
  
   

 

 
 

                     
  

 

 
 

                    
 

   
   

   
 
 

 
      

       
 

      
 

      
 

      
  

      
      

 
      

 
      

 
      

 
 

      
 

      
 

      
      

 
      

 
      

 
 

  
         

  
       

      

       
      

 

 
           

        
       

        

 
 

TUTKIMUSLÄHETE /RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 1(10) 
Elintarvike- tai pintanäytteet ja bakteerikannat 

Dnr 

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. Mikäli RYMY-epäilyilmoitus on tehty, tutkimus on maksuton (lukuun 
ottamatta lähetyskuluja). Muussa tapauksessa tutkimuksista laskutetaan hinnaston mukaisesti. 
Huomaa, että elintarvikkeiden virustutkimuksille on oma lähetteensä. 

Tutkimuksen tilaaja (valvontaviranomainen) 

Y-tunnus
Osoite / Puhelin

Sähköpostiosoite 

Näytteenottopaikka (Valvontakohteen nimi) 

Valvontakohteen kohdetoimintatunnus (VATI-järjestelmän antama tunnistenumero) 

Y-tunnus
Osoite / Puhelin

Sähköpostiosoite 

Elintarvikenäytteen tai bakteerikannan lähettäjä (jos eri kuin tilaaja) 

Y-tunnus
Osoite / Puhelin

Sähköpostiosoite 

Elintarvikenäytteen omistaja/valmistaja tms. 

Y-tunnus
Osoite / Puhelin

Sähköpostiosoite 

MIKÄLI RYMY-EPÄILYILMOITUSTA EI TEHDÄ, TUTKIMUKSISTA LASKUTETAAN HINNASTON MUKAISESTI 
Ruokamyrkytysepidemiaepäily RYMY-epäilyilmoitus pvm / n:o 
Ruokamyrkytysepäily 

Oireet ja/tai niistä tietoja antavan henkilön yhteystiedot (tärkeä tieto oikeiden tutkimusten valitsemiseksi): 

Muut taustatiedot koko lähetystä koskien (näyte/kantakohtaiset lisätiedot lähetteen liitteeseen): 

Laskutettava, mikäli muu kuin tilaaja 

Y-tunnus
Osoite / Puhelin
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TUTKIMUSLÄHETE /RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 2(10) 
Elintarvike- tai pintanäytteet ja bakteerikannat 

PYYDETTY TUTKIMUS 
Enterotoksiinit, B.cereus C. perfringens toksiinigeenin osoitusTunnistus Biotyypitys (Yersinia) 

Tutkimukset Ruokaviraston harkinnanSerotyypitys Genotyypitys Enterotoksiinit, S.aureus 
mukaan

Muu: 

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. 

Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä 

kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa 

TUTKIMUSTODISTUS LÄHETETÄÄN (Tutkimustodistus lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, mikäli sähköpostiosoitetta 
ei ole ilmoitettu, todistus lähetetään kirjepostina) 

Tutkimuksen tilaajalle 

Näytteen tai mikrobikannan lähettäjälle 

Alkuperäisen näytteen omistajalle 

Muu: 

Osoite: 

Tiedoksi saaja 

Y-tunnus

Osoite / Puhelin 

Sähköpostiosoite 

VASTAUSTA TOIVOTAAN TUTKIMUSTODISTUKSEN LISÄKSI (KIIREELLISET TAPAUKSET) 

Sähköpostilla osoitteeseen: 

Puhelimitse numeroon: 

Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Sähköpostiosoite 
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3(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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BAKTEERIKANNAT 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
 säilytystiedot ym. lisätietoja 



4(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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BAKTEERIKANNAT 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 



5(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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BAKTEERIKANNAT 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 



6(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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BAKTEERIKANNAT 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 

Tunniste 
Mikrobilaji 
Tutkimus / menetelmä 

Tutkimus aloitettu 
Pitoisuus pmy/g/ml 
Näyte (ja erä), josta kanta eristetty 

Valmistaja 
Näytteenotto- aika ja -paikka 
Alkuperämaa 
Pakkauspäivä, parasta ennen, 
säilytystiedot ym. lisätietoja 



7(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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ELINTARVIKE- TAI PUHTAUSNÄYTTEET 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp /parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 



