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805/2022

Statsrådets förordning
om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24 § i lagen om rättsgenetisk
faderskapsundersökning (378/2005) och 69 § 1 mom. i föräldraskapslagen (775/2022): 

1 §

Provtagning

Om det prov som behövs för en undersökning inte har tagits under barnatillsyningsman-
nens uppsikt, ska den provtagningshandling som avses i 11 § 5 punkten lämnas till den i
13 § 3 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) avsedda yrkes-
utbildade person inom hälso- och sjukvården som tar provet eller den person som tjänstgör
vid beskickningen och som övervakar provtagningen.

Innan provet tas ska den som undersöks styrka sin identitet. Om en rättsgenetisk fader-
skapsundersökning görs i en sådan situation som avses i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen
(775/2022) därför att de handlingar som utvisar de blivande föräldrarnas identitet och fa-
miljeband är bristfälliga, kan provet tas även om identiteten hos den som ska undersökas
inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Provtagaren eller den barnatillsyningsman som övervakar provtagningen eller den per-
son som tjänstgör vid beskickningen ska se till att provtagningshandlingen blir ifylld. Han
eller hon ska se till att provet tas i enlighet med den i 3 § i lagen om rättsgenetisk fader-
skapsundersökning avsedda undersökningsmyndighetens anvisningar och att provgiva-
rens personuppgifter antecknas på provröret. Provet sänds utan dröjsmål tillsammans med
provtagningshandlingen till undersökningsmyndigheten i enlighet med myndighetens an-
visningar.

2 §

Sändande av vävnadsprov till undersökningsmyndigheten

När undersökningen gäller vävnadsprov som avses i 5 § eller 6 § 2 mom. i lagen om
rättsgenetisk faderskapsundersökning, ska provtagningshandlingen sändas till den som
har hand om provet. Provtagaren, den som övervakar provtagningen eller en företrädare
för den som har hand om provet ska se till att provtagningshandlingen blir ifylld. Provet
ska tillsammans med provtagningshandlingen sändas till undersökningsmyndigheten i en-
lighet med myndighetens anvisningar. Dessutom ska det ges information om varifrån pro-
vet sänds och vart det ska sändas när undersökningen har gjorts.
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3 §

Innehållet i ett utlåtande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning

I ett utlåtande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning ska det anges
1) vem som har lämnat utlåtandet,
2) den barnatillsyningsman som har beställt undersökningen, eller den domstol som

har förordnat om undersökning,
3) provtagaren, den som övervakat provtagningen eller den som har haft hand om pro-

vet och sänt det,
4) av vilka personer proven har tagits och var och när provtagningen har skett,
5) hur identiteten hos den undersökta har fastställts,
6) vilket slags prov det är fråga om,
7) vilket faderskapsförhållande undersökningen gäller,
8) undersökningsmetoden och vad som eventuellt kan påverka bedömningen av den,
9) undersökningsresultat som är av relevans med tanke på ärftlighetslagarna,
10) vilka slutsatser som utifrån ärftlighetslagarna har dragits av de relevanta undersök-

ningsresultaten,
11) om faderskap inte har kunnat uteslutas, en statistisk bedömning av undersöknings-

resultaten, särskilt faderskapsindexet och undersökningsresultatens beviskraft.

4 §

Utlåtande om undersökning av andra släktingar

Utöver vad som föreskrivs i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersök-
ning ska det utlåtande som avses i det momentet innehålla uppgift om

1) vem som har lämnat utlåtandet,
2) den barnatillsyningsman eller den domstol som har begärt utlåtandet,
3) vilket faderskapsförhållande undersökningen gäller,
4) vilka som föreslås bli undersökta.

