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Ruotsin sosiaalihallituksen säädöskokoelma 
 
Vastaava julkaisija: Päälakimies Eleonore Källstrand Nord 
 
Ruotsin oikeuslääketieteen laitoksen menettelyohjeet 
näytteenotoksi isyyden selvittämiseksi, 

päätös 13. toukokuuta 2013. 
 
Oikeuslääketieteen laitos määrää seuraavaa asetuksen esimerkiksi isyyden selvittämiseksi 
otettavista verikokeista (1969:624) 6 §:n nojalla. 
 
  

Ruotsin sosiaalihallituksen säädöskokoelmassa (SOSFS) julkaistaan 
viranomaisen säädöksiä ja yleisiä ohjeita. 

• Säädökset ovat sitovia määräyksiä. 
• Yleiset ohjeet sisältävät suosituksia säädöksen soveltamisesta. Niissä ei 
kuitenkaan suljeta pois muita menetelmiä saavuttaa säädöksen tavoitteita. 

Ruotsin sosiaalihallitus julkaisee vuosittain selvityksen voimassaolevista 
säädöksistä ja yleisistä ohjeista. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
mailto:publikationsservice@socialstyrelsen.se


2 

Soveltamisala 
1 § Nämä menettelyohjeet koskevat näytteenottoa sellaisia tutkimuksia varten, joista on säädetty 
laissa (1958:642) esimerkiksi verikokeiden ottamiseksi isyyden selvittämiseksi. 
 
Näytteenottotodistus 
2 § Näytteenotosta vastaavan on ennen näytteenottoa laadittava näytteenottotodistus näytteen 
antavalla henkilölle (näytteenantaja). Todistus on laadittava näytteenottotodistuslomakkeelle (liite). 
 
Näytteenantajan henkilöllisyyden tarkastaminen 
3 § Ennen näytteen ottamista näytteen ottavan henkilön (näytteenottaja) on tarkistettava 
näytteenantajan henkilöllisyys. Näytteenottotodistukseen on merkittävä, kuinka henkilöllisyys on 
varmistettu. 

Näytteenantajan on vahvistettava henkilöllisyytensä allekirjoittamalla todistus ennen näytteen 
ottamista. Jos joku toinen henkilö on vahvistanut näytteenantajan henkilöllisyyden, myös tämän 
henkilön tulee allekirjoittaa todistus. 

Jos näytteenantaja on alle 18-vuotias, huoltajan tai näytteenantajan henkilöllisyyden vahvistavan 
muun henkilön allekirjoitettava todistus. 
 
Näytteen merkitseminen ym. 
4 § Ennen näytteen ottamista näytteenottajan on merkittävä se näytteenantajan henkilötunnuksella 
tai tilapäisellä henkilönumerolla. 
 
5 § Otettaessa verinäyte on käytettävä EDTA-koeputkea. Koeputkea on käänneltävä muutaman 
kerran, kun näyte on otettu. 
 

SOSFS 2013:20 (M) 
Painettu 4. kesäkuuta 2013 
 
 
 
SOSFS 
2013:20 Näytteen käsitteleminen 

6 § Näyte ja näytteenottotodistus on lähetettävä samassa lähetyksessä Ruotsin 
oikeuslääketieteen laitoksen oikeusgenetiikan ja -kemian osastolle Linköpingiin. 

 
1. Tämä säädös tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2013. 
2. Tällä säädöksellä kuvataan Ruotsin oikeuslääketieteen laitoksen säädökset 

ja yleiset ohjeet (SOSFS 2002:3) näytteenotosta isyyden selvittämiseksi. 
 

Rättsmedicinalverket 
 

ERNA ZELMIN-EKENHEM 
 

Manólis Nymark 
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Liite 
 
SOSFS 2013:20 

 
[Kirjoita teksti] 

NÄYTTEENOTTOTODISTUS 
 

Ruotsin oikeuslääketieteen laitos käsittelee 
tämän todistuksen sisältämiä tietoja 
henkilötietolain (1998:204) mukaisesti. 

 
Lähetä todistus ja näyte osoitteeseen 

Rättsmedicinalverket 
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Box 1383 
581 13 LINKÖPING 
 
Tilaaja 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
  
 

Näytteenantaja 
Puhuttelunimi Sukunimi Henkilötunnus / tilapäinen henkilönumero 

Kotoisin Euroopan ulkopuolisesta maasta 

 Kyllä  Ei 

Näytteenottopäivä Näytteenantaja on 

 nainen 

 
 lapsi 

 
 mies 

 
 muu henkilö 

 
Näytteenantajan henkilöllisyyden tarkastaminen 

 Henkilötodistuksen tarkastaminen, tyyppi 

 Näytteenottaja tuntee näytteenantajan 

 Muun henkilön henkilötodistuksen tarkastaminen, tyyppi 

 
Näytteen tyyppi 

 
 

Muut tiedot 

 
 

 
 

 Suuontelosta FTA-kortille otettu näyte (ks. koesarjapussin ohje) 

 Verinäyte, EDTA-koeputki 1–3 ml 

 Muu näytetyyppi ................................................................................................ 

 Suuontelosta FTA-kortille otettu näyte (ks. koesarjapussin ohje) 

 Verinäyte, EDTA-koeputki 1–3 ml 

 Muu näytetyyppi ................................................................................................ 

Näytteenantajalle on tehty luuydinsiirto  Kyllä  Ei 
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Allekirjoitukset 

Näytteenantajan/huoltajan/muun allekirjoitus Näytteenottajan nimikirjoitus ja tehtävä 

Nimenselvennys Nimenselvennys 

Näytteenottopaikka, osoite ja puhelinnumero 
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