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Arvioi, mitkä ovat eläinten hoidon ja hyvinvoinnin kannalta kriittisiä lääkkeitä, jotka ovat loppumassa. 
Evirassa on katsottu tällaisiksi tässä tilanteessa ainakin rokotteet, kipulääkkeet, antibiootit ja rauhoitus-
nukutus-lopetusaineet. Myös kalsium- ja magnesium-infuusiovalmisteet voivat olla kriittisiä lääkkeitä. 
Harkitse näistä hätätoimitustilauksen tekemistä. Älä tilaa muita valmisteita hätätoimitustilausta käyttäen. 

Viime viikolla tilatut toimitukset pitäisi olla jaeltu. Jos näitä tekemiäsi normaalitilauksia ei ole tullut ja 
odotat kriittisiä valmisteita, ei kannata enää odottaa. Kuljetusolosuhteilta erityisiä vaatimuksia 
edellyttävät valmisteet olisi nyt tilattava hätätoimituksina. Oriolan ohjeet liitteenä lopussa. NOUDATA 
OHJEITA myös hätätoimituslähetyksen vastaanoton kuittaamisesta Oriolalle ohjeen mukaisesti. 

Ja varaudu siihen, että voit saada tavarat tuplana siinä tapauksessa, että normaalitilaus eteneekin 
järjestelmässä ja myös hätätoimitus tulee perille. Oriola ja Fimea seuraavat erityisesti 
hätätoimitustilausten perille menoa. 

JOS eilen ke 13.9. tilaamasi hätätoimitus ei ole perillä tänään 14.9. klo 16 mennessä: Tee reklamaatio 
seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: hatatoimitusreklamaatiot(at)oriola.com sekä kopiona 
aino.kylmanen(at)oriola.com ja johanna.linnolahti(at)fimea.fi ja pasi.peltoniemi(at)fimea.fi 
ÄLÄ REKLAMOI TÄLLÄ TAVOIN MISTÄÄN MUUSTA KUIN HÄTÄTOIMITUKSISTA. 

MUUTA OHJEISTUSTA: 
Tilaa tarvikkeet ja muut kuin lääkkeet muusta tukusta kuin Oriolasta. Nyt on tavoitteena saada 
varmistettua välttämättömien lääkkeiden jakelu.  
 

ORIOLAN ASIAKASOHJE 13.9. KLO 8:15 

Arvoisa asiakas, 
Toimituksissamme on ollut valitettavasti edelleen ongelmia maanantaina 11.9. ja tiistaina 12.9. Uuden 
tietojärjestelmämme toiminta vaatii yhä korjauksia, joiden eteen teemme töitä yötä päivää. 
Varmistamme jatkuvasti, että lääkkeiden jakelu ei vaarannu. 

Hätätoimitukset 
Olemme tehneet 178 kiireellistä hätätoimitusta kriittisistä puuttuvista lääkkeistä tiistaina 12.9. klo 22 
mennessä hatatoimitukset@oriola.com-osoitteeseen tulleista tilauksista. Ne saapuvat asiakkaille 
keskiviikon 13.9. aikana. Olemme suoraan yhteydessä näihin asiakkaisiin ja seuraamme lähetysten 
perillemenoa. Soitamme kaikille näille asiakkaille ja varmistamme, että toimitus on saapunut perille. 
Teemme myös vastaavat hätätoimitukset asiakkaille, jotka tilaavat kriittisiä puuttuvia lääkkeitä 
sähköpostiosoitteesta hatatoimitukset@oriola.com keskiviikkona 13.9. ja torstaina 14.9. Nämä 
toimitukset saapuvat asiakkaille torstaina 14.9. ja perjantaina 15.9. Vahvistamme kaikki hätätoimitukset, 
kun olemme vastaanottaneet tilauksenne ja kun ne lähtevät Oriolasta Teille. 

Toimintaohje hätätoimituksiin liittyen 
Tunnistatte hätätoimitukset laatikossa olevasta keltaisesta tarrasta. Pyydämme Teiltä vielä ystävällisesti 
vahvistuksen tavaran vastaanotosta mahdollisimman nopeasti sähköpostiosoitteeseen 
hatatoimitukset@oriola.com otsikolla VAHVISTUS. 
Mikäli ette ole saanut lähetystä hätätoimituksestanne tai siinä on puutteita, lähetättehän välittömästi 
viestin sähköpostiosoitteeseen hatatoimitusreklamaatiot(at)oriola.com otsikolla HÄTÄ. 

Apteekkien asiakaspalvelu 
+358 10 429 555, laakemyynti(at)oriola.com 
Sairaala-apteekkien asiakaspalvelu 
+358 10 429 558, sairaalamyynti(at)oriola.com 
Eläinlääkärien asiakaspalvelu 
+358 10 429 557, elainlaaketilaukset(at)oriola.com 

Ystävällisin terveisin 
Elina Veisterä 
asiakaspalvelujohtaja 
Oriola 

 