5 §

Medicinsk utredning

Ett i 12 § 4 mom. i föräldraskapslagen avsett medicinskt sakkunnigutlåtande om den
tidpunkt då barnet kan ha avlats kan ges av en läkare vid den verksamhetsenhet inom häl-
so- och sjukvården där den mor som har fött barnet har fått rådgivningsbyråtjänster under
graviditetstiden. Om modern inte har fått rådgivningsbyråtjänster i Finland, kan utlåtandet
ges av förlossningsavdelningens överläkare vid den verksamhetsenhet inom hälso- och
sjukvården där förlossningen har ägt rum, eller av en specialistläkare vid denna avdelning.

Om förlossningen inte har ägt rum vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården
eller en i 1 mom. avsedd läkare inte av någon annan orsak kan avge ett medicinskt sakkun-
nigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats, avges utlåtandet av en rättsläkare.

6 §

Innehållet i ett utlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats

I ett sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats ska det anges
1) vem som har lämnat utlåtandet,
2) den barnatillsyningsman som har beställt undersökningen, eller den domstol som

har förordnat om undersökning,
3) vem utlåtandet gäller,
4) en motiverad uppskattning av den tidpunkt då barnet kan ha avlats.
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7 §

Sändande och delgivning av utlåtande

När ett i 3, 4 eller och 6 § avsett utlåtande har blivit klart ska det utan dröjsmål sändas
till den som har förordnat om eller beställt undersökningen eller utredningen. Den som har
begärt ett utlåtande som avses i 4 § ska se till att utlåtandet delges den som ska undersökas
eller hans eller hennes lagliga företrädare.

8 §

Ersättningar

I ersättning för åtgärder, undersökningar och utlåtanden som barnatillsyningsmannen
har beställt eller en domstol har förordnat om betalas högst följande belopp utökade med
eventuell mervärdesskatt:

1) blodprov, prov från munnens slemhinna eller något annat vävnadsprov tillsammans
med intyg 10 euro,

2) rättsgenetisk faderskapsundersökning och utlåtande om den för varje undersökt per-
sons del 280 euro,

3) utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning
oberoende av antalet personer som föreslås bli undersökta 100 euro,

4) medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats 70 euro.
I den ersättning för rättsgenetisk faderskapsundersökning som avses i 2 punkten ingår

behövliga provtagningsinstrument och kostnaderna för sändande av proven.

9 §

Rätt till ersättning

Om en läkare, en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en sak-
kunnig som anlitas är anställd hos någon annan, betalas ersättningen till den som personen
i fråga är anställd hos. I fråga om rätten för den som är anställd hos någon annan att själv
få ersättning gäller vad som särskilt föreskrivs, bestäms eller avtalas.

I andra fall än de som avses i 1 mom. betalas ersättningen till den läkare, den yrkesut-
bildade person inom hälso- och sjukvården eller den sakkunniga som vidtagit åtgärden,
gjort undersökningen, utfärdat intyget eller lämnat utlåtandet.

10 §

Betalning av provtagnings- och undersökningskostnader

De ersättningar som avses i 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning be-
talas av justitieministeriet enligt faktura. Justitieministeriet bestämmer vilka uppgifter
som ska antecknas i fakturorna.

11 §

Blanketter

Följande handlingar enligt lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning ska upprät-
tas på blanketter enligt formulär som har fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:

1) barnatillsyningsmannens beställning av undersökning enligt 2 § i lagen om rättsge-
netisk faderskapsundersökning,

2) domstolens förordnande om undersökning enligt 4–8 § i lagen om rättsgenetisk fa-
derskapsundersökning,
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3) begäran om utlåtande om undersökning av andra släktingar enligt 11 § 1 mom. i la-
gen om rättsgenetisk faderskapsundersökning,

4) intyg över provtagning enligt 11 § 3 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsun-
dersökning,

5) handling som innehåller uppgifter om provtagning och konstaterande av provgiva-
rens identitet enligt 13 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

12 § 

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskaps-

undersökning och medicinsk utredning (1276/2015).

Helsingfors den 8 september 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig Joanna Grandell
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