DNA-analys i anslutning till ansökan om uppehållstillstånd
När du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband, kan en
DNA-analys vid behov göras för din och dina familjemedlemmars del.
Analysen utförs om det inte finns tillgängliga dokument om ert biologiska
släktskap eller om de inte anses vara tillförlitliga, och om ert biologiska
släktskap inte tillförlitligt kan redas ut genom muntliga intervjuer.
DNA-analysen görs på Migrationsverkets initiativ. Sökanden eller en släkting
som bor i Finland kan inte begära en DNA-analys.

Varför utförs en DNA-analys?
Med DNA-analys kan man med mycket stor säkerhet fastställa om personerna
är biologiska släktingar. Utredning av släktband med DNA-analys utgår från
information om gener som nedärvs från en generation till en annan. Varje
person har gener i sitt DNA. Hälften av dem ärvs från den biologiska fadern
och hälften från den biologiska modern. Fadern och modern har i sin tur fått
sina gener av sina föräldrar.
Information om de ärftliga egenskaperna fås med hjälp av ett DNA-prov.
Strukturen hos ditt DNA jämförs med strukturen hos dina förmodade
familjemedlemmars DNA. Analysen fastställer om ni är släkt med varandra.

Samtycke till DNA-analys
Det är frivilligt att genomgå DNA-analys. För analysen krävs ett skriftligt
samtycke från dig och dina familjemedlemmar. Om du eller din
familjemedlem vägrar att lämna DNA-prov och det inte har lagts fram
tillräckliga utredningar om ert familjeband, kommer du att få avslag på din
ansökan om uppehållstillstånd.
Om det undantagsvis behövs ett blodprov, tas provet av en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården, och vi ber dig underteckna en försäkran
om att du inte har fått blodtransfusion under den senaste månaden.

Hur utförs en DNA-analys?
DNA-analys är inte skadlig för din hälsa. DNA-provet tas oftast med en mjuk
provtagningsborste från slemhinnan i kinden. Provtagningen gör inte ont. I
undantagsfall kan man ta ett blodprov i armen. Då kan du känna ett litet
stick.
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Vem bestämmer att en DNA-analys ska utföras?
Vi skickar ditt DNA-prov till Institutet för hälsa och välfärd, som utför analysen.
Migrationsverket avgör om en DNA-analys behövs. Även om du redan har
gett ditt samtycke till DNA-analys och lämnat DNA-prov, kan Migrationsverket
besluta att provet inte ska analyseras. Provet analyseras bara om det är
nödvändigt.

DNA-provtagning i Finland
Om du befinner dig i Finland, sker provtagningen vid ett av Migrationsverkets
serviceställen. Du får själv ta provet. Om ett minderårigt barn ska lämna DNAprov, tas provet av barnets vårdnadshavare, företrädare, intressebevakare
eller till exempel barnets egen handledare eller socialarbetare. I undantagsfall
kan Migrationsverkets tjänsteman ta provet. Migrationsverket meddelar den
som ska ge provet tid och plats för provtagningen.
Du ska ha med dig en identitetshandling, exempelvis ditt pass, körkort eller
identitetskort. Migrationsverkets tjänsteman kontrollerar din identitet och
övervakar provtagningen.

DNA-provtagning utomlands
När det gäller dina familjemedlemmar i utlandet tas DNA-provet på en finsk
beskickning eller i lokaler som beskickningen ordnat. Dina familjemedlemmar
får själva ta provet. Om ett minderårigt barn ska lämna DNA-prov, tas provet
av barnets vårdnadshavare eller till exempel barnets nära släkting. I
undantagsfall kan beskickningens eller Migrationsverkets personal ta provet.
Dina familjemedlemmar måste visa upp en identitetshandling, till exempel ett
pass, körkort eller identitetskort. En tjänsteman vid beskickningen eller
Migrationsverket kontrollerar deras identitet och övervakar provtagningen.

Analysresultat
Provet analyseras på Institutet för hälsa och välfärd, och institutet skickar sitt
utlåtande om analysresultaten till Migrationsverket. Resultaten får vi 1–2
veckor efter provtagningen på alla involverade personer.
Analysresultaten används inte för andra ändamål än för att reda ut
familjeband som är ett villkor för beviljande av uppehållstillstånd. Proven och
DNA-identifieringsuppgifterna förstörs när uppehållstillståndsärendet är
avgjort.
Vid behov ger vi dig och dina familjemedlemmar som deltar i undersökningen
möjlighet att kommentera analysresultaten. DNA-analys kan ibland ge sådan
information om biologiska släktband som inte alla familjemedlemmar haft
kännedom om. De analysmetoder som används vid utredningen av
släktband ger ingen information om den undersökta personens yttre
egenskaper, såsom hudfärg, sjukdomar, karaktär eller begåvning.
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Begränsningar för DNA-analyser
Om du och din familjemedlem inte är biologiska släktingar, ska ni tydligt
uppge detta när ni ansöker om uppehållstillstånd. Då kan vi inte utreda ert
familjeband genom en DNA-analys utan behöver annat bevis på ett faktiskt
familjeliv.
DNA-analysen betalas av Finlands stat. Du kan dock vara skyldig att ersätta
kostnaderna för en DNA-analys, om du uppsåtligen har gett felaktiga
uppgifter om dina familjeband och du och dina familjemedlemmar har
hänvisats till provtagning på grund av detta.

