
 

 

 
  

PÄÄLÖYDÖKSET 
• Korona-aikaan ajoittuvan seu-

rantajakson 1.4.–30.9.2020 ta-

pausmäärät vähenivät verratta-

essa tietoja edelliseen seuranta-

jaksoon 1.10.2019–31.3.2020. 

• Aloitettujen palvelutarpeen 

arviointien määrä laski 12 pro-

senttia (7 285) ja valmistunei-

den palvelutarpeen arviointien 

määrä laski 11 prosenttia 

(2 629). 

• Palvelutarpeen arviointien 

käsittely alkoi lähes 99 prosent-

tisesti lakisääteisen seitsemän 

arkipäivän kuluessa. 

• Palvelutarpeen arvioinnit val-

mistuivat noin 95 prosenttisesti 

lakisääteisessä kolmen kuu-

kauden määräajassa. 

 

Tuula Kuoppala 

tuula.kuoppala@thl.fi 

Salla Säkkinen 
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Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2020 
Käsittelyssä olleet tapausmäärät vähenivät seurantajaksolla 
1.4.–30.9.2020 

Tarkasteluajankohtana 1.4.–30.9.2020  Manner-Suomen kunnissa lastensuojelutarpeen tai 

erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin käsittely alkoi 99 

prosenttisesti (52 592 kpl) lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lakisääteinen 

seitsemän arkipäivän määräaika ylittyi noin prosentissa (561 kpl) tapauksista. 

Lastensuojelutarpeen  tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit 

valmistuivat lähes 95 prosenttisesti (19 690kpl) lakisääteisessä kolmen kuukauden 

määräajassa. Määräaika ylittyi viidessä prosentissa (1 126 kpl) valmistuneista 

arvioinneista.  

Tarkastelujakson lopussa 30.9.2020 palvelutarpeen arvioinnin alkamista odotti 486 yhtey-

denottoa, jotka koskivat lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palve-

lutarpeen arviointia. Samaan aikaan 7 676 asian kohdalla palvelutarpeen arvioinnin käsit-

tely oli kesken ja näistä 305 asian kohdalla oli lakisääteinen kolmen kuukauden määräaika 

jo ylitetty. 

Käsiteltävien asioiden määrä väheni noin 11 prosenttia edelliseen seurantajaksoon 

1.10.2019–31.3.2020 verrattaessa. Maakunnista (18 kpl) noin kolmasosa suoriutui käsitte-

lyaikojen seurannassa maan keskiarvoa huonommin, mutta erot maakuntien välillä olivat 

pieniä.   

Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tilasto sisältää tiedot lastensuojelutarpeen ja 

erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointia koskevien lakisääteisten mää-

räaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja kunnittain. Seuranta-

jaksojen tietoja voi tarkastella THL:n verkkosivulla julkaistuista kuutioista ja tiivisteistä.  

Kuvio 1. Lastensuojeluasiana tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen asiassa vireil-

le tulleiden palvelutarpeen arviointien käsittelyaikojen toteutuminen  

1.4.–30.9.2020,  %. 
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Tilastossa huomioitavaa: 

Lakisääteisen seurannan piiriin kuu-

luvat palvelutarpeenarvioinnin käsit-

telyajat lapsilla, joilla 

 arvioidaan lastensuojelun tarve 

(lastensuojeluilmoitus tai muu-

toin saatu tieto mahdollisesta 

lastensuojelun tarpeesta olevas-

ta lapsesta) 

 

 erityisen tuen tarve (sosiaali-

huoltolaki 36 §) 

Kainuussa palvelutarpeen arvioinnin käsittelyt alkoivat 99,8 prosenttisesti lakisääteisessä 

7 arkipäivän määräajassa, Lapissa käsittelyt alkoivat 97,3 prosenttisesti lakisääteisessä 

määräajassa.  

Maakuntien väliset erot ovat entisestään kaventuneet. Parhaimmin (99,8 %) ja huonoim-

min (97,3 %) onnistuneen maakunnan välinen ero vireille tulleen asian käsittelyn aloitta-

misessa oli 2,5 prosenttiyksikköä. Edellisellä seurantajaksolla vastaava ero oli 4 prosent-

tiyksikköä. 

Kuvio 2. Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutar-

peen arvioinnin käsittelyn aloittamisen toteutuminen maakunnittain  

1.4.–30.9.2020, % (N= 53 153)  

 

 

Katso myös seurantajakson tiiviste ja näe miten yksittäiset kunnat ovat onnistuneet to-

teuttamaan lain edellyttämän 7 arkipäivän käsittelyajan palvelutarpeen arvioinnin aloit-

tamisessa. Klikkaamalla yksittäistä maakuntaa pääsee porautumaan kuntatasolle asti. 

