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Täytä koneella tai selvästi tekstaten. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja. 
Tutkimustodistus lähetetään suojatulla sähköpostilla, jos sähköpostiosoite on lähetteellä ilmoitettu. 
Laskunsaajan (yksityishenkilö, ei yritys) tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet lähetetään tekstiviestillä. 

Omistajan tai omistajayrityksen nimi Puhelin* 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Tilatunnus* (9 numeroa) 

Sähköpostiosoite Pitopaikkatunnus* (12 numeroa) 
FI  

  Lasku omistajalle (yksityishenkilö, vain yksi nimi)   Lasku omistajayritykselle, Y-tunnus*: 

TIEDOKSI 
Hoitava eläinlääkäri Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka tai sähköpostiosoite 

Muu tiedoksisaaja Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka tai sähköpostiosoite 

Muu tutkimuksen maksaja (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelin, Y-tunnus, laskun viite) 

Tutkimusvastaus lähetään tiedoksi: sikava@ett.fi 

NÄYTETIEDOT 
Verinäytteitä, kpl Muu näyte, mikä näytemäärä, kpl Näytteenottopäivä 

Verinäytteet / muut näytteet otettu 

 tilalla  teurastamossa 
Sikojen korvanumerot / sikojen tatuointinumerot teurastamolla 

Sikojen ikä 

TUTKIMUSPYYNTÖ 
Porsasyskävasta-aineiden varalta tutkittava näytemäärä: kpl 

PRRS-vasta-aineiden varalta tutkittava näytemäärä: kpl 

Alkuperätilan tutkimukset (karjuasemalle sikoja lähettävä sikala) tutkittava näytemäärä: kpl 

Tutkimus dysenterian varalta ulostenäytteistä tutkittava näytemäärä: kpl 

Muu tutkimus, mikä:  tutkittava näytemäärä: kpl 

TUTKIMUKSEN SYY 
 Erityistason seuranta (uudiseläintuotanto)  Erityistasolle pyrkiminen 

 Erityistason seuranta alkuperätilalla  Sairauden syyn selvitys 
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Lisätietoja (esim. tilalla havaitut oireet) 
 

 
 
Omistaja maksaa tutkimuksen. Omistajan maksama tutkimus pitää olla varustettu omistajan/lähettäjän allekirjoituksella. 
 

Lähetyspäivä Omistajan/lähettäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

  
 
Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Näistä tutkimuksista 
lähetetään tulokset tilaajalle säännönmukaisesti vain silloin, kun kysymyksessä on tuotantoeläimistä eristettyjen bakteerien 
antibioottiresistenssitutkimus. Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa 
raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tuotantoeläimistä tutkimustulos lähetetään 
tiedoksi tilan ilmoittamalle hoitavalle eläinlääkärille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Näytteiden lähetysosoite:  Ruokavirasto, Eläinnäytteet, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI 

Puhelinnumero osoitekorttiin 0400 378 710 tai 0500 415 441 
 

 www.ruokavirasto.fi ● etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 
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