta ja ensisijainen tutkija, joiden perusteella maksaja voi halutessaan jakaa laskun.
(Siksi Provet ilmoittaa, jos olet valinnut samaan maksulliseen toimenpiteeseen usean yksikön/luvan/kannan/tutkijan eläimiä:
Toimi silloin Provet:n ohjeiden mukaan.)

5.3. Yleensä toimenpiteestä laskutetaan sen jokaisella suorituskerralla vähintään 15 minuuttia. Voit kirjata
toistuvaan lyhytkestoiseen työhön käytetyn ajan yhtenä kirjauksena esim. kerran viikossa.
−
Toimenpiteen kuvaus-kentän alkuun tieto, mistä on kyse, esim. vko:n 25/2016 punnitusajat yhdistetty).
Toimistotyöajan ulkopuolella tutkijan pyynnöstä tehtävä työ
5.4. KEK:llä on laskutuksessa käytössä 3 tuntihintaa: Virastotyöaikaan (klo 8 -16) tehty työ, virastotyöajan
ulkopuolella tehty työ ja sunnuntaisin/arkipyhinä tehty työ. Provet käyttää toimenpidekirjauksessa oletuksena
virastotyöajan tuntihintaa  KEK-laskutus korjaa tarvittaessa tuntihinnan oikeaksi.
5.5. Viikonloppuisin (sekä arkipyhinä) tehtävä työ
− Merkitse työhön käytetty aika tavalliseen tapaan toimenpidekirjaukseen (kuten toimisto-aikana tehty työ)
− Kirjaa toimenpide aina työn suorituspäivänä (=kirjautuu oikealle viikonpäivälle).
− KEK-laskutus korjaa tuntihinnan oikeaksi viikonpäivän perusteella
(Mikäli kyseessä on ylityö, tulee siihen olla asianmukainen lupa.)
5.6. Viikolla toimistotyöajan (klo 8-16) ulkopuolella tehtävä työ
− Merkitse työhön käytetty aika tavalliseen tapaan toimenpidekirjaukseen (kuten toimisto-aikana tehty työ)
− TÄRKEÄÄ: Merkitse toimenpiteen kuvaukseen kellonajat, jolloin suoritit työn (ja osoita virastotyöajan
ulkopuolella tehty työ).
− KEK-laskutus korjaa tuntihinnan oikeaksi ylityömääräyksen perusteella

6.

LASKUTETTAVAN TYÖN KIRJAUS TUOTEMYYNTINÄ/PALVELUNA

6.1. Mikäli toimenpidettä ei ole mahdollista kirjata Provet-toimenpidekirjauksena (esim. Eläimet eivät ole
Provetissa, tai toimenpide ei koske tiettyjä elämiä), kirjaa laskutettava työ Tuotemyyntinä (Palvelu).
−
Myynti -> Uusi myynti ->Palvelu Valitse oikea vaihtoehto  Täytä tarvittavat tiedot (ainakin lupa)
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7.

PERUSHOITO

Kun kirjaat Provet:iin perushoitoon kuuluvan toimenpiteen, merkitse ”Vahvista toimenpiteen tallennus” ikkunassa olevaan ”Laskutettava aika” - kenttään 0:00 (nolla).
Taulukko 1. Perushoitoon kuuluvat toimenpiteet  Kuuluvat hoitopäivämaksuun (Laskutettava aika 0:00).
Tavanomainen eläinten ruokinta ja juotto: myös silloin, kun ruokit ”kaikki” eläimet tutkijan tuomalla rehulla, joka ei vaadi mitään
ylimääräistä
Häkinvaihdot tavanomaisella tiheydellä ja muu tavanomainen puhtaanapito
Tavanomainen eläinten hyvinvoinnin seuranta: 1x/vrk häkin ulkopuolelta sekä häkinvaihdon yhteydessä tarkempi. KEK:n toimesta
yksikössä tehtävä rutiininomainen terveystarkkailu.
Eläinlääkärin tarkastukset: Yksikön yleistarkastukset ja hyvinvointiongelmiin liittyvät yksittäisten eläinten tarkastukset sekä sikojen
tulotarkastus (tarvittaessa).
Tavanomainen eläinten paritus/siitostus (Tehdään yleensä häkinvaihdon yhteydessä)
Poikasten vieroitus
KEK:n eri yksiköiden välillä tapahtuva eläinten lähettäminen ja vastaanottaminen: Edellyttäen, että siirto voidaan tehdä KEK:n
normaalikuljetusaikataulun puitteissa (arkisin klo 9-10 tai klo 13- 14), eikä kuljetukseen liity muita erityisvaatimuksia. Kaikki
kiireettömät kuljetukset keskitetään klo 13 – 14 kuljetukseen: Myös KEK:n omat kiireettömät tarvikkeiden siirrot yms.
Eläinten Provet tietojen muuttaminen (lupa, sijainti, tutkija yms.) tutkijan toimenpidepyynnön perusteella, jos se voidaan tehdä
normaalin hoitotyön yhteydessä
Eläinten lopettaminen: Edellyttäen, että lopettaminen voidaan tehdä viikoittaisen häkinvaihdon yhteydessä (Hoitopäivämaksu
juoksee todelliseen lopetuspäivään saakka). Perushoitoon kuuluu myös kiireellistä lopettamista vaativan hyvinvointiongelmaisen
jyrsijän lopettaminen arkisin toimistotyöaikana.