  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_aloitettupr
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Yleisesti huomioitavaa 

 

• Nyt julkaistulla seurantajaksolla 

palvelutarpeen arvioinnit valmis-

tuivat maakunnissa vähintään 90 

prosenttisesti. 

• Edellisellä seurantajaksolla (1.4–

30.9.2019) palvelutarpeen arvi-

oinnit valmistuivat maakunnissa 

vähintään 84 prosenttisesti. 

• Huonoimman maakunnan tulos 

parani edelliseltä seurantajaksol-

ta noin 6 prosenttiyksikköä. 

Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 100 pro-

senttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa kun taas Uusimaalla palvelu-

tarpeen arvioinnit valmistuivat noin 90 prosenttisesti annetussa määräajassa. Uuden-

maan huonontuneeseen tilanteeseen vaikutti mm. Vantaan antamat seurantatiedot. Van-

taa on työstänyt lastensuojelun palvelutarvearvioprosessia Apotti-järjestelmässä vuoden 

2019 toukokuusta alkaen ja prosessi oli tiedon poiminta hetkellä vielä kesken. 

Kuvio 3. Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutar-

peen arvioinnin valmistuminen maakunnittain 1.4.–30.9.2020, %  

(N= 20 816) 

 

 

Katso myös seurantajakson tiiviste ja näe miten yksittäiset kunnat ovat onnistuneet to-

teuttamaan lain edellyttämän 3 kuukauden käsittelyajan palvelutarpeen arvioinnin val-

mistumisessa. Klikkaamalla yksittäistä maakuntaa pääsee porautumaan kuntatasolle asti. 

Lastensuojelun käsittelyaikojen alueelliset seurantatiedot on poimittavissa THL:n julkai-

semasta tilastokuutiosta. 

 

 

  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/summary_selvityksetpr
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/lasu/seurantaj/fact_lasu_seurantaj?row=area-380786&column=time-424798.&column=13345L
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Taulukko 1. Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointia koskevien 

määräaikojen toteutuminen Manner-Suomessa, % 

1.4.-30.9.2017

1.10.2017-

31.3.2018 1.4.-30.9.2018

1.10.2018-

31.3.2019 1.4.-30.9.2019

1.10.2019-

31.3.2020 1.4.-30.9.2020

Käsittely aloitettu 7 arkipv 

kuluessa, % 97,7 97,7 98,3 97,5 98,3 98,4 98,9

Käsittely aloitettu 8-14 

arkipv kuluessa, % 1,5 1,4 1,1 1,5 1,2 1,2 0,7

Käsittely aloitettu yli 14 

arkipv kuluessa, % 0,9 0,8 0,6 1,0 0,5 0,5 0,3

Valmistunut 3 kk 

kuluessa, % 92,9 93,1 95,7 94,3 94,0 94,9 94,6

Valmistunut yli 3:n mutta 

alle 4 kk:n kuluessa, % 4,2 4,1 2,6 3,9 4,0 3,5 3,4

Valmistunut 4 kk tai yli 

kuluessa, % 2,9 2,7 1,7 1,8 2,1 1,6 2,0
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Käsitteet ja määritelmät 

Lastensuojelulaki 26 § (30.12.2014/1302) 

Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen 

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuo-

jelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevas-

ta lapsesta.  

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työn-

tekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. 

Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvi-

oinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvite-

tään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun 

tukitoimia tarvita. 

Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityön-

tekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoi-

dosta ja kasvatuksesta. Arviointi tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edel-

lyttämässä laajuudessa. Arvioinnin tekemiseksi sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla 

yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten 

kuin sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään. 

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä on noudatettava, mitä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä1 

säädetään. Arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivy-

tystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulos-

ta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. 

Lastensuojelulaki 27 a § (9.8.2013/598) 

Määräaikojen noudattamisen seuranta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulee pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi 

kertaa kalenterivuodessa lastensuojelulain 26 §:ssä sekä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä sää-

dettyjen määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät 

tiedot.   

Tietojenkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), 

jonka mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestön hyvinvointia 

ja terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintaa (2 §). 

Tiedot eivät saa sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja.  

Lain edellyttämät kuntakohtaiset seurantatiedot tulee luovuttaa maksutta THL:lle, joka 

luovuttaa ne edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen val-

takunnallista sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Määräajoilla pyritään 

turvaamaan lasten ja perheiden oikeuksien varhainen ja yhdenvertainen toteutuminen. 

Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella Ahvenanmaa on jätetty tämän tilastoinnin 

ulkopuolelle. 

Maakunnat ja aluehallintovirastot: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2020 

aluejakoa.   

                                                                            
1 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 

vireille tulosta. 
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ISSN 1798-0887 

Taulukoissa käytetyt symbolit 

Kunnittaiset lukumäärät 1-4 ovat salassapitosäännön alaisia. 

www.thl.fi/tilastot/lastensuojelunkasittelyajat  

www.thl.fi/tietokantaraportit  

Liitteet 

Tiedonkeruulomake 

Enkätformulär  

Ohje 4/2018: Lasta koskevat asiat, asiakkuudet ja määräajat sosiaalihuollossa (pdf 

508 kt) 

Anvisning 4/2018: Ärenden som berör barn, klientrelationer och tidsfrister inom socialvår-

den (pdf 587 kt) 
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Laatuseloste  

Lastensuojelun käsittelyajat 

Tietojen relevanssi 

Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten käsittely-

aikojen toteutumisesta aluehallintovirastoalueittain, maakunnittain ja kunnittain. Tiedot 

julkaistaan kuutiomuodossa, jossa kunnittaiset tapausmäärät 1–4 salataan tietosuojan 

vuoksi. 

Tiedot lastensuojelun palveluntarpeen arvioinnin aloittamisesta ja valmistumisesta kerä-

tään kaksi kertaa vuodessa aina puolen vuoden ajanjaksolta (1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3.). 

Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tiedonkeruu aloitettiin syksyllä 2014. 

Kuntakohtaiset tiedot toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Val-

vira) lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisen valvontaa varten. Tiedon-

keruulomakkeella on kommenttikenttä, jolla kunnat voivat tarvittaessa lähettää Valviralle 

lisätietoja antamistaan tiedoista. 

Lastensuojelun käsittelyajat -tilaston tiedot kerätään kuntakohtaisina summatietoina. 

Lastensuojelulaissa (417/2007) on säädetty määräajat lastensuojeluasioiden käsittelyyn. 

Määräajoilla pyritään turvaamaan lasten ja perheiden oikeuksien varhainen ja yhdenver-

tainen toteutuminen. Käsittelyaikatilaston tarkoituksena on seurata lakisääteisten lasten-

suojelun määräaikojen toteutumista kunnissa.  

THL kerää tietoja lakisääteisten tehtäviensä suorittamiseen (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksesta annetun lain (668/2008) 2 § momentit 1-3 ja 4d). 

Menetelmäkuvaus 

Tilaston perusjoukko muodostuu Suomen kaikista kunnista Ahvenanmaata lukuun otta-

matta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lähettää kaksi kertaa vuodessa kuntien 

kirjaamoiden sähköpostiosoitteisiin tilastoaineiston keruuohjeet koskien käsillä olevaa 

tiedonkeruujaksoa. Kunnat toimittavat vastauksensa kyselyyn sähköisen verkkopalvelun 

kautta. Vastaukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Kunnille lähetetään muistutus 

noin viikkoa ennen tiedonkeruun päättymistä. Valviralle toimitettava aineisto sekä THL:n 

julkaisema tilasto sisältää kunnilta määräaikaan mennessä tulleet vastaukset. 

Tietojen oikeellisuus  ja tarkkuus 

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. 

Mikäli kunta lähettää lastensuojelun käsittelyaikoja koskevat seurantajakson tiedot pyy-

detyn määräajan jälkeen, niin ne päivittyvät tilastokuutioon sitä seuraavan seurantajak-

son julkaisun yhteydessä. Aiemmin julkaistut seurantajakson tiedot muuttuvat korjausten 

myötä 

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 

Lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa noin 1–2 kuu-

kauden kuluttua seurantajakson päättymisestä. 

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 

Lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti toimitetaan sähköpostilla kaikkien Manner-

Suomen kuntien virallisiin sähköpostiosoitteisiin. Tilastoraportti on saatavilla THL:n verk-

kosivulla osoitteessa: http://www.thl.fi/tilastot/lastensuojelunkasittelyajat. 

 

http://www.thl.fi/tilastot/lastensuojelunkasittelyajat
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Tilastojen vertailukelpoisuus 

Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2014. 

Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015 alkaen) toi muutoksia lastensuojelun lakisääteisten määräai-

kojen seurantaan. Seurantajaksosta 1.4.–30.9.2015 alkaen lastensuojeluilmoitusten ja 

vastaavien yhteydenottojen käsittelyaikojen sijaan seurataan lastensuojelun palvelutar-

peen aloittamista lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.  

