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L a g
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om ändring av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 2 och 3 §, 11 § 3 mom.

och 13 § som följer:

2 §

Initiativ till undersökning

I samband med ett mål om fastställande
eller upphävande av faderskap som domsto-
len behandlar kan den förordna om undersök-
ning, om en part kräver en undersökning eller
om domstolen i övrigt anser att en sådan
behövs för att saken skall kunna utredas.
Barnatillsyningsmannen kan beställa en un-
dersökning, om förutsättningarna enligt 9 § i
faderskapslagen (11/2015) är uppfyllda.

3 §

Undersökningsmyndigheter

Undersökningarna utförs av Institutet för
hälsa och välfärd eller Hjelt-institutet vid
Helsingfors universitet (undersökningsmyn-
dighet).

11 §

Förordnande om undersökning

— — — — — — — — — — — — —
Intyg utfärdas av en för provtagningen an-

svarig yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården eller av en sådan tjänsteman vid
en finsk beskickning som avses i 18 §
2 mom. i faderskapslagen.

13 §

Provtagning

För undersökningen tas det på levande per-
soner ett cellprov från munnens slemhinna,
om det inte finns särskilda skäl att ta ett
blodprov.

Provet på avlidna tas från sådan vävnad
som finns att tillgå.

Blodprov tas vid en verksamhetsenhet
inom hälso- och sjukvården av en legitimerad
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yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården som har fått behövlig utbildning för
att ta blodprov. Cellprov från munnens slem-
hinna kan även tas under uppsikt av barnatill-
syningsmannen eller en sådan tjänsteman vid
en finsk beskickning som avses i 18 § 2

mom. i faderskapslagen. Innan provet tas ska
provgivaren styrka sin identitet för provtaga-
ren eller för den som övervakar provtag-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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