Taulukko 2. Esimerkkejä toimenpiteistä, jotka eivät kuulu perushoitoon  Käytetty työaika laskutetaan.
Tutkijan pyynnöstä tehtävä yksittäistenkin eläinten satunnainen puuroruokinta tai muu tehoruokinta on laskutettavaa työtä
Tutkimusryhmiin jako
Verinäytteet, annostelut, ylimääräiset tutkimukseen liittyvät eläinten seurannat ja punnitukset
Tutkimuksesta aiheutuvat ylimääräiset häkinvaihdot (Y €/häkki), esim diabetes-eläimet
Muu tutkimuksessa avustaminen
Eläinten paritus määrättyyn aikaan ja/tai tulppien tarkistus: Työ laskutetaan paritukseen laiton yhteydessä (kirjataan arvio
paritukseen kuluvasta ajasta ml. parituksen purku): Yleisohje laskutukseen 15 min./ max 3 naarasta
Pentueanalyysit (häntä/korva/karvanäytteet ja siihen liittyvä kirjanpito): Yleisohje laskutukseen 15 min/ max 5 eläintä.
Eläinten lähetys ulkopuolelle (Lähetyksestä vastaava henkilö laskuttaa kokonaissumman huomioiden hoitajan työn) ja vastaanotto
ulkopuolelta: Sisältää valmisteluun kuluneen ajan siihen saakka, kun tiedot on kirjattu Provet:iin.
Eristysosaston ylläpito (Y €/vk), esim nudet
Mahdolliseen karanteeniin liittyvät näytteenotot
Paastotus (Ellei rutiinin viikoittaisen häkinvaihdon yhteydessä)
Eläinten lääkintä: Yleisohje laskutukseen jyrsijöillä tipat/salvat 5 min/eläin/lääkityskerta
Eläinten lopettaminen, mikäli se on tehtävä määrättyyn aikaan (muulloin kuin viikoittaisen häkinvaihdon yhteydessä): Asia on
kuvattava toimenpidepyynnössä.
Ylimääräiset taulukot, laskennat jne.

8.

KUINKA KIRJAUSVIRHEET KORJATAAN?

8.1. Provet-Toimenpidekirjauksen korjaaminen/poistaminen:
−
Kirjaaja pystyy korjaamaan kirjaustaan 24 h:n ajan ja ylläpitoryhmä kirjauskalenterikuukauden aikana.
−
Etene: Toimenpiteet  Suoritetut toimenpiteet Valitse oikean toimenpiteen kohdalta ’Näytä’ Tee
tarvittava korjaus ja tallenna. Voit poistaa toimenpiteen kokonaan, klikkaamalla alareunasta ’Poista toimenpide’.
8.2. Provet-Palvelun (Tuotemyynti) korjaaminen
−
Periaate sama kuin edellä
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Jos korjaaminen ei onnistu, ilmoita laskutusvirheestä mahdollisimman pian KEK-laskutukseen:
Viestin otsikko esim. Laskutus/Korjaa: KirjausPvm Toimenpide/Kirjaaja.
8.3.

Esim. ”Laskutus/Korjaa: 13.5.2014 Muu tutkimuksessa avustaminen/Kaurola”
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