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Tutkimuksen tilaaja Y-tunnus

Osoite Puhelin 

 Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse. 

Sähköpostiosoite:    

Bakteerikannan/-kantojen lähettäjä Y-tunnus

Osoite Puhelin 

 Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse. 

Sähköpostiosoite:    

Eläimen omistaja Tilatunnus 

Osoite Puhelin 

 Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse. 

Sähköpostiosoite:    

TUTKIMUSPYYNTÖ 

 Kantakokoelmanäyte, asetuksen 1010/2013 mukaan (maksuton). Lähetetään aina epäilytapauksissa. 

 MRSA  Laajakirjoisia beetalaktamaaseja (ESBL/AmpC/karbapenemaasia) tuottava bakteeri 

 Tilaustutkimus (maksullinen) 

 Bakteerin tunnistus  MRSA-seulonta  MRSA-PCR (mecA) 

 Herkkyysmääritys  ESBL/AmpC-seulonta  MRSA-kantojen tyypitys (spa) 

 Muu: 

Asetuksen 325/2021 mukaan eläintautilain 63 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisen laboratorion on toimitettava kansalliseen 
vertailulaboratorioon (Ruokavirastoon) laboratoriossa eristetyt laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat kannat ja MRSA-kannat tai 
näyte, josta em. mainitut mikrobit on osoitettu. Ruokavirasto ei toimita lähettävälle taholle tutkimusselostetta ellei siitä ole erikseen 
sovittu. Tilaustutkimuksissa halutut tutkimukset merkitään lähetteeseen. Tutkimukset veloitetaan voimassa olevan Ruokaviraston 
tutkimushinnaston mukaan. 

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 

 Tutkimuksen tilaajalle  Näytteen tai mikrobikannan lähettäjälle  Alkuperäisen näytteen omistajalle 

 Muu: 

Osoite:   
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LASKU LÄHETETÄÄN 

 Tutkimuksen tilaajalle  Näytteen tai mikrobikannan lähettäjälle  Alkuperäisen näytteen omistajalle 

 Muu:       Osoite:       

 Tutkimus on maksuton (kantakokoelma, lähetys tutkimuskäyttöön): ei tutkimusselostetta, tulos erikseen sovittaessa 
sähköpostitse tai puhelimitse lähettäjälle       

 
 
NÄYTETIEDOT: 

 
Kannan 
tunniste Bakteerilaji 

Resistenssi-
ominaisuus Eläinlaji 

Eläimen 
nimi/tunniste 

Näytteenotto-
kohta 

Näytteenotto-
päivä 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

BAKTEERIEN TUNNISTUKSEEN JA RESISTENSSIOMINAISUUKSIEN MÄÄRITTÄMISEEN KÄYTETYT TESTIT: 

 
      

 
 
LISÄTIETOJA (MM. HOITO, KÄYTETYT MIKROBILÄÄKKEET): 

 
      

 
 

 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys Sähköpostiosoite 
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