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Paikka ja aika | Ort och tid 
Näytteenottajan allekirjoitus ja nimenselvennys |  
Provtagarens underskrift och namnförtydligande 

      
      

Puhelin/sähköposti | Telefon/e-post 
      

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. 
 
Proven kan undersökas även på andra sätt än de beställaren bett om. Dessa undersökningar debiteras inte av beställaren. Livsmedelsverket 
förbehåller sig undersökningsresultatens publikationsrätt. Resultaten kan publiceras i rapporter och statistiskt material i såväl 
inhemska som internationella vetenskapliga publikationer. 
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