
LAB 1007 

TUTKIMUSLÄHETE RUUMIINAVAUKSEEN 1/2
Harraste-eläintutkimukset 
(koira, kissa, muut lemmikkieläimet, hevonen, 
eläintarhaeläimet) 

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja. 
Tutkimustodistus lähetetään suojatulla sähköpostilla, jos sähköpostiosoite on lähetteellä ilmoitettu. 
Laskunsaajan (yksityishenkilö, ei yritys) tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet lähetetään tekstiviestillä.

Omistajan tai omistajayrityksen nimi* (vain yksi nimi ja osoite, jos useita omistajia) Puhelin* 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka* 

Sähköpostiosoite 

 Tutkimustodistus omistajalle  

 Omistaja ei halua tutkimustodistusta (pääsääntöisesti tutkimustodistus lähetetään aina tiedoksi omistajalle) 

 Lasku omistajalle (yksityishenkilö)   Lasku omistajayritykselle, Y-tunnus*:  

Eläinlääkäri ja eläinlääkäriasema Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Lähetetään     tutkimustodistus  lasku Lasku yritysnimellä, Y-tunnus*: 

Muu tutkimustodistuksen/laskunsaaja Puhelin* 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Lähetetään     tutkimustodistus  lasku Lasku yritysnimellä, Y-tunnus*: 

TUTKIMUSPYYNTÖ* (Tarkista tutkimusten ajantasaiset hinnat: www.ruokavirasto.fi/Tietoa meistä/Asiointi/Hinnasto/Eläimet ja 
sivutuotteet/Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)) 

 Ruumiinavaus 

 erikseen laskutettava bakteriologinen tutkimus ja/tai virologinen tutkimus, mikäli patologi katsoo sen 
tarpeelliseksi 

 erikseen laskutettava laaja tutkimus (hermosto, luusto tms.), mikäli patologi katsoo sen tarpeelliseksi 

 Hevosen luomisen syyn selvitys 

 Maksuton viranomaistutkimus, minkä varalta ja peruste:  

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto 
pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tuloksia voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa 
että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ilman yksilöiviä tietoja. Laboratoriopalvelujen yleiset tutkimus- ja toimitusehdot: 
www.ruokavirasto.fi/Laboratoriopalvelut/Eläintautitutkimukset/Toimitusehdot

Päiväys Maksajan allekirjoitus ja nimenselvennys* 

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elaimet&lang=fi
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/toimitusehdot/
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Harraste-eläintutkimukset 
(koira, kissa, muut lemmikkieläimet, hevonen, 
eläintarhaeläimet) 

ESITIEDOT* 

 itsestään kuollut  lopetettu kuolinpäivä: 

Eläimen nimi Eläimen tunniste (mikrosiru) 

Eläinlaji Sukupuoli Syntymäaika 

Rotu Hevosen pitopaikan rekisterinumero 

ELÄINKOHTAISET TIEDOT (täytetään tarvittaessa, jos useita eläimiä) 
Nro Nimi/tunniste Syntymäaika Paino Sukupuoli Lisätietoja 

1 

2 

3 

LEMMIKKIELÄIMEN VALMISTELU YKSITYISTÄ TUHKAAMOA VARTEN TAI YHTEISTUHKAUS HÄVITYSLAITOKSESSA* 

 maksullinen yhteistuhkaus hävityslaitoksessa (tämä tuhkausvaihtoehto toteutetaan, ellei ole muuta merkintää) 

 valmistelu maksulliseen yhteistuhkaukseen yksityisessä tuhkaamossa 

 valmistelu maksulliseen yksilötuhkaukseen 

Tuhkaamon nimi: 

TAUSTATIEDOT* (oireet, kesto, taudinkuvan kehittyminen, lääkitys, laboratoriotutkimukset, jne.) 

Ruokavirasto/Eläinnäytteet 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 
Puhelinnumero osoitekorttiin  
0400 378 710 tai 0500 415 441 

Puh. 029 520 4919, 050 316 0862 

Ruokavirasto Kuopio 
Neulaniementie 4 
70210 KUOPIO 
Puhelinnumero osoitekorttiin 
040 489 3384 

Puh. 029 520 4132 

Ruokavirasto Oulu 
Elektroniikkatie 3, 90590 OULU 
Puhelinnumero osoitekorttiin  
040 515 425 
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5 

Puh. 029 520 4181 
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