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1

TILL STATSRÅDET

Barnombudsmannen lämnar statsrådet en berät-
telse om sitt verksamhetsområde i enlighet med  
3 § 1 mom. i lagen om barnombudsmannen. 

Berättelsen inleds med barnombudsmannens 
förord och ställningstagande och fortsätter med 
en uppskattning om hur barnets rättigheter till-
godosågs och barnens välfärd och levnadsförhål-
landen utvecklade år 2021. I slutet av berättelsen 
beskrivs verksamheten av barnombudsmannens 
byrå under 2021.
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Förord

”Det väcker känslor när turister fotar renar. Eller om nån kusin söderifrån börjar skrika när man 
ser renar eller turister försöker typ jaga dem eller nåt (skrattar), nåt sånt, då blir jag arg för 
att de inte kan respektera vår kultur. De tänker typ att en spark är nåt som hör till ett museum 
(skrattar).” 

(En samisk ungdom vid mötet med Unga rådgivare under hösten 2021)

Förra året träffade vi på barnombudsmannens byrå Unga rådgivare som tillhör någon minoritet. En 
del av de barn och unga som vi träffade har någon funktionsnedsättning, en del hade upplevt sina 
föräldrars skilsmässa, en del är samiska och en del lever under regnbågen. Barn med funktionshin-
der hade upplevt mycket mobbning, och regnbågsunga och samiska unga hade mött okunskap och 
stereotypier. Det som de samiska barn och unga har gemensamt var eget språk och egen kultur samt 
hem i norra Finland. Det som alla barn och unga som vi träffat har gemensamt var att de önskade 
mer förståelse och respekt av alla. Flera av ungdomarna upplevde att de blir förbisedda både vad 
gäller tjänster och även i övrigt i samhället.  

Denna verksamhetsberättelse handlar om jämlikhet som var det strategiska prioriterade området i 
barnombudsmannens verksamhet under 2021. Barn som grupp är i en ojämlik ställning i förhållande 
till de vuxna. Det är motiverat att barn inte kan köra bil eller dricka alkohol förrän de är myndiga. 
Det är bra att pornografi eller våldsamt medieinnehåll är förbjudna för barn. Det är ytterst viktigt 
att barn blir väl omhändertagna. Denna typ av särbehandling på grund av ålder och utvecklingsnivå 
är värd att stödjas. Det finns dock förfaranden som orsakar ojämlikhet som inte kan motivera med 
ålder eller utvecklingsnivå. Till exempel barns rätt till delaktighet försvåras ofta, antingen avsiktligt 
eller oavsiktligt. Det händer också att barns rätt att uttrycka sin åsikt och påverka beslutsfattande 
som berör en själv förhindras. Det ser ofta ut som att barn beaktas när det inte är obekvämt eller 
orsakar annan olägenhet för de vuxna. 
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Medan barn riskerar redan på grund av sin ålder att bli utsatta för ojämlikhet och diskriminering, 
finns det även grupper av barn som är ännu mer utsatta än andra barn. Barn som lever med funk-
tionshinder, regnbågsbarn, barn som tillhör en språklig eller en kulturell minoritet och barn som 
placerats i vård utom hemmet är särskilt sårbara och blir oftare än andra utsatta för mobbning och 
våld. Likabehandling kan sättas på prov även på grund av situationsspecifika faktorer. Sjukdom, 
fattigdom och flyktingskap kan snabbt ställa barn i en väldigt svår ställning. Händelserna under den 
senaste tiden har visat att välfärden kan plötsligt falla sönder. 

År 2021 präglades av covid-19-pandemin och de upprepade, misslyckade försöken att återgå till 
det nya normala. Året fördjupade ojämlikheten mellan barnen och många familjer mådde dåligt. 
Samtidigt genomfördes flera historiska reformer i samhället, såsom social- och hälsovårdsreformen 
och utvidgningen av läropliktsåldern. Under året gav vi också ett rekordantal utlåtanden om olika 
lagstiftningsprojekt: över 70 stycken. Samtidigt höll vi i gång debatten om barnets rättigheter och 
likabehandling och anordnade träffar med barn och unga. Jag vill rikta ett varmt tack till den fantas-
tiska personalen vid vår byrå för allt arbete vi utfört tillsammans och för alla de fina stunderna. Tack 
till Annaleena Aira, Anton Schalin, Karri Kekkonen, Katja Mettinen, Mari Laitinen, Merike Helander, 
Pirkko-Liisa Rautio, Sonja Vahtera och Terhi Tuukkanen!  

När jag skriver detta förord har en europeisk stat blivit föremål för anfallskrig och miljontals barn 
är i behov av trygghet och skydd. Den rådande situationen fördjupar ojämlikheten bland världens 
barn och river sönder flera generationer. FN:s konvention om barnets rättigheter har upprättats 
just för tider som dessa. Just nu befinner vi oss i en situation där barnets rättigheter ska främjas, 
respekteras och upprätthållas.

Jag önskar er goda lässtunder!

Jyväskylä 24.3.2022

Elina Pekkarinen

Barnombudsmannen     
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Barnombudsmannens ställningstagande

Krisberedskapen måste uppdateras för barn

Olycks- och krisberedskapen ska vara planmässig. Barn beaktas inte tillräckligt i beredskapen 
trots att de på grund av sin ålder och utvecklingsnivå är i en mer sårbar ställning än de vuxna. 
Beredskapen i Finland ska snarast uppdateras med beaktande av barnens behov. 

Med beredskap avses att man förbereder sig för olika olyckor och kriser. Syftet med beredskapen är 
att människornas vardag och samhällets funktioner ska kunna fortsätta med så lite störningar som 
möjligt även i hotande situationer eller andra kriser. När hotande situationer och kriser kan förutses 
är det också lättare att vara beredd för dem. 

I Finland är alla myndigheter skyldiga att se till att samhället fungerar både under normala 
förhållanden, vid olika störningar och under undantagsförhållanden. Den av statsrådet tillsatta 
Säkerhetskommittén ansvarar för statens beredskapsplan och upprättar statens säkerhetsstrategi. 
Dessutom vidtar olika ministerier, statens ämbetsverk, regionförvaltningsmyndigheterna och de 
lokala myndigheterna åtgärder för prognostisering och beredskap. Genom beredskapen sörjer man 
för de vitala funktionerna: ledningen och internationella relationer, försvaret och den interna säker-
heten, ekonomin, infrastrukturen och försörjningsberedskapen, befolkningens funktionsförmåga 
och tjänster samt den psykiska uthålligheten. Det som är gemensamt för många av beredskaps-
planerna är att de inte tar hänsyn till barnen. Till exempel i Säkerhetsstrategin för samhället1  nämns 
barnens särskilda behov främst endast i samband med utbildningstjänsterna. 

1 Säkerhetskommittén. (2017). Säkerhetsstrategin för samhället. Statsrådets principbeslut 2.11.2017.   
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/04/YTS_2017_svenska.pdf



10

Det är viktigt att beakta barnen i beredskapen, eftersom barn behöver hjälp och stöd från de vuxna 
för att klara sig. På grund av sin ålder och utvecklingsnivå är barn i en ojämlik ställning jämfört med 
de vuxna. I synnerhet små barn kan inte självständigt påverka frågor som berör dem, de kan inte 
förbereda sig eller bereda sig och deras tillgång till information är ofta begränsad. Barnens bästa 
och deras behov bör beaktas från räddning och skydd ända till näring och sjukvård. Till exempel 
anvisningar och skyddsutrustning för vuxna samt instrument och anordningar som används inom 
sjukvården är inte lämpliga för små barn. Vid långvariga kriser avviker barnens behov för vårdnad 
och omvårdnad i vardagen markant från de vuxnas behov. Även större barn har mer begränsade 
möjligheter att agera och påverka än de vuxna. Vid tidigare kriser har man observerat att barnens 
sätt att reagera på kriser samt att söka information och stöd skiljer sig från de sätt som de vuxna 
använder. Olika olyckor, kriser och undantagsförhållanden påverkar alltså barn särskilt starkt, och 
deras särskilda behov bör också beaktas separat.

På 2020-talet har vi redan upplevt två omfattande kriser som man inte helt kunde förutse, varför 
man inte heller kunde vara helt beredd för deras konsekvenser. Konsekvenserna av covid-19-pan-
demin har varit överraskande övergripande och långvariga. Pandemin har inte bara inneburit en 
belastning på hälso- och sjukvården, utan även lett till att ojämlikheten har fördjupats och det har 
uppstått en vård- och serviceskuld, allvarliga sociala problem och omfattande ekonomiska skador. 
De negativa konsekvenserna av pandemin har ackumulerats och drabbat särskilt barn och unga.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina som började under 2022 hotar den globala säkerheten och driver 
människor på flykt. Uppskattningsvis hälften av de som har flytt från Ukraina är barn. Kriget i 
mitten av Europa har tvingar EU-medlemsländerna att ta snabba beslut om omfattningen av såväl 
den humanitära som den militära assistansen. De europeiska barnombudsmännen har observerat 
att det finns svårigheter såväl i registreringen av barn som i anordnandet av boende och tjäns-
ter. Krigets sociala och ekonomiska kostnader är redan nu dramatiskt höga, och även denna kris 
drabbar barn och unga hårdast.

Vi måste också planera separat hur barnens rätt till det som är nödvändigt för deras utveckling kan 
tryggas under krisförhållandena, alltså barnens rätt till näring, hälsovård och utbildning, och hur vi 
kan trygga deras delaktighet och tillgång till information. I krissituationer är det viktigt att barn och 
unga kan känna att de är en del av ett samfund där de får aktuell, åldersanpassad information om 
situationer och där de själva för sin del kan påverka situationen. I krissituationer blir också behovet 
för psykiskt stöd mer framstående. Stöd till den mentala hälsan förebygger trauma och långvariga 
problem och hjälper till att klara av krisen. Frågan är hur man i en krissituation kan vidta åtgärder 
som stödjer barn och ungas mentala hälsa, när dessa tjänster även under normala förhållanden är 
otillräckliga. I beredskapen ska barn i en särskilt sårbar ställning beaktas. Till exempel barn med 
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, barn som talar främmande språk, barn som tillfånga-
tagits eller placerats i barnskyddets vård utom hemmet behöver särskilt stöd i krissituationer. 
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Barnombudsmannen kräver att man framöver tar särskild hänsyn till barn och unga i beredskapen. 
Det är viktigt att beakta barnens åsikter vid beredskapsplaneringen. Att beakta barnets rättigheter 
och behov i planeringen bidrar till bättre säkerhet för alla. 

Beaktande av barn i krisberedskapen

I krissituationer ska barnens särskilda behov beaktas.

Man ska se till att det sker så få störningar som möjligt i 
barnens vardag: småbarnspedagogiken, skolan, hobbyer och 
fritiden, de mänskliga relationerna och tjänsterna.

Barn och barngrupper som befinner sig i en särskilt sårbar ställning i kris-
situationen ska identifieras.

Barn ska få åldersanpassad och lättillgänglig information om krissituationen.

Barn ska få påverka och delta i beslutsfattande som berör krissituationen med 
metoder som är lättillgängliga för barn.

Barnens psykiska hälsa ska stödjas under och efter krisen.

1
2

3

4
5

6
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Jämlikhet i pandemitider 

Barnombudsmannens prioriterade område under 2021 var jämlikhet. Ett barn är alltid bundet till 
sin bakgrund. Ett barn kan inte välja den familj som hen föds i eller den boendeort där familjen har 
bosatt sig. Barnets rätt till icke-diskriminering är en av de fyra grundprinciperna i FN:s konven-
tion om barnets rättigheter, och icke-diskriminering är en grundläggande rättighet som fastställts i 
grundlagen (731/1999). 

Aktualiteten av jämlikhet realiserades under omständigheterna av covid-19-pandemin och fortsät-
ter medan det globala säkerhetsläget försvagas. I Finland har man strävat efter att jämna ut den 
ojämlikhet som orsakas av barnens utgångspunkter med välfärdspolitik som i synnerhet under 
senare hälften av förra seklet visade sin kraftfullhet. Under det innevarande seklet har skillnaderna 
i välfärden åter fördjupats och finländska barns jämlika möjligheter försvagats. Ojämlikhet före-
kommer mellan de socioekonomiska grupperna, mellan könen, mellan majoriteten och minorite-
terna samt mellan de geografiska områdena. Föräldrarnas utbildningsnivå, hälsa, inkomster och 
civilstånd påverkar barnens välfärd och hur bra de klarar sig i livet. Global ojämlikhet återspeglas 
i Finland som världspolitiska oroligheter, oförutsägbarheten av den globala ekonomin och befolk-
ningens rörlighet. Covid-19-pandemin har ökat ojämlikheten mellan olika barngrupper såväl globalt 
som lokalt.

