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

Tutkimustodistus lähetetään suojatulla sähköpostilla, jos sähköpostiosoite on lähetteellä ilmoitettu. 

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

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Y-tunnus Tilatunnus* (9 numeroa) Pitopaikkatunnus* (12 numeroa) 

FI 
Sähköpostiosoite: 

 Lasku omistajalle (yksityishenkilö)

 Lasku omistajayritykselle, Y-tunnus* 

TIEDOKSI 
Hoitava eläinlääkäri* Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka tai sähköpostiosoite 

Muu tiedoksisaaja Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka tai sähköpostiosoite 

Tutkimustodistus lähetetään tiedoksi myös 
  ETT ry / Naseva, naseva@ett.fi 

Muu tutkimuksen maksaja Puhelin* 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Y-tunnus Laskun viite 

TILATIEDOT 
Jos useita, rastita kaikki ja ympyröi ne, josta näytteet ovat. 

 Maidontuotanto    Emolehmä  Hiehohotelli 

 Muu, mikä: 

Nautojen määrä noin yli 2 v kpl: 6 kk–2 v kpl: alle 6 kk kpl: 

 Lammastalous uuhia kpl: karitsoita kpl: 

 Vuohitalous kuttuja kpl: kilejä kpl: 

Kasvatusmuoto:  Luomu  Ei luomu

TUTKIMUSPYYNTÖ 
 Sikiön ja jälkeisten tutkimus (maksullinen) 

 Brusellaseuranta, vasta-ainetutkimus, naudoista lisäksi BVD- ja IBR vasta-ainetutkimus, verinäytteet (maksuton) 

 Emien luomistutkimuspaketti, verinäytteet (maksullinen) 

TUTKIMUSSYY 
 Luomisen syyn selvitys  Brusellaseuranta 

 Muu: 

Laskunsaajan (yksityishenkilö, ei yritys) tulee tunnistautua Suomi.fi-
palvelussa. Ohjeet lähetetään tekstiviestillä.
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Ruokavirasto/Eläinnäytteet 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 
Puh. osoitekorttiin: 
0400 378 710 tai 0500 415 441 
 
Puh. 029 530 0400 

Ruokavirasto Kuopio 
Neulaniementie 4  
70210 KUOPIO 
Puh. osoitekorttiin: 
040 489 3384 
 
Puh. 029 520 4132 

Ruokavirasto Oulu 
Postiosoite: Elektroniikkatie 3, 90590 OULU 
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5 
Puh. osoitekorttiin:  
040 515 4325 
 
Puh. 029 520 4181 

Ruokavirasto Seinäjoki 
Keskuskatu 23 
60100 SEINÄJOKI 
Puh. osoitekorttiin: 
040 180 1585 
 
Puh. 029 520 4147 

 
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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NÄYTTEISIIN LIITTYVÄT TIEDOT 
Näytteenottopäivä Näytteiden laatu ja lukumäärä 

            

Nro Emän EU-tunnus* Rotu 
Tiineyden 
kesto 

Luomis- 
pvm 

Lisätietoja luomisesta (mm. kaksoset, 
kehityshäiriöt, isäsonni) 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               
 
TAUSTATIEDOT 
Milloin luomisten määrä on lisääntynyt?       

Luomisten lukumäärä viimeisen vuoden aikana        kpl 
Tiineyden vaihe, jolloin luomista esiintyy 

 < 3 kk  3–6 kk  > 6kk 
Luodut vasikat 

 muumioita  kaksosia/kolmosia  epämuodostuneita, mitä:       

 muu:       
Onko luoneilla muita oireita 

 ei  emätinvuoto  jälkeisten jääminen  kuume 
 muu:       

Onko tilalla muita oireita 
 heikkoja vastasyntyneitä  kuolleina syntyneitä  tiinehtymisongelmia  ripulia  hengitystieongelmia 
 muu:       

Tilalla käytetään 
 keinosiemennystä  astutussonnia  molempia 

Onko tilalle ostettu eläimiä viimeisen vuoden aikana 
 ei  kyllä 

Onko tilalla muita eläimiä 
 ei  nautoja  sikoja  lampaita  vuohia  siipikarjaa  hevosia  koira 

Navettatyyppi 
 parsinavetta  lämminpihatto  kylmäpihatto  muu:       

Ruokinta, rehun laatu 

      
Taudinkulku tilalla mahdollisimman tarkasti sekä muut lisätiedot 
      

 
Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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