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Salmonella- ja EHEC-laskujen lähettäminen ja käsittely salmonella- ja EHEC- 
tutkimuksia tekevistä laboratorioista aluehallintovirastoon ja Ruokavirastoon 
 
Ruokaviraston elintarvikelain (23/2006) ja/tai eläintautilain (441/2013) nojalla hyväksymän laboratorion, 
joka laskuttaa Ruokavirastoa eläintautilain nojalla tehdyistä salmonella- ja EHEC-tutkimuksista, tulee kirjata 
laskuihin näkyviin: 

 tehty tutkimus (salmonella tai EHEC) 

 näytteenoton syy tai valtion kustantaman näytteenoton peruste 

 näytteenoton ajankohta 

 tieto näytteenottajasta 

 tieto eläinten omistajasta/haltijasta 

 aluehallintovirasto (AVI) tai läänineläinlääkäri (mm. tämänkin tiedon perusteella Evira 
identifioi laskut) 

 laskun saajana on Ruokavirasto, Eläintautien ja sivutuotteiden jaosto 
 
 
Laboratorio lähettää laskun Ruokavirastoon ja kopion laskusta aluehallintovirastoon:  

 Ruokavirastoon lasku lähetetään sähköisessä muodossa 
o Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003729116867  
o Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Group Oy  
o Välittäjätunnus: E204503  
o Y-tunnus: 2911686-7 
o ALV-tunnus: FI29116867 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/laskutus/ 

 Aluehallintovirastoon lähetetään laskun kopio asiaa hoitavalle läänineläinlääkärille 
asiatarkastukseen. Laskun kopiosta tulee käydä ilmi ainakin Ruokavirastoon lähetetyn laskun 
numero. Laboratorio ja AVI voivat sopia lähettämistavasta keskenään.   

 AVI:n läänineläinlääkärille tulee lisäksi aina toimittaa myös laskutettavan tutkimuksen 
tulokset ja alkuperäisen lähetteen kopio ellei näitä ole toimitettu jo aiemmin. 
 
 

Aluehallintovirasto 

 AVI asiatarkastaa ja hyväksyy laskun, jos se on asianmukainen.  

 AVI täydentää laskun tiedot, jos ne ovat puutteelliset. 

 Asiatarkastetun ja asiatarkastusmerkinnöin täydennetyn laskun AVI skannaa ja lähettää 
skannattuna sähköpostin liitteenä Ruokavirastoon seuraaville henkilöille: Minna Kokkonen, 
Hannele Kohtala, Irina Kenner. Ruokaviraston sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi. 

 Ruokavirasto toivoo, että jokainen lasku lähetetään omana tiedostonaan. 
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Salmonella- ja EHEC-laskujen lähetysohjeen käytännön toteuttamisen avuksi on laboratorioille koottu alla 
oleva sähköpostilista: 

  

Aluehallintovirasto (AVI) Sähköpostiosoite 

Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto ESAVI ymp.etela@avi.fi 

Lounais-Suomen 
aluehallintovirasto LSAVI ymp.lounais@avi.fi 

Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto L-SSAVI kirjaamo.lansi@avi.fi 

Itä-Suomen 
aluehallintovirasto ISAVI kirjaamo.ita@avi.fi  

Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto PSAVI laaninelainlaakarit.pohjois@avi.fi 

Lapin aluehallintovirasto LAVI kirjaamo.lappi@avi.fi 

Ahvenanmaa 
mohammad.jaber.alipour@regeringen.ax 
registrator@regeringen.ax 
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