
 

Omistajan nimi:       Puh:       

Nimi ja osoite, johon tulos lähetetään:       

 Sähköposti:       

Näytteenottajan nimi:       Puh:       

Osoite:       Sähköposti:       

Näytteenottopvm:       Rotu:         

Koiran syntymäaika:       Sukupuoli: uros  narttu  
 

Koiran nimi:  

      

TM-numero (mikrosiru/tatuointi) 

      

Kennelliiton rekisterinumero 

      

Isän nimi:  

      

DNA-tunnistenumero/ 

Laboratorion merkinnät 

      

Kennelliiton rekisterinumero 

      

Emän nimi: 

      

DNA-tunnistenumero/  

Laboratorion merkinnät 

      

Kennelliiton rekisterinumero 

      

Tutkimuksen tulos toimitetaan koiran omistajalle ja siitä lähetetään kopio Suomen Kennelliitolle, ellei omistaja sitä ennen 
näytteenottoa erikseen kiellä. Laboratorio ja Kennelliitto voivat tallentaa ja julkaista tiedon DNA-tunnistemäärityksestä julkisessa, 
internetissä olevassa tietokannassaan. Laboratoriolla on oikeus käyttää tulosta mahdollisia myöhempiä DNA-polveutumistutkimuksia 
varten. 

Laboratoriolla on oikeus säilyttää ja käyttää näytettä koirien DNA-tutkimusta hyödyntäviä tarkoituksia varten, mutta mahdollisia 
muita tuloksia ei julkaista yksittäisen koiran osalta ilman omistajan suostumusta. 

Omistaja vakuuttaa olevansa ko. koiran omistaja ja suostuvansa yllämainittuihin ehtoihin. 

Allekirjoitus: _____________________________________________    Päiväys: __________________ 

Nimenselvennys 

Näytteenottaja vakuuttaa näytteen olevan tällä lomakkeella mainitusta koirasta, jonka tunnistusmerkinnän hän on tarkastanut. 

Allekirjoitus: _____________________________________________  Leima  Päiväys: __________________ 

Nimenselvennys 

Näytteenottaja on eläinlääkäri n:o           /    Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja      /   Laboratorion edustaja  
 
Kennelliiton hyväksymät laboratoriot (kaikki hyväksyvät poskisolu- ja verinäytteet):  
 
Genoscoper Oy                                                        Laboklin GmbH & Co. KG                
PL 1040                                                                    Neitsytpolku 8 E
00251 Helsinki                                                         00140 HELSINKI
Käyntiosoite: Biomedicum 2 U                               Käyntiosoite sama.
Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki 
Puh. arkisin klo 8-16: 050 367 8282                        Puh. 044 067 5353
info@genoscoper.com, www.genoscoper.com       info@laboklin.fi, www.laboklin.fi

Movet Oy                                        
Tunnus 5017683 
70006 Vastauslähetys 
Käyntiosoite: Bioteknia 1 
Neulaniementie 2, 70210 Kuopio 
Puh. 050 502 0770 
info@movet.fi, www.movet.fi 
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Suomen Kennelliiton lähete DNA-tunnistemääritystä varten 

Käytä tätä lomaketta polveutumismäärityksen mahdollistavaa yksittäisen koiran DNA-tunnisteen määritystä 

varten. Mikäli koiran vanhemmilla on jo DNA-tunnisteet, ilmoita DNA-tunnistenumerot ja määrityksen 

tehneen laboratorion nimi. 
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