Tämän lisäksi lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen sijaan seurataan lastensuo-

jelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumista lakisääteisessä kolmen kuukauden määrä-

ajassa. Käytännössä kyse on samasta asiasta eli lastensuojelutarpeen selvityksen valmis-

tumisesta, joten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen käsittelyaikojen 

seurannan aikasarjaa voidaan jatkaa. 

Lastensuojelun palvelutarpeen aloittamista lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä 

seurantatietojen ajallinen vertailu on mahdollista 1.4.2015 alkaen.  

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 

Tilastoraportti sisältää Manner-Suomen tiedot lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumi-

sesta kunnissa. 

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2020 -tilastoraportin erityiskysy-
mykset  

On oletettava että koronaepidemia on yleisesti vaikuttanut tapausmäärien vähenemiseen 

1.4.–30.9.2020 seurantajaksolla. 

Tapausmääriä tarkasteltaessa merkillepantavaa on, että valmistuneiden palvelutarpeen 

arviointien osuus (20 816kpl) aloitetuista palvelutarpeen arvioinneista (53 153kpl) oli 39,2 

prosenttia.  Edellisellä tiedonkeruujaksolla vastaava osuus oli 38,8 prosenttia.  

Lukumäärien ero aloitettujen ja valmistuneiden palvelutarpeen arviointien välillä liittyy 

siihen, ettei osaan aloitetuista arvioinneista liity lastensuojelun tarvetta tai että ilmoitus 

tehdään lapsesta, jonka kohdalla palvelutarpeen arviointi on jo aloitettu.  Muutamat kun-

nat ovat myös ilmoittaneet, että eivät saa poimittua tietoa aloitetuista palvelutarpeen 

arvioinneista vaan ilmoittavat seurantaan vastaanotettujen lastensuojeluilmoitusten 

lukumäärän.  

Sen sijaan saadun palautteen mukaan palvelutarpeen arvioinnin valmistumisesta saa-

daan poimittua todelliset lukumäärät. 

Vantaa on työstänyt lastensuojelun palvelutarvearvioprosessia Apotti-järjestelmässä 

10.5.2019 lähtien. Prosessi on vielä kesken ja tästä syystä Vantaan tiedoissa on mukana 

vielä muitakin kuin lastensuojeluun tai erityisen tuen tarpeessa olevien lasten palvelutar-

peenarvioiden käsittelyaikoja. 

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2020 kyselyyn vastasi sovittuun määräaikaan men-

nessä 292 Manner-Suomen kuntaa. Kaksi kuntaa (Pudasjärvi, Tuusniemi) jätti vastaamatta 

kyselyyn. 



Liite 

THL/5105/5.09.00/2020. 

Sote-tieto ja –tiedonhallinta -yksikkö -yksikkö 30.9.2020 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  •  Institutet för hälsa och välfärd  •  Finnish Institute for Health and Welfare 

Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland  •  PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki  •  puh/tel +358 29 524 6000 

thl.fi  •  Twitter: @THLorg 

1. 

Kuinka monessa vireille tulleessa lastensuojeluasiassa (lastensuojeluilmoitus tai muutoin saatu 

tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta olevasta lapsesta) tai erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen sosiaalihuoltoasiassa (sosiaalihuoltolain 36 §) palvelutarpeen arvioinnin käsittely on 

aloitettu tai aloittamatta ajalla 1.4.–30.9.2020: 

- käsittely on aloitettu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa: __ 

- käsittely on aloitettu 8-14 arkipäivän kuluessa: __ 

- käsittely on aloitettu yli 14 arkipäivän kuluessa: __ 

- käsittelyä ei ole aloitettu __ 

Määrät kunnassa yhteensä (summautuu tietoja syöttäessä): __ 

2.  

Kuinka moni vireillä olleista palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut tai kuinka monen käsittely 

on kesken ajalla 1.4.–30.9.2020: 

Huom! Mukaan laskentaan otetaan myös ennen 1.4.2020 vireille tulleet arvioinnit  joiden käsittely 

on kesken 1.4.2020. 

- on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa: __ 

- on valmistunut yli kolmen mutta alle neljän kuukauden kuluessa: __ 

- on valmistunut neljän tai yli neljän kuukauden kuluessa: __ 

- asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa: __ 

- asian käsittely on kesken ja 3 kuukauden määräaika on ylitetty: __ 

Määrät kunnassa yhteensä (summautuu tietoja syötettäessä): __ 















 

 

 
 

CENTRALA RÖN 
• Antalet fall under uppföljningspe-

rioden 1.4–30.9.2020, som infaller 

under coronatiden, minskade i 

jämförelse med föregående upp-

följningsperiod 1.10.2019–

31.3.2020. 

