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Saapumispvm ja klo Dnro 

            
 
Täytä koneella tai selvästi tekstaten. Tilattava tutkimus on lämpökestoisten kampylobakteerikantojen tunnistus lajitasolle 
(ISO 10272-1:2017), ellei muuta mainita. Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä 
tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan 
julkaista ilman yksilöiviä asiakastietoja erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä 
tieteellisissä julkaisuissa. 
 

Teurastamon nimi Y-tunnus 
            
Teurastamon postiosoite Hyväksymisnumero 
            
Yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite 
            

Laboratorion nimi Y-tunnus 
            
Laboratorion postiosoite Puhelin 
            
Yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite 
            

Tuottajan nimi Y-tunnus 
            
Tuotantotilan postiosoite Sähköpostiosoite 
            
  
Parven omistajan nimi (jos eri kuin teurastamo tai tuottaja) Y-tunnus 
            
Parven omistajan postiosoite Sähköpostiosoite 
            

 
TUTKIMUSPERUSTE 

Broilereiden zoonoosiasetuksen mukainen kampylobakteerivalvonta (MMMa 316/2021): (maksuton tutkimus) 
        Kesäkaudella (1.6.–31.10.): näytteenotto jokaisesta teurastuserästä 
        Talvikaudella (1.1.–31.5. ja 1.11.–31.12.): satunnaisnäytteenotto teurastuserästä 
        Talvikaudella (1.1.–31.5. ja 1.11.–31.12.): kohdennettu näytteenotto teurastuserästä, kun pitopaikan teurastuserästä 

todettiin kampylobakteeri edellisellä teurastuskerralla 
      Näytteenotto parvesta (samassa hallissa), jonka aiemmin tutkitusta teurastuserästä todettiin kampylobakteeri 
        Kyllä         Ei         Ei tietoa 

Mikrobikriteeriasetuksen ((EY) N:o 2073/2005) raja-arvo ylittyy (Campylobacter spp. >1000 pmy/g): 
        Kantakokoelmaan lähetys (maksuton, ei tutkimustodistusta) 
        Bakteerikannan tunnistus (maksullinen tutkimus) 
 
Muu: 
        Muu omavalvonta, näytteenotto teurastamossa (maksullinen tutkimus) 
        Muu omavalvonta, näytteenotto alkutuotannossa (maksullinen tutkimus)  
       Muu:       
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TUTKIMUSTODISTUS LÄHETETÄÄN 
Suojatulla sähköpostilla: 

 Teurastamolle  
Kirjepostilla: 

 Teurastamolle  
 Laboratoriolle  Laboratoriolle 
 Tuottajalle 
 Parven omistajalle (jos eri kuin teurastamo tai tuottaja) 
 Alla mainitulle taholle: 

 Tuottajalle 
 Parven omistajalle (jos eri kuin teurastamo tai tuottaja) 
 Alla mainitulle taholle: 

Nimi, Y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite: 
      
 

 

Tutkimustodistus lähetetään ensisijaisesti suojatulla sähköpostilla edellyttäen, että sähköpostiosoite ja suostumus 
suojatulla sähköpostilla lähettämiseen on annettu tutkimuslähetteellä. Muutoin tutkimustodistus lähetetään kirjepostilla. 
Suostumuksen kysyminen kaikilta suojatun sähköpostin vastaanottajilta on tutkimuksen tilaajan vastuulla. Lisätietoja 
suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille löytyy toimintaohjeesta LAB 043: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/liitteet/lab-043-suojatun-sahkopostin-kaytto.pdf 
 
LASKU LÄHETETÄÄN (maksullisista tutkimuksista) 

 
Päiväys           /          /             
Allekirjoitus ja nimenselvennys       
 
 
Sähköpostiosoite       
 
 

 
 
BAKTEERIKANNAT 

Näytenumero(t) 
      
Näytteenottopäivä 
      

Tutkimuksen aloituspäivä 
      

Tutkimusmenetelmä 
      

Hallin numero, parven tunniste 
      

Teurastuserän koko 
      

Pitopaikkatunnus 
      

Eläinlaji tai -tyyppi, josta eristetty 
 Tuotantopolven broileri 

 
 Broileriemo 

 
 Kalkkuna 

Eristyskohta 
 Umpisuoli 

 
 Ruho: kaulanahka 

 
 Muu, mikä?       

Puhdasviljelmä, kpl 
      

Primääriviljelmä, kpl 
      

Agar 
      

Kampylobakteeripitoisuus, pmy/g 
      

Näytteen laimennoskerroin 
      

 

 Teurastamolle  Laboratoriolle  Muulle taholle:       
Laskutusosoite:       
Viite:       
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/liitteet/lab-043-suojatun-sahkopostin-kaytto.pdf
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