8(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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ELINTARVIKE- TAI PUHTAUSNÄYTTEET 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 



9(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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ELINTARVIKE- TAI PUHTAUSNÄYTTEET 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 



10(10) 
TUTKIMUSLÄHETE / RUOKAMYRKYTYSEPÄILY 
Tiedot kannoista ja elintarvike- tai puhtausnäytteistä 
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ELINTARVIKE- TAI PUHTAUSNÄYTTEET 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 

Tunniste 
Elintarvikenäyte (laatu, kauppanimi) / 
Puhtausnäyte 

Näytteenottokohde 

Näytteenotto- aika ja -paikka 
Näyte vastaanotettu laboratorioon 

Tutkimus aloitettu 

Valmistaja 

Valmistuserä, valmistus pvm 
Vkp / parasta ennen pvm 
Alkuperämaa 


	Dnr (Laboratorio täyttää): 
	Tutkimuksen tilaaja valvontaviranomainen: 
	Tutkimuksen tilaaja valvontaviranomainen Ytunnus: 
	Tutkimuksen tilaaja valvontaviranomainen Osoite  Puhelin: 
	Tutkimuksen tilaaja valvontaviranomainen Sähköpostiosoite: 
	Näytteenottopaikka (Valvontakohteen nimi): 
	Valvontakohteen kohdetoimintatunnus (VATI-järjestelmän antama tunnistenumero): 
	Näytteenottopaikan Y-tunnus: 
	Näytteenottopaikan osoite ja puhelin: 
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	 osoita ja puhelin: 
	 sähköpostiosoite: 