• Antalet inledda bedömningar av 

servicebehovet minskade med 12 

procent (7 285) och antalet färdig-

ställda bedömningar av service-

behovet med 11 procent (2 629). 

• Bedömningarna av servicebeho-

vet började till 99 procent hand-

läggas inom den lagstadgade tids-

fristen på sju vardagar. 

• Bedömningarna av servicebeho-

vet färdigställdes till nästan 95 

procent inom den lagstadgade 

tidsfristen på tre månader. 

Tuula Kuoppala 

tuula.kuoppala@thl.fi 

Salla Säkkinen 

salla.sakkinen@thl.fi 

 

Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.4.–30.9.2020 
Antalet fall som behandlades under uppföljningsperioden 
1.4–30.9.2020 minskade 

Under granskningstidpunkten 1.4–30.9.2020 började handläggningen av barnskyddsbe-

hovet eller bedömningen av servicebehovet hos barn i behov av särskilt stöd i kommuner-

na i fastlandet Finland till 99 procent (52 592 st.) inom den lagstadgade tidsfristen på sju 

vardagar. Den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar överskreds i cirka en procent (561 st.) 

av fallen. 

Bedömningarna av behovet av barnskydd eller servicebehovet för barn i behov av särskilt 

stöd färdigställdes till nästan 95 procent (19 690 st.) inom den lagstadgade tidsfristen på 

tre månader. Tidsfristen överskreds i fem procent (1 126 st.) av de färdigställda bedöm-

ningarna.  

I slutet av granskningsperioden den 30 september 2020 väntade 486 kontakter som gällde 

en bedömning av behovet av barnskydd eller av servicebehovet för barn i behov av särskilt 

stöd på att en bedömning av servicebehovet skulle inledas. Samtidigt pågick behandling-

en av 7 676 ärenden som gällde bedömning av servicebehovet och av dessa hade den 

lagstadgade tidsfristen på tre månader redan överskridits i 305 ärenden. 

Antalet behandlade ärenden minskade med cirka 11 procent jämfört med föregående 

uppföljningsperiod 1.10.2019–31.3.2020. Ungefär en tredjedel av landskapen (18 st.) kla-

rade sig sämre än genomsnittet i landet i uppföljningen av handläggningstiderna, men 

skillnaderna mellan landskapen var små. 

Statistiken över behandlingstiderna inom barnskyddet innehåller uppgifter om hur de 

lagstadgade tidsfristerna för bedömning av barnskyddsbehov och av servicebehovet för 

barn i behov av särskilt stöd förverkligas i regionförvaltningsverken, landskapen och 

kommunerna. Uppgifterna om uppföljningsperioderna kan granskas i de kuber och sam-

manfattningar som publicerats på THL:s webbplats. 

 

Figur 1. Behandlingstiderna för bedömningar av servicebehovet som anhängig-

gjorts som ett barnskyddsärende eller ett ärende för barn i behov av särskilt stöd 

1.4–30.9.2020, %. 
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Enheten för Social- och hälsovårdsinformation och informationshantering 30.9.2020 
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1. 

I hur många fall av alla anhängiga barnskyddsärenden (barnskyddsanmälan, annan kännedom 

om att ett barn eventuellt behöver barnskydd) eller i hur många fall där ett barn som behöver 

särskilt stöd i ett socialvårdsärende (36 § i socialvårdslagen) har bedömningen av 

servicebehovet påbörjats eller inte påbörjats under perioden 1.4.–30.9.2020: 

- bedömningen har påbörjats inom den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar: __ 

- bedömningen har påbörjats inom 8–14 vardagar:   __ 

- bedömningen har påbörjats senare än inom 14 vardagar:   __ 

- bedömningen har inte påbörjats    __ 

Det sammanlagda antalet i kommunen (summan räknas ut allteftersom uppgifter matas in): __ 

2.  

Hur många av alla de anhängiga bedömningarna av servicebehov har färdigställts och hur många 

pågår fortfarande under perioden 1.4.–30.9.2020: 

Obs! Inklusive bedömningar som inletts före 1.4.2020 och som fortfarande pågår 1.4.2020: 

- bedömningen har färdigställts inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader: __ 

- bedömningen har tagit mer än tre månader men mindre än fyra:  __ 

- bedömningen har tagit fyra månader eller längre:   __ 

- bedömningen pågår fortfarande inom tidsfristen på tre månader:  __ 

- bedömningen pågår fortfarande och tidsfristen på tre månader har gått ut:  __ 

Det sammanlagda antalet i kommunen (summan räknas ut allteftersom uppgifter matas in): __ 
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