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Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 
Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. 

 Laskunsaajan (yksityishenkilö, ei yritys) tulee tunnistautua Suomi.fi-
palvelussa. Ohjeet lähetetään tekstiviestillä. 

Tutkimustodistus lähetetään suojatulla sähköpostilla, jos sähköposti on lähetteellä ilmoitettu. 

LAB 1018 

YHTEYSTIEDOT 
Tarhan omistajan/omistajayrityksen nimi (vain yksi nimi, jos useita omistajia) Puhelin* 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

 Lasku omistajalle (yksityishenkilö)  

 Lasku omistajayritykselle, Y-tunnus*: 

Tutkimuksen tilaaja (ellei omistaja) 
 eläinlääkäri  muu:  on näytteenottaja 

Virka-asema 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Muu yhteyshenkilö 
 valtuutettu tarkastaja, ottanut näytteet tilaajan pyynnöstä  muu: 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

 Haluaa kopion tutkimustodistuksesta Sähköpostiosoite:

PYYDETTY TUTKIMUS 

 esikotelomätä  toukkamätä  varroa  nosema  sisuspunkki 

 virukset DWV, BQCV, CBPV, SBV, ABPV, KBV  muu: 

Esikotelomätätutkimuksen syy:   saneerauksen omavalvonta  muu omavalvonta 

 saneerauksen viranomaisvalvonta (maksuton)  muu viranomaisvalvonta (maksuton) 

TAUSTATIEDOT 
Omistajan kaikkien tarhojen lukumäärä Sijaintikunnat 

Tämänhetkiset taudinoireet, aiemmin esiintyneet taudit ja toteamisvuodet, muut lisätiedot näytteistä 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Merkintäohjeita 
Näytetiedoissa käytetään esimerkiksi juoksevaa näytenumerointia ja yksilöiviä pesien numeroita tai tunnuksia sekä alla olevia 
näytemateriaalin koodeja.  

Näytemateriaalin 
koodi 

A Hunaja, 1–3 pesästä B Hunaja, yhdistetty yli 3 pesästä C Talviruoka 

D Sikiökakku E Pesänpohjaroskat F Mehiläiset 

G Muu:  

NÄYTETIEDOT 

Näytteenottopäivä: 

Tarhan tiedot Tarhan tiedot 

Pitopaikkatunnus*:  FI Pitopaikkatunnus*: FI 
Kunta*: Kunta*: 

Tarhan nimi: Tarhan nimi: 

Tarhan osoite: Tarhan osoite: 

Pitopaikka on saneerattu. Se on rekisteröity ja sillä on 
aluehallintoviraston määräys tartunnan leviämisen 
ehkäisemiseksi (maksuton tutkimus). 

Pitopaikka on saneerattu. Se on rekisteröity ja sillä on 
aluehallintoviraston määräys tartunnan leviämisen 
ehkäisemiseksi (maksuton tutkimus). 

Näytenumero Pesänumero(t) Näytemateriaali Näytenumero Pesänumero(t) Näytemateriaali 

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. 
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