	RYMY-epäilyilmoitus pvm / n:o: 
	Ruokamyrkytysepäily: Off
	Oireet ja/tai niistä tietoja antavan henkilön yhteystiedot (tärkeä tieto oikeiden tutkimusten valitsemiseksi):: 
	Muut taustatiedot koko lähetystä koskien (näyte/kantakohtaiset lisätiedot lähetteen liitteeseen):: 
	Laskutettava mikäli muu kuin tilaaja: 
	Muun kuin tilaajan Y-tunnus: 
	Muun kuin tilaajan osoite: 
	Tutkimuksen tilaajalle: Off
	Näytteen tai mikrobikannan lähettäjälle: Off
	Alkuperäisen näytteen omistajalle: Off
	Muu: Off
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	Tutkimustodistus lähetetään osoitteeseen: 
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	Osoite  Puhelin: 
	VASTAUSTA TOIVOTAAN TUTKIMUSTODISTUKSEN LISÄKSI (KIIREELLISET TAPAUKSET): Sähköpostiosoite: 
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	Elintarvikenäytteen tai bakteerikannan lähettäjä jos eri kuin tilaaja: 
	Elintarvikenäytteen omistaja/valmistaja tms: 
	Ruokamyrkytysepidemiaepäily: Off
	Tunnistus: Off
	Biotyypitys Yersinia: Off
	Enterotoksiinit Bcereus: Off
	C perfringens toksiinigeenin osoitus: Off
	Serotyypitys: Off
	Genotyypitys: Off
	Enterotoksiinit Saureus: Off
	Tutkimukset Ruokaviraston harkinnan: Off
	Muu pyydetty tutkimus: 
	Tiedoksi saaja: 
	Päiväys: 
	Tunniste: 
	Mikrobilaji: 
	Tutkimus  menetelmä: 
	Tutkimus aloitettu: 
	Pitoisuus pmygml: 
	Näyte ja erä josta kanta eristetty: 
	Valmistaja: 
	Näytteenottoaika ja paikka: 
	Alkuperämaa: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja: 
	Tunniste_2: 
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	Tutkimus aloitettu_3: 
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	Näyte ja erä josta kanta eristetty_3: 
	Valmistaja_3: 
	Näytteenottoaika ja paikka_3: 
	Alkuperämaa_3: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_3: 
	Tunniste_4: 
	Mikrobilaji_4: 
	Tutkimus  menetelmä_4: 
	Tutkimus aloitettu_4: 
	Pitoisuus pmygml_4: 
	Näyte ja erä josta kanta eristetty_4: 
	Valmistaja_4: 
	Näytteenottoaika ja paikka_4: 
	Alkuperämaa_4: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_4: 
	Tunniste_5: 
	Mikrobilaji_5: 
	Tutkimus  menetelmä_5: 
	Tutkimus aloitettu_5: 
	Pitoisuus pmygml_5: 
	Näyte ja erä josta kanta eristetty_5: 
	Valmistaja_5: 
	Näytteenottoaika ja paikka_5: 
	Alkuperämaa_5: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_5: 
	Tunniste_6: 
	Mikrobilaji_6: 
	Tutkimus  menetelmä_6: 
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	Näyte ja erä josta kanta eristetty_6: 
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	Näytteenottoaika ja paikka_6: 
	Alkuperämaa_6: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_6: 
	Tunniste_7: 
	Mikrobilaji_7: 
	Tutkimus  menetelmä_7: 
	Tutkimus aloitettu_7: 
	Pitoisuus pmygml_7: 
	Näyte ja erä josta kanta eristetty_7: 
	Valmistaja_7: 
	Näytteenottoaika ja paikka_7: 
	Alkuperämaa_7: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_7: 
	Tunniste_8: 
	Mikrobilaji_8: 
	Tutkimus  menetelmä_8: 
	Tutkimus aloitettu_8: 
	Pitoisuus pmygml_8: 
	Näyte ja erä josta kanta eristetty_8: 
	Valmistaja_8: 
	Näytteenottoaika ja paikka_8: 
	Alkuperämaa_8: 
	Pakkauspäivä parasta ennen säilytystiedot ym lisätietoja_8: 
	Tunniste_9: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte: 
	Näytteenottokohde: 
	Näytteenottoaika ja paikka_9: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon: 
	Tutkimus aloitettu_9: 
	Valmistaja_9: 
	Valmistuserä valmistus pvm: 
	Vkp  parasta ennen pvm: 
	Alkuperämaa_9: 
	Tunniste_10: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_2: 
	Näytteenottokohde_2: 
	Näytteenottoaika ja paikka_10: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_2: 
	Tutkimus aloitettu_10: 
	Valmistaja_10: 
	Valmistuserä valmistus pvm_2: 
	Vkp parasta ennen pvm: 
	Alkuperämaa_10: 
	Tunniste_11: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_3: 
	Näytteenottokohde_3: 
	Näytteenottoaika ja paikka_11: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_3: 
	Tutkimus aloitettu_11: 
	Valmistaja_11: 
	Valmistuserä valmistus pvm_3: 
	Vkp  parasta ennen pvm_2: 
	Alkuperämaa_11: 
	Tunniste_12: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_4: 
	Näytteenottokohde_4: 
	Näytteenottoaika ja paikka_12: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_4: 
	Tutkimus aloitettu_12: 
	Valmistaja_12: 
	Valmistuserä valmistus pvm_4: 
	Vkp  parasta ennen pvm_3: 
	Alkuperämaa_12: 
	Tunniste_13: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_5: 
	Näytteenottokohde_5: 
	Näytteenottoaika ja paikka_13: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_5: 
	Tutkimus aloitettu_13: 
	Valmistaja_13: 
	Valmistuserä valmistus pvm_5: 
	Vkp  parasta ennen pvm_4: 
	Alkuperämaa_13: 
	Tunniste_14: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_6: 
	Näytteenottokohde_6: 
	Näytteenottoaika ja paikka_14: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_6: 
	Tutkimus aloitettu_14: 
	Valmistaja_14: 
	Valmistuserä valmistus pvm_6: 
	Vkp  parasta ennen pvm_5: 
	Alkuperämaa_14: 
	Tunniste_15: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_7: 
	Näytteenottokohde_7: 
	Näytteenottoaika ja paikka_15: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_7: 
	Tutkimus aloitettu_15: 
	Valmistaja_15: 
	Valmistuserä valmistus pvm_7: 
	Vkp  parasta ennen pvm_6: 
	Alkuperämaa_15: 
	Tunniste_16: 
	Elintarvikenäyte laatu kauppanimi  Puhtausnäyte_8: 
	Näytteenottokohde_8: 
	Näytteenottoaika ja paikka_16: 
	Näyte vastaanotettu laboratorioon_8: 
	Tutkimus aloitettu_16: 
	Valmistaja_16: 
	Valmistuserä valmistus pvm_8: 
	Vkp  parasta ennen pvm_7: 
	Alkuperämaa_16: 


