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laboratorietjänster och forskning) 
Bilaga 1 – Adresser samt personer som ger ytterligare information 

 

Laboratorier utanför Livsmedelsverket ska själva säkerställa att anvisningen fungerar i det egna laboratoriet samt försäkra sig om 
att anvisningen är uppdaterad på adressen www.livsmedelsverket.fi 

 
 
Anvisning för laboratorierna om sändning av bakteriestammar och 
livsmedelsprover till Livsmedelsverket  
 

Bilaga 1 – Adresser samt personer som ger ytterligare information 
 
 

1 Adresser dit stammar, prover och anrikningsbuljonger sänds 
 
 

1.1 Escherichia coli O157 -stammar som isolerats från livsmedel  och EHEC/STEC/VTEC-
livsmedelsprover och -anrikningsbuljonger 

 
Livsmedelsverket 
Enheten för mikrobiologi 
Mustialangatan 3 
00790 Helsingfors 

 
 

1.2 Salmonellastammar, prover från EHEC-kontrollprogram av nöt  och E. coli O157 (EHEC) –
stammar isolerats från prover 

 
Livsmedelsverket 
Enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi 
Neulaniementie 4 
70210 Kuopio 

 
 

1.3 Andra bakteriestammar och prover som nämns i anvisningen 
 

Livsmedelsverket 
Enheten för mikrobiologi 
Mustialangatan 3 
00790 Helsingfors 
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2 Personer som ger ytterligare information 
 
 

2.1 Escherichia coli O157 -stammar som isolerats från livsmedel  och EHEC/STEC/VTEC-
livsmedelsprover och -anrikningsbuljonger 

 
Enheten för mikrobiologi 

 
Saija Hallanvuo, t. 040 489 3448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi 
Maria Simola, t. 040 178 6623, maria.simola@ruokavirasto.fi 
Marjaana Hakkinen, t. 0400 287 417, marjaana.hakkinen@ruokavirasto.fi 

 
2.2 Salmonellastammar, prover från EHEC-kontrollprogram av nöt och E. coli O157 (EHEC) –
stammar isolerats från prover 
 

Enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi , Kuopio, t. 029 530 4952 (byrå)  
 

Henry Kuronen, t. 044 720 1782, henry.kuronen@ruokavirasto.fi (salmonella) 
Sirpa Heinikainen, t. 044 720 1780, sirpa.heinikainen@ruokavirasto.fi (EHEC) 

 
 

2.3 Andra bakteriestammar och prover som nämns i anvisningen 
 

Enheten för mikrobiologi 
 
Marjaana Hakkinen, t. 0400 287 417, marjaana.hakkinen@ruokavirasto.fi 
Saija Hallanvuo, t. 040 489 3448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi 
Maria Simola, t. 040 178 6623, maria.simola@ruokavirasto.fi 
Satu Hakola, t. 040 524 1974, satu.hakola@ruokavirasto.fi 

 
 

3 Ändringar sedan den tidigare versionen 
 

21.4.2016 liite 1/4 Uppdatering av kontaktuppgifter och ändring av  ansvarig. 
30.3.2017 Vid övergången till IMS system börjar versionerna från början (v1). 
Teknisk uppdatering. 
 
21.12.2018 Uppdaterats till Livsmedelsverket, ersatts Annukka Markkula med Maria 
Simola i kontaktuppgifter. 
 
27.3.2019 Enheterna uppdaterat enligt den nya organisationen 

 
16.10.2019 Uppdaterat i avseende av STEC-anrikningsbuljonger. 
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