
 

 

CENTRALA RÖN 
• År 2021 var 17 727 personer under 

18 år placerade utanför hemmet. 

Antalet minskade jämfört med 

året innan (- 4 %).

• 1,6 procent av barnen var 

placrade utanför hemmet under 

året. 

• 0,4 procent av barnen placerades 

brådskande under året. 

• Under året var 1,0 procent av bar-

nen omhändertagna. 

• År 2021 var 3,7 procent av barnen 

klienter inom barnskyddets öp-

penvård. 

• Barnskyddsanmälan gjordes om 9 

procent av barnen.

Martta Forsell 

martta.forsell@thl.fi 

Tuula Kuoppala 

tuula.kuoppala@thl.fi 

Barnskydd 2021
Antalet omhändertaganden minskade 2021 

Antalet omhändertagna barn (11 210) minskade 2021 (-3 %) jämfört med året innan. Sen-

ast minskade antalet barn som omhändertogs (-1,3%) år 2016. Omhändertaganden hör till 

de mest långvariga placeringarna, så det minskade antalet omhändertagna barn förklaras 

av att antalet nya omhändertaganden (1 592) var färre (-11 %) än året innan. Antalet nya 

omhändertaganden minskade nu för tredje året i rad. År 2018 gjordes 1 905 nya omhän-

dertaganden, vilket innebär att antalet nya omhändertaganden har minskat med 16 pro-

cent på tre år. Minskningen av antalet nya omhändertaganden har varit jämnt fördelad 

över alla åldersgrupper.  Även de brådskande placeringarna minskade jämfört med året 

innan. År 2021 placerades 4 503 barn (- 5 %) brådskande.  

38 343 barn var klienter inom barnskyddets öppenvård år 2021. Antalet minskade med 983 

barn (-3 %) jämfört med året innan. Antalet klienter inom öppenvården har minskat sedan 

2015, då en lagändring framhävde de övriga socialvårdstjänsterna för barnfamiljer.  

Ändringen av barnskyddslagen som trädde i kraft 2020 möjliggjorde eftervård inom barn-

skyddet för 21–24-åringar. Antalet klienter över 18 år inom öppenvården (10 787) ökade 

med 19 procent (+1 717) jämfört med föregående år. Under året placerades 1 347 (+ 3 %) 

personer som fyllt 18 år. År 2021 gjordes barnskyddsanmälningar om 93 705 barn. Både 

antalet anmälningar (173 466) och antalet barn som var föremål för anmälan ökade med 7 

procent jämfört med året innan. Sedan 2018 har både antalet barnskyddsanmälningar (+ 

19 %) och antalet barn som är föremål för dem (+ 15 %) ökat. Antalet personer som var fö-

remål för barnskyddsanmälningar ökade mest i åldersgruppen 13–17 år. I genomsnitt gjor-

des 1,9 barnskyddsanmälningar per barn.  

Definitionerna som används i statistiken och indikatorerna har ändrats till årets statistik. 

Tidigare innehöll en del av statistiken över 0–17-åringar inte placerade personer som fyllt 

18 år under året. Dessa placerade ingick dock i statistiken över 0–20-åringar. I fortsätt-

ningen innehåller statistiken över 0–17-åringar retroaktivt alla barn under 18 år som varit 

placerade under året.  

Figur 1. Barn som placerats utom hemmet samt därav omhändertagna och i bråds-

kande ordning placerade barn åren 1991–2021*.  
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*Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

Uppgifterna kan hämtas från Sotkanet-indikatorerna 191, 1077 och 1078.
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