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ASIANTUNTEVA ANALYYSILABORATORIO
Eurofins Scientific Finland Oy on kansainvälisen Eurofins Scientific -laboratoriokonsernin suomalainen tytäryhtiö. 
Olemme johtava bioanalyysipalveluiden tarjoaja maailmassa. Päätoimialojamme ovat laboratorio- ja asiantuntija-
palvelut elintarvike-, ympäristö-, maatalous- ja lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 35 000 laboratorioalan am-
mattilaista yli 400 laboratoriossa 44 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 150 000 luotettavaa 
analyysimenetelmää turvallisuuden, koostumuksen, aitouden, alkuperän, jäljitettävyyden ja puhtauden testaamiseen. 
Suomessa olemme keskittyneet pääasiassa elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaan.

ELINTARVIKE- JA REHUANALYYSIT
Eurofins tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman 
kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä sekä elintar-
vike- että rehunäytteille – perusanalyyseistä erikoisana-
lyyseihin. Asiantuntijamme ovat kokeneita ratkaisemaan 
vaikeitakin analyyttisia ongelmia. Erikoisosaamisemme 
sisältää mm. rasva- ja sterolianalytiikan. Omissa labora-
torioissamme tehtävien määritysten lisäksi pystymme 
tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden laajimman 
valikoiman erikoisanalytiikkaa perustuen Eurofinsin laa-
jaan laboratorioverkostoon. Analyysivalikoimaamme 
kuuluvat mm: 
•	 Mikrobiologiset analyysit
•	 Ravintosisältöanalyysit
•	 Allergeenien määritys
•	 Vitamiini- ja hivenaineanalyysit 
•	 Vierasainemääritykset: raskasmetallien dioksii-

nien-, PAH-yhdisteiden, hometoksiinien-, torjun-
ta-aineiden- ja eläinlääkejäämien määritykset

•	 GMO-testaukset
•	 Elintarvikkeiden aitousanalytiikka

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA-ANALYYSIT
Ympäristöanalytiikan laboratoriomme tarjoavat katta-
van valikoiman erilaisia maa- ja vesianalyysejä sekä ana-
lyysejä energia-alan toimijoille. Kauttamme on saatavilla 
koko konsernimme laajat ympäristöanalytiikkapalvelut 
kuten jätevesiin ja savukaasuihin liittyvät analyysit.

MIKSI EUROFINS?
•	 Asiakaslähtöisyys: Toimintamme perustuu kaik-

kien asiakkaiden puolueettomaan ja luottamukselli-
seen palveluun. Räätälöimme palvelumme jokaisen 
asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

•	 Korkealaatuista ja asiantuntevaa laboratorio- ja 
analyysipalvelua: Sitoudumme tarjoamaan asiak-
kaillemme korkealaatuisia laboratorio- ja asiantun-
tijapalveluita, asiantuntevasti – aikaa säästämättä 
ja laadusta tinkimättä. Kehitämme myös jatkuvasti 
analyysimenetelmiämme.

•	 Akkreditoidut laboratoriot Suomessa ja maail-
malla: Suomen laboratoriomme ovat FINAS-akkre-
ditointipalvelun hyväksymiä testauslaboratorioita 
ja toimivat SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mu-
kaisesti. Konsernimme muut laboratoriot ovat ku-
kin oman maansa akkreditointielimen (mm. DAkkS, 
SWEDAC, DANAK) akkreditoimia laboratorioita.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
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Eurofins Scientific Finland Oy, Helsinki
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Eurofins Environment Testing Finland Oy, Lahti
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
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Lisäksi otamme vastaan elintarvikenäytteitä mm. seu-
raavien paikkakuntien toimipisteissämme: Seinäjoki, Jy-
väskylä, Oulu ja Kokkola