Olika faktorer som påverkar välfärden, såsom utbildning, förmögenhet, försörjning, hälsa och 
boendeförhållanden brukar ackumuleras hos samma individer och familjer, varmed ojämlikheten 
fördjupas. Ackumuleringen av ojämlikhet är ett mångfacetterat samhälleligt problem som mins-
kar de humana resurserna, saktar ned den ekonomiska tillväxten och destabiliserar samhället och 
samhällsron. Samtidigt försvagar ojämlikheten medborgarnas tillit till institutioner, regeringar 
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och demokratin.2  Barndomsupplevelser av ojämlikhet och 
misstro flyttas ofta över till följande generation och urholkar 
grunden för välfärdssamhället. I förarbetena för den natio-
nella barnstrategin3  tolkades utvecklingen av ojämlikhet som 
en lineär utveckling som kommer att fortsätta om man inte 
vidtar åtgärder för att avbryta den. 

Jämlikhet i barndomen kan främjas med rättvis samhällspoli-
tik som tryggar utöver högklassig och kostnadsfri utbildning 
även stimulerande och trygga livsmiljöer, hållbar arbetsmarknad, jämlika social- och hälsovårds-
tjänster, kultur- och fritidsaktiviteter och tillräcklig försörjning till alla barn, unga och barnfamil-
jer oberoende av bakgrund och utgångspunkter. Ett samhälle som ger barnen en väg och verktyg 
för delaktighet och påverkan engagerar dem för byggande av en gemensam framtid. I ett jämlikt 
samhälle värdesätter man barnens upplevelsevärld och utnyttjar den på alla nivåer av samhälleligt 
beslutsfattande. 

Under 2021 blev flera viktiga samhälleliga reformer med målsättning att främja likabehandling 
färdiga. Om dessa reformer blir lyckade kan de bidra till att minska ojämlikhet betydligt. Dessa 
reformer omfattar bland annat social- och hälsovårdsreformen, reformen av familjeledigheter, 
utvidgningen av läroplikten och försöket med tvåårig förskoleundervisning. Alla dessa reformer 
har betydande effekt på tillgodoseendet av barnets rättigheter som fastställts i FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Bedömningen av reformernas konsekvenser för barn varierar. Till exempel 
utvidgningen av läroplikten grundar sig på stark internationell forskningsevidens och försöket med 
tvåårig förskoleundervisning är en undersökning som grundar sig på en försöksplan. På basis av 
dessa kan man bedöma reformernas konsekvenser för barn. Däremot har barnperspektivet beak-
tats relativt svagt i social- och hälsovårdsreformen och reformen av familjeledigheter. Reformernas 
konsekvenser bör bedömas kontinuerligt även under verkställigheten. 

Under 2021 fokuserade barnombudsmannen påverkansarbetet på jämlikhetsfrågor och fästa 
uppmärksamhet vid fenomen som fördjupar ojämlikhet. I byråns arbete koncentrerade man sig 
på barn som till exempel på grund av sina funktionsnedsättningar, sin kultur eller sin boendeort 
befinner sig i en särskild ställning. I praktiken innebar detta att man genomförde och inledde sepa-
rata utredningar, träffade barngrupper och riktade uppmärksamhet vid identifiering av barn i 
sårbar ställning genom ställningstaganden, utlåtanden, kommunikationer, intervjuer och föredrag. 
Jämlikhetstemat betonades också i barnombudsmannadelegationens arbete. Målet för all verksam-
het var att verka för att frågor om barnens jämlikhet beaktas i det politiska beslutsfattandet och i 
samhällsdebatten. Denna årsberättelse är en beskrivning av våra strävanden mot detta mål. 

2 Statsrådet (2019). Mahdollisuudet Suomelle (Möjligheter för Finland, på finska). Statsrådets publikationer 2019:1.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-688-1

3 Statsrådet (2019). Barnets tid: Arbetet för en nationell barnstrategi 2040. Statsrådets publikationer 2019:5.

Det skulle vara trist om 
alla var likadana och 
tyckte om samma 
saker.
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Politiska händelser 2021

Under 2021 styrdes Finland av statsminister Sanna Marins regering, vars arbete påverkades fortfa-
rande av covid-19-pandemin. Trots att man inte har tillämpat beredskapslagen längre, har man varit 
tvungen att fortsätta med olika regionala begränsande åtgärder. I mars beslutade man till exempel 
att flytta kommunalvalet från april till juni på grund av den svåra pandemisituationen. 

Finansminister Matti Vanhanen från Centerpartiet lämnade över sin ministerportfölj till Annika 
Saarikko i maj, och samtidigt utnämndes Antti Kurvinen till vetenskaps- och kulturminister efter 
Saarikko. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen från Vänsterförbundet lämnade över 
sin portfölj till Hanna Sarkkinen som planerat i juni. Under samma månad återvände undervisnings-
minister Li Andersson från Vänsterförbundet från sin föräldraledighet och tog över portföljen av sin 
vikarie Jussi Saramo. Under senare delen av året gick inrikesminister Maria Ohisalo från de Gröna 
på föräldraledighet och tidigare miljöminister Krista Mikkonen tog över posten av inrikesminister. 
Emma Kari utnämndes till miljöminister. 

Den nationella barnstrategin blev färdig  

2021 var ett betydelsefullt år för främjandet av barnets rättigheter i och med att en nationell barn-
strategi som beretts av en parlamentarisk kommitté publicerades i början av året. Den förvaltnings-
övergripande barnstrategin baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och sträcker 
sig över flera regeringsperioder. Det förberedande arbetet för strategin hade inletts under förra 
regeringsperioden under 2018, och den parlamentariska kommittén arbetade sedan sommaren 2020 
under ledning av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. På grund av pandemin utfördes arbe-
tet i utmanande förhållanden. Barnombudsmannens berättelse som överlämnades till riksdagen i 
februari 2022 innehåller en överblick över bakgrunden till och beredningen av den nationella barn-
strategin samt dess innehåll4. I denna årsberättelse beskrivs de olika skedena och innehållet av stra-
tegin endast kort. 

Bakgrunden till den nationella barnstrategin ligger i de slutsatser som FN:s kommitté för barnets 
rättigheter 2011 rapporterade till Finland. Kommittén uppmanade Finland att skapa ett effektivt 
system för samordning av verksamhetspolitiken för barnets samtliga rättigheter. Dessutom rekom-
menderade kommittén att tillräckliga personal-, ekonomiska och tekniska resurser anvisas till detta 
arbete. Genomförandet av samordningsarbetet började kallas för en nationell barnstrategi vid 
årsskiftet 2017–2018 när flera organisationer,  barnombudsmannen och den av LAPE-projektet till-
satta utredningsarbetsgruppen krävde att en barnstrategi bereds. I april 2018 inledde familje- och 
omsorgsminister Annika Saarikko och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen beredningen 
av en nationell barnstrategi under ledning av Marthaförbundets generalsekreterare Marianne 
Heikkilä. Beredningen ledde till publicering i mars 2019 av rapporten Barnets tid: Arbetet för en 

4 Barnombudsmannens byrå (2022). Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022. Barnombudsmannens byrås 
publikationer 2022:2 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2
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nationell barnstrategi 20405. Rapporten omfattade resultat från omfattande möten med intressent-
grupper och barnforum samt anföranden av forskare. 

Arbetet med den nationella barnstrategin inleddes under hösten 2019 och framskred under ledning 
av vicehäradshövding Johanna Laisaari. Under beredningen publicerades flera rapporter som hand-
lade bland annat om den rättsliga grunden till barnstrategin6, barnens delaktighet7 8 9, tillgodoseen-
det av barnets rättigheter inom vården utom hemmet10, bedömning av konsekvenserna för barn11 12 
och hur coronapandemin har påverkat barn13. I januari 2021 publicerades ett kommittébetänkande 
om den nationella barnstrategin14 som grundar sig på tre huvudlinjer:

1. Genom strategin skapas ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets 

rättigheter.

2. Barnets rättigheter och ställning befästs så att barnen parallellt med alla andra samhällsmed-

lemmar konsekvent beaktas i all politisk och faktisk verksamhet och så att de får information 

om sina rättigheter.

3. Utsatta barns ställning tryggas och deras behov identifieras bättre.

5 Statsrådet (2019). Barnets tid: Arbetet för en nationell barnstrategi 2040. Statsrådets publikationer 2019:5. 
 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-699-7 

6 Iivonen, E. & Pollari, K. (2020). Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin. Social- och hälsovårdsministeriets 
rapporter och promemorior 2020:24. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5453-3 

7 Stenvall, E. (2020). Deltagande och delaktighet. Del 1: Utgångspunkterna för delaktighet i den nationella barnstrategin. 
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:29. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7168-4 

8 Stenvall, E. (2020). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa (Barn och ungas delaktighet i den 
nationella barnstrategin). Del 2: Osallisuuden toteutuminen lapsistrategian valmistelussa (Uppnåendet av delaktighet i 
barnstrategin, på finska). Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:39.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8435-6 

9 Stenvall, E. (2021). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa (Barn och ungas delaktighet i den 
nationella barnstrategin). Del 3: Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta (Barns och ungas perspektiv på 
delaktighet, på finska). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:19.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0 

10 Saastamoinen, K. (2021). Lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa vuosina 2018–2020 lasten eduskunnan 
oikeusasiamiehelle tekemien kantelujen näkökulmasta (Tillgodoseendet av barnens rättigheter inom vården utom 
hemmet 2018–2020 med tanke på de klagomål som barn framställt till riksdagens justitieombudsman, på finska). Social- 
och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2021:6.

11 Iivonen, E. & Pollari, K. (2021). Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille (Handbok om bedömning av 
konsekvenserna för barn för lagberedare, på finska). Statsrådets kanslis publikationer 2021:5. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-370-8 

12 Iivonen, E. & Pollari, K. (2021). Bättre beslut genom bedömning av konsekvenserna för barn – Bedömning av 
konsekvenserna för barn, barnbudgetering samt barn och unga som informationsproducenter inom välfärdsområdet: 
Anvisning för beslutsfattare, ungdomsfullmäktige och tjänsteinnehavare inom välfärdsområdena. Statsrådets kanslis 
publikationer 2022:7. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-076-9 

13 Statsrådet (2020). Barn och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen – Rapport från coronaarbetsgruppen inom 
barnstrategiarbetet om tillgodoseende av barnets rättigheter. Statsrådets publikationer 2020:26.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-856-4 

14 Statsrådet (2021). Den nationella barnstrategin: Kommittébetänkande. Statsrådets publikationer 2021:9.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-793-5 
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I den parlamentariska kommitténs arbete och beredningen av den nationella barnstrategin stärktes 
i synnerhet strategins barnrättsliga grund och inriktningen på barn i sårbar ställning. Ur jämlik-
hetsperspektiv var denna betoning välkommen. I sin bedömning av arbetet med barnstrategin i 
berättelsen till riksdagen 2022 konstaterar barnombudsmannen att ur ”Barnets tid”-arbetet är det 
skäl att bevara tvärvetenskapligheten, dynamiken och glädjen av att få göra något tillsammans samt 
öppenheten – och ur den nationella barnstrategins parlamentariska arbete för sin del de med pietet 
utförda programanalyserna och de omsorgsfullt utförda teoretiska bakgrundsutredningarna.

I kommittébetänkandet om det nationella barnstrategin konstateras att genomförandet och 
uppföljningen av barnstrategin bör ske långsiktigt och planmässigt samt få stor verkan, varför 
det är viktigt att dess genomförande förenar olika förvaltningsområden och samhällsområden. I 
betänkandet ansågs att särskilt under den första genomförandeperioden bör man säkerställa att 
strategiarbetet blir en integrerad del av statsförvaltningens strategiska planering och beslutsfat-
tande och att det skapas bestående strukturer som stöd för genomförandet av strategin. När denna 
årsberättelse skrivs har den första genomförandeplanen för strategin precis börjat implementeras. 
Genomförandeplanen innehåller 30 projekt som har nu inletts och genomförs i huvudsak i minis-
terier och ämbetsverk som lyder under statsförvaltningen15. En arbetsgrupp till stöd av barnstrate-
gins verkställighet har tillsatts under barnombudsmannadelegationen. Delegationen arbetar under 
ledning av barnombudsmannen. 

Det har fortfarande inte upprättats någon ”hemmabas” för den nationella barnstrategin, alltså 
personal eller en struktur som förutsätter ekonomiska resurser. Resurser har inte heller anvi-
sats till bedömning eller uppföljning av den nationella barnstrategin. Om tillräckliga resurser 
inte anvisas till en bestående struktur, bedömning och uppföljning av strategin, blir den natio-
nella barnstrategin endast en kort ljusglimt i arbetet med främjande av barnets rättigheter i 
Finland. 

Förbud mot diskriminering

Artikel 2:  Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras 
på någon grund.16

FN:s konvention om barnets rättigheter förbjuder diskriminering mot barn på grunder som hänför 
sig till barnet eller barnets vårdnadshavare. Diskrimineringsförbudet är väldigt omfattande och 
nämner som förbjudna diskrimineringsgrunder förutom faktorer som hänför sig till ursprung även 
till exempel åsikter, övertygelse och verksamhet. I den nationella lagstiftningen förbjuds diskrimi-
nering i grundlagen (731/1999). Enligt 6 § är alla lika inför lagen och ingen får utan godtagbart skäl 
särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd 

15 Statsrådet (2021). Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin: Statsrådets principbeslut. Statsrådets 
publikationer 2021:82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0 

16 Sammanfattningarna av artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter är barnombudsmannens byrås 
översättningar som tidigare har publicerats i byråns broschyrer. https://lapsiasia.fi/sv/broschyrer-om-barnets-rattigheter 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0
https://lapsiasia.fi/sv/broschyrer-om-barnets-rattigheter


18

eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Enligt grundlagen 
ska barn bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklings-
nivå i frågor som gäller dem själva. I Finland har barnets ställning som innehavare av sina egna 
rättigheter alltså fastställts redan i grundlagen.

I regel är barn i en sårbar ställning redan på grund av sin ålder. Dessutom är barn sårbara på 
flera grunder och deras sårbarhet är intersektionell och kontextspecifik. Diskrimineringslagens 
(1325/2014) diskrimineringsförbud är omfattande och förbjuder också diskriminering på grund av 
ålder. Förutom direkt och indirekt diskriminering förbjuder diskrimineringslagen även trakasse-
rier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 
Det är också förbjudet att diskriminera någon på grund av orsaker som hänför sig till en annan, 
till exempel en närstående person. I Finland övervakas efterlevnaden av diskrimineringslagen av 
diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, arbetarskyddsmyndigheterna samt diskriminerings-
ombudsmannen. Ombudsmannen granskar klagomål som handlar om diskriminering och ger hand-
ledning och rådgivning till personer som utsatts för diskriminering också när den som blivit diskri-
minerad är ett barn. 

Barn och diskrimineringsombudsmannens arbete

• Under 2020–2021 kontaktades diskrimineringsombudsmannen sammanlagt 158 gånger på 
grund av diskriminering eller trakasserier mot en minderårig17. 
• Under 2020 mottog diskrimineringsombudsmannen 59 kontakter som gällde diskrimine-

ring mot en minderårig, vilket utgör omkring fem procent av alla kontakter på grund av 
diskriminering (1 103 st.). 

• Under 2021 mottog diskrimineringsombudsmannen 99 kontakter som gällde diskrimine-
ring mot en minderårig, vilket utgör omkring sex procent av alla kontakter på grund av 
diskriminering (1 584 st.). 

• Under 2020–2021 var orsaken till kontakt på grund av 
• diskriminering utbildning i 60 procent (n=95) av kontakterna, 
• offentliga och privata tjänster samt social- och hälsovårdstjänster i 29 procent (n=46) av 

kontakterna 
• fritid, arbetsliv, boende, privat- och familjeliv samt övrigt i resten av fallen (n=17). 

• Diskrimineringsgrunden var oftast funktionsnedsättning eller hälsotillstånd (44 st., 27 %), 
religion eller övertygelse (14 st., 9 %), språk (14 st., 9 %), personens ursprung (8 st., 5 %), 
annan grund som gäller person (5 st., 3 %) eller ålder, sexuell läggning, medborgarskap eller 
kön (8 st., 5 %). 

• Ombudsmannen kontaktades oftast på grund av diskriminering mot en minderårig av vård-
nadshavaren. I enskilda fall kontaktades ombudsmannen av en minderårig som blivit utsatt 
för diskriminering i ärenden som gällde trakasserier på grund av sexuell läggning, ursprung 
eller religion. 

17  Överinspektör Matti Jutila, diskrimineringsombudsmannens byrå, e-post 24.1.2022.
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Under 2021 publicerade barnombudsmannen artikelsamlingen 
Vammaisuus ja lapsen oikeudet – lapsen elämää vamman kanssa 
(Funktionshinder och barnets rättigheter: Barn som lever med funk-
tionshinder, på finska)18. Verket består av 12 artiklar skrivna av 
sakkunniga, aktörer och forskare inom funktionshinderområdet. Det 
som artiklarna hade gemensamt var observationen om att barn som 
lever med funktionshinder fortfarande möter otaliga diskriminerande 
strukturer, normer och attityder och att det ännu är långt kvar innan 
dessa har åtgärdats i Finland. 

Under året träffade barnombudsmannen barn i olika åldrar som tillhör olika minoriteter19. Det som 
barn som erhåller särskilt stöd för sin inlärning hade gemensamt var en önskan att kunna leva så 
vanligt liv som barn som möjligt. Flera barn berättade också om hård mobbning. Också regnbågs-
barn som ombudsmannen träffade under året berättade om negativa och likgiltiga attityder. Barn 
som placerats i barnskyddets vård utom hemmet berättade om likgiltighet och negativa attityder av 
såväl vårdnadshavare som yrkespersoner gentemot barnens tankar och önskemål. Samiska barn 
berättade om bristen på hobbyer och tjänster på deras eget språk samt allmän okunskap och likgil-
tighet gentemot de samiska språken och den samiska kulturen. 

Dessa möten med barn och unga skickar ett allvarligt budskap till det finländska samhället: det 
finns ett stort antal barn bland oss som utsätts för diskriminering av såväl andra barn, vuxna i 
deras närhet som av yrkespersoner och myndigheter. 

18 Pekkarinen, E. & Schalin, A. (red.) (2021). Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa 
(Funktionsnedsättning och barnets rättigheter: Barn som lever med funktionsnedsättning, på finska). 
Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1 

19 Barnombudsmannen (2022). Möten med barn och unga. Promemorior. https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
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Trygg uppväxtmiljö samt förebyggande av våld, vanvård och 
försumlig behandling

Artikel 19:   De vuxna ska skydda ett barn mot alla former av våld och dålig behandling. Barnet får 
inte skadas på något sätt. Barnet får inte försummas eller utnyttjas.

Artikel 34:  De vuxna ska skydda ett barn mot sexuella övergrepp. Ingen får förmå eller tvinga ett barn 
till sex.

Artikel 36:  De vuxna ska skydda ett barn mot alla former av dålig behandling.

I artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter samt i barnrättskommitténs allmänna kommen-
tar nr 13 definieras våld brett som ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp” 
som riktas mot barn. I sin allmänna kommentar betonar kommittén att konventionsstaterna har 
såväl på nationell nivå som på regional och kommunal nivå en skyldighet att förebygga våld och att 
kraftfullt ingripa i det. Enligt kommitténs är det omfattande och allvarliga våld som barn utsätts för 
alarmerande.20

I internationell jämförelse är Finland ett våldsamt land. I sin årsberättelse 2020 behandlade barn-
ombudsmannen flera former av våld, såsom våld inom hobbyverksamhet och våld mellan barn och 
unga. I sitt ställningstagande betonade barnombudsmannen att bekämpningen av våld förutsätter 
åtgärder av alla.21 

Forskningsdata om barn och ungas upplevelser av våld är bristfällig eftersom man i Finland inte 
sedan år 2013 har genomfört någon nationell barnofferundersökning. Det som är positivt är att 
följande barnofferundersökning kommer att genomföras som en del av genomförandet av den natio-
nella barnstrategin under 2022. Enligt polisens statistik har antalet misshandelsoffer under 15 år 
ökat, och denna negativa utveckling gäller både pojkar och flickor. Misshandelsbrott mot 5–9-åriga 
barn som kommit till polisens kännedom har ökat särskilt kraftigt; antalet har tredubblats sedan år 
2009. Minderåriga misshandelsoffer är oftast 10–14 år gamla. Den som gör sig skyldig till misshandel 
av minderåriga är allt oftare en person utanför offrets hem, ofta en jämnårig person. På basis av 
de brott som kommit till polisens kännedom blir pojkar oftare offer för misshandel än flickor i alla 
åldersgrupper. Under pandemin har också närståendevåld som riktas mot kvinnor blivit vanligare 
och särskilt i familjer med spädbarn är situationen ofta spänd22. 

20 CRC/C/GC/13. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld. 
https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer 

21 Pekkarinen, E. & Mettinen, K. (2021). I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid: Barnombudsmannens 
årsberättelse 2020. Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-833-2

22 Institutet för hälsa och välfärd (2021). Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana vauvaperheiden vanhemmilla ja 
Nollalinjan auttavan puhelimen keskusteluissa (Våld i nära relationer bland föräldrar till spädbarn och i samtalen till 
Nollinjens hjälptelefon, på finska). Tutkimuksesta tiiviisti 2/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-616-9 

https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-833-2
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-616-9
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Figur 1   Minderåriga misshandelsoffer (antal) per åldersgrupp 2009–2020. (Källa: Statistik över brott och 
tvångsmedel, Statistikcentralen)

Under 2021 publicerade Centralförbundet för Barnskydd en undersökning enligt vilken finländar-
nas kunskap om att våld i uppfostrande syfte är förbjudet har minskat och attityderna till våld i 
uppfostrande syfte hade efter flera års positiv utveckling nu blivit mer tillåtande. Enligt undersök-
ningen hade andelen personer som känner till förbudet mot våld i uppfostrande syfte minskat från 
95 procent till 90 procent under 2017–2021. Det är oroande att kunskapen hade minskat särskilt 
bland yngre respondenter som själva närmar sig föräldraåldern. 14 procent av respondenterna 
ansåg att aga kan vara ett acceptabelt inslag i uppfostran, och aga ansågs inte vara lika skadligt som 
vid tidigare enkäter. Hela 44 procent av respondenterna har själva använt någon form av disciplinärt 
våld. Enligt undersökningen har särskilt hårdhänt fasthållande eller släpande ökat. Även luggning, 
knäppningar med fingrarna och hot om våld användes relativt ofta som en uppfostringsmetod.23 
Okunskapen om förbudet mot våld i uppfostrande syfte, de mer tillåtande attityderna till aga och 
ökningen av användning av våld i uppfostrande syfte är bakslag som man snarast ska reagera på. 

23 Paasivirta, A. (red.) (2021). Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021 (Med 
hårdare händer – finländarnas attityder till fostran och användning av disciplinärt våld, på finska). Webbpublikation 
7/2021 av Centralförbundet för Barnskydd. https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kovemmin-kasin-
Suomalaisten-kasvatusasenteet-ja-kuritusvakivallan-kaytto-2021.pdf 
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Figur 2 Svar på frågan: ”Har ni i uppfostringen av era egna barn använt luggning, knäppning med 
fingrarna, daskning, piskning, knäpp på fingrarna, hårdhänt fasthållande eller släpning eller 
hot om våld?” Andelar (%) av respondenter som svarat ofta eller ibland 2017 och 2021. (Källa: 
Enkäten Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö (Finländarnas attityder till 
fostran och användning av disciplinärt våld, Centralförbundet för Barnskydd)

I sin riksdagsberättelse 2022 uttryckte barnombudsmannen oro över ökningen av sexuellt våld 
riktat mot barn. I skolhälsoenkäten berättade i synnerhet flickorna om ökade störande sexuella 
inviter eller trakasserier både i offentliga utrymmen, per telefon och på webben. Hela 50 procent av 
flickorna berättade att de har blivit utsatta för störande sexuella inviter eller trakasserier under det 
senaste året, jämfört med omkring en tredjedel vid den föregående enkäten.24 Även brottslighet som 
kommit till polisens kännedom tyder på en negativ utveckling i alla åldersgrupper. I synnerhet har 
antalet flickoffer mellan 10 och 14 år ökat från omkring 400 offer till 900 offer under 2020 (figur 3). 
Fenomenet beror antagligen på att man anmäler fall lättare i och med att kunskapen har ökat: dold 
brottslighet (som sexualbrott väldigt ofta är) kommer allt oftare till polisens kännedom. 

24 Institutet för hälsa och välfärd (2021). Enkäten Hälsa i skolan.
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Figur 3  Sexuellt utnyttjande och grovt utnyttjande av barn, flickoffer (antal) per åldersgrupp 2009–2020 
(källa: Statistik över brott och tvångsmedel, Statistikcentralen).

Att sexualbrott mot barn är vanligt förekommande väcker djup oro och vittnar om vår oförmåga att 
skydda barnen mot sexuellt våld. Det är särskilt oroande att 70 procent av de vuxna som på webben 
letar efter material med sexuella övergrepp mot barn, så kallat CSAM-material, har sett sådant mate-
rial för första gången när de var minderåriga; 39 procent närde ännu inte hade fyllt 13 år.25 Därför 
ska arbete för förebyggande av sexuellt våld mot barn utföras förutom bland vuxna även bland barn 
och unga. 

Våld mot barn drabbar i synnerhet barn i den mest utsatta ställningen. Undersökningar visar att 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld riktas oftare på barn och unga med funktionsnedsättning, regn-
bågsbarn och -unga, barn och unga som placerats i barnskyddets vård utom hemmet och barn och 
unga med invandrarbakgrund.26 Situationen av barn som placerats i vård utom hemmet behandlas 
i mer detalj i kapitlet Stöd och skydd som erbjuds av staten och kommunerna.

25 Insoll, T., Ovaska, A. & Vaaranen-Valkonen, N. (2021). CSAM users in the dark web: Protecting children 
through prevention. Skydda Barn rf. ReDirection Survey Report 2021. https://suojellaanlapsia.fi/2021/09/23/
redirection-survey-report/ 

26 Ikonen, R. (2020). Mitä Kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten kokemasta väkivallasta (Vad berättar enkäten 
Hälsa i skolan om våld som barn och unga upplever, på finska)? Anförande vid seminariet om intern säkerhet. https://
sisainenturvallisuus.fi/documents/8347581/16736659/Ikonen_turvallisuusseminaari_230120_valmis.pdf/c2794e82-cd60-
c922-8ebf-64e0cba0fc03/Ikonen_turvallisuusseminaari_230120_valmis.pdf 
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Barnombudsmannen ser det som positivt att man i Finland främjar flera program mot våld mot barn, 
såsom åtgärdsplanen En barndom utan vård av Institutet för hälsa och välfärd och projektet Barnahus 
som en del av den samt den nationella planen för genomförande av Lanzarotekonventionen. Det är 
också positivt att reformen av sexualbrottslagstiftningen med det centrala syfte att skydda barn mot 
sexualbrott har äntligen börjat framskrida. 

Program, genomföranden av konventioner och lagstiftningsprojekt saknar dock betydelse om 
det inte avsätts tillräckliga resurser för deras implementering. Arbetet mot våld förutsätter 
satsningar från alla samhällsaktörer. 
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Medborgerliga rättigheter och friheter 

Artikel 7: Ett barn har från födseln rätt till ett namn. Barnet har rätt till ett hemland och rätt att 
vara medborgare i det landet. Barnet har rätt att veta vilka föräldrarna är och att få vård 
av dem om möjligt.

Artikel 8: Ett barn har rätt till sitt eget namn och sitt medborgarskap. Barnet har rätt att lära känna 
sina släktingar och man får inte ingripa olagligt i detta.

Artikel 10:  Ibland kan ett barn och barnets föräldrar komma att bo i olika länder. Då ska staten 
försöka återförena dem med varandra så snabbt som möjligt.

Barnets medborgerliga rättigheter och friheter fastställs i huvudsak i artiklarna 6–17 i barnkon-
ventionen. Dessa omfattar rätt till identitet, registrering, namn och medborgarskap, rätt att få veta 
vilka föräldrarna är samt rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
Medborgerliga rättigheter och friheter omfattar också rätt att ansluta sig till och verka i föreningar, 
rätt till privatliv och rätt till information.

I årsboken 2020 fäste barnombudsmannen uppmärksamhet vid den svaga ställningen av pappers-
lösa barn27. Enligt Institutet för hälsa och välfärd omfattar definitionen av papperslösa personer 
som vistas i landet utan uppehållstillstånd samt personer vars uppehållstillstånd eller visum förut-
sätter en privat sjukförsäkring, men försäkringsskyddet har gått ut eller är inte täckande. Personer 
som befinner sig i motsvarande ställning som de papperslösa har en laglig rätt att vistas i Finland, 
men de är utanför social- och hälsovårdstjänsterna även i sitt eget land. Till exempel romer i östra 
Europa tillhör denna grupp.28 Papperslösa barn befinner sig i en särskilt sårbar situation, eftersom 
utöver bristen på social- och hälsovårdstjänsterna är även bostadslöshet, sjukdomar och fattigdom 
vanliga bland dem. Det är mycket svårt att uppskatta antalet papperslösa barn i Finland, men enligt 
Migrationsverkets uppskattning vistas fortfarande omkring 3 000 ensamkommande personer som 
anlänt till Finland under 2016 och fått ett negativt asylbeslut fortfarande i landet, av vilka 10 procent 
är minderåriga.29 

I regeringsprogrammet 2019 har regeringen åtagit sig att förhindra och bekämpa papperslös-
het genom ett omfattande myndighetssamarbete, trygga nödvändig social- och hälsovård för alla 
papperslösa samt att utreda hur papperslösa och asylsökande barns rätt till småbarnspedagogik 
uppfylls. Redan i årsboken 2020 efterlyste barnombudsmannen aktiva åtgärder av regeringen för att 
främja rättigheterna av papperslösa barn. De tjänster enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen 
som är nödvändiga för att garantera barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare omsorg och 

27 Barnombudsmannens byrå (2020). På jakt efter barnets bästa: Barnombudsmannens årsbok 2020. 
Barnombudsmannens byrås publikationer 2020:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-923-0 

28 Institutet för hälsa och välfärd. (2021, den 2 december). Paperittomat (De papperslösa, på finska). 
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat 

29 Inrikesministeriet (2022). Selvitys mahdollisista kansallisista ratkaisuista maassa ilman oleskeluoikeutta olevien 
tilanteeseen (Utredning om eventuella nationella lösningar på situationen för personer som vistas i landet utan 
uppehållsrätt, på finska). Inrikesministeriets publikationer 2022:16. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-545-7 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-923-0
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-545-7
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säkerhet genomörs inte heller på ett jämlikt sätt överallt i landet, och tjänsternas innehåll överens-
stämmer inte heller alltid med barnets behov av stöd.30

Utbildningsstyrelsen genomörde en utredning om tillgodoseendet av rätten till småbarnspedagogik 
ör asylsökande och papperslösa barn med en enkät till kommunerna under 2020. Resultaten är 
alarmerande. Av kommuner som svarat på enkäten anordnade 15 procent småbarnspedagogik ör 
asylsökande barn. 11 procent av kommunerna anordnade småbarnspedagogik ör asylsökande barn 
som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Av de små kommunerna angav 88 procent, av de 
medelstora kommunerna 66 procent och av de stora kommunerna sju procent att man inte anordnar 
småbarnspedagogik ör asylsökande barn i och med att det inte finns asylsökande barn i kommu-
nen. För papperslösa barn anordnades småbarnspedagogik endast i två små och två medelstora 
kommuner (2,5 % av kommuner som besvarat enkäten. Fyra stora och medelstora samt två små 
kommuner (6 % av kommuner som besvarat enkäten angav att de anordnar småbarnspedagogik 
ör papperslösa barn som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.31 

Enligt 6.3 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018 ska kommunen i brådskande all eller när 
omständigheterna annars kräver det se till att småbarnspedagogik ordnas även ör andra barn som 
vistas i kommunen än kommuninvånarna. Utbildningsstyrelsens utredning gav inte några rekom-
mendationer eller utvecklingsobjekt ör att åtgärda situationen. I mars 2022 när denna årsberättelse 
skrivs har kommunernas beredskap att anordna småbarnspedagogik satts på hård prövning när 
ett stort antal barn anländer till Finland rån Ukraina. Riksdagens justitieombudsman har också 
uppmärksammat rågan32.

För att utreda tillgodoseendet av rättigheterna ör papperslösa personer har även ett mer omat-
tande utredningsprojekt inletts på statsrådets initiativ33. Under 2021 skedde det dock ingen örbätt-
ring i de papperslösa barnens situation. I februari 2022 publicerade inrikesministeriet en rapport 
där man presenterade lösningar för att förbättra situationen av papperslösa personer34. 

30 Martiskainen, T.  & Toivonen, V. (2019). Kotoutumisen polku. Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet 
ja palvelut (Integrationsstigen. Rättigheterna, behoven och tjänsterna för ensamkommande barn, på finska). 
Webbpublikation 6/2019 av Centralförbundet för Barnskydd.  
https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Kotoutumisen_polku_.pdf 

31 Utbildningsstyrelsen (2020). Turvapaikkaa hakevat ja paperittomat lapset sekä S2/R2-opetus varhaiskasvatuksessa 
(Asylsökande och papperslösa barn samt F2/S2-undervisning inom småbarnspedagogiken, på finska). 
Utbildningsstyrelsens Rapporter och utredningar 2020:24. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_
hakevat_ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf 

32 EOAK/1992/2022. Begäran om utlåtande i ett ärende som tagits till prövning på eget initiativ: Anordnande av 
småbarnspedagogik för barn som söker internationellt skydd (på finska). Riksdagens justitieombudsman. https://www.
oikeusasiamies.fi/documents/20184/231784/Selvityspyynt%C3%B6+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339 

33 Statsrådets kansli (2022). Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa (Tillgodoseendet 
av de sociala rättigheterna för papperslösa personer i Finland, på finska).   
https://vnk.fi/-//1927382/paperittomien-henkiloiden-sosiaalisten-oikeuksien-toteutuminen-suomessa 

34 Inrikesministeriet (2022). (Ibid.)

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Kotoutumisen_polku_.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_hakevat_ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_hakevat_ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/231784/Selvityspyyntö+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/231784/Selvityspyyntö+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339
https://vnk.fi/-//1927382/paperittomien-henkiloiden-sosiaalisten-oikeuksien-toteutuminen-suomessa
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Rapportens förslag om engångslegalisering av papperslösa personer som vistas i landet mötte 
motstånd35.

Barnombudsmannen anser att situationen för barn är ohållbar. Enligt statistik som Diakonissanstalten 
lämnat till barnombudsmannen ökade besökarantalen på dagcentret för de skyddslösa i Helsingfors 
tydligt efter pandemins utbrott (figur 4). När man under 2018 mötte minderåriga på dagcentret 51 
gånger, hade antalet ökat under 2021 till 1 462. Siffran vittnar om tillgången till tjänster och om att 
papperslösa barn söker stöd hos tredje sektorn. 

Figur 4  Antalet möten med minderåriga klienter på Diakonissanstaltens dagcenter för de skyddslösa 
2018–2021. 

Problemen med ställningen av barn som kommit till Finland begränsas inte enbart till papperslösa 
barn. Enligt en utredning som diskrimineringsombudsmannens byrå publicerade under 2020 tillgo-
doses barnens rättigheter inte i beslut om familjeåterföreningar.36 På basis av de punkter i regerings-
programmet 201937 som handlar om familjeåterförening bereds en regeringsproposition38 

35 Yle Uutiset (2022, den 10 februari). Sisäministeriön selvitys oleskelulupien myöntämisestä paperittomille kuumentaa 
tunteita – SDP:stä ja keskustasta tyrmäys: “Ministeriö saa selvittää mitä haluaa” (Inrikesministeriets utredning om 
beviljande av uppehållstillstånd till papperslösa väcker känslor – SDP och Centerpartiet avvisar förslaget: ”Ministeriet 
får utreda vad det vill”, på finska). https://yle.fi/uutiset/3-12311178 

36 Diskrimineringsombudsmannen (2020). Utredning om diskrimineringsupplevelser hos 
personer med afrikanskt ursprung: Diskriminering påverkar hela livet för personer med 
afrikanskt bakgrund. Diskrimineringsombudsmannens utredning. https://syrjinta.fi/sv/-/
diskrimineringsombudsmannens-utredning-rasism-och-diskriminering-vardag-for-finlandare-med-afrikansk-bakgrund-1 

37 Statsrådet (2019). Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019: Ett inkluderande och 
kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Statsrådets publikationer 2019:32. http://urn.
fi/URN:ISBN:978-952-287-810-6.

38  SM023:00/2020. Projekt för att främja familjeåterförening. https://intermin.fi/sv/projekt-och-lagberedning/
projektsida?tunnus=SM023:00/2020 
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som bäst vid inrikesministeriet där man förslår flera förbättringar i ställningen av minderåriga 
anknytningspersoner. Avsikten är att lämna regeringens proposition till riksdagen i mars 2022.

I oktober 2021 lämnades regeringens proposition om upphävande av äktenskap som ingåtts under 
tvång. I samma proposition föreslogs en skärpning av grunderna och förfarandet för erkännande av 
äktenskap som minderåriga ingått utomlands då åtminstone den ena av makarna har varit bosatt 
i Finland när äktenskapet ingicks, med avsikt att förhindra försök att kringgå den absoluta ålders-
gränsen på 18 år för äktenskap som ingår