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   LAB 1077 

Saapumispvm Dnro 
            

 
Täytä koneella tai selvästi tekstaten.  
 

Tutkimuksen tilaaja  
      

Y-tunnus 
      

Osoite  Puhelin 
            
Sähköpostiosoite  
      
Näytteenottaja   Näytteenoton syy (esim. omavalvonta, viranomaisvalvonta) 
            
Tutkimuksen maksaja (mikäli eri kuin tilaaja) 
      
Laskutusosoite 
      
Näytteenottopaikka  Y-tunnus 
            
Osoite  Puhelin 
            
Sähköpostiosoite 
       

Viranomaisnäytteille valvontakohteen kohdetoimintatunnus 
      

 
Lisätietoja: 
Näytekohtaiset tiedot kirjataan lähetteen liitteeseen, tähän voi kirjata muita näytteisiin tai näytteenottoon liittyviä asioita. 
      
 

 
PYYDETTY TUTKIMUS 

 Norovirus GI       Norovirus GII  Hepatiitti A -virus  
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              Tutkimuksen maksajalle              Näytteenottopaikkaan  

 Muu       Osoite:       

 
 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Sähköpostiosoite 
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ELINTARVIKE- JA PINTANÄYTTEET: 

HVET 
(Laboratorio 
täyttää) 

Näytteen- 
ottajan 
antama 
tunniste 

Elintarvikenäyte 
(laatu, kauppanimi)/ 
Pintanäyte* 
(näytteenottopinta) 

Näytteen-
ottoaika  
(pvm, klo) 

Elintarvikkeen 
lämpötila 
näytteenoton 
yhteydessä 

Valmistaja / 
maahantuoja 

Valmistuserä, 
valmistuspvm 

vkp/ 
parasta 
ennen 
pvm 

Alkuperä-
maa Lisätietoja 

Näytteen 
foodex-koodi 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

*Pintanäytteen näytteenottopinta esim. jääkaapin ovenkahva, WC-istuimen huuhtelunappi tms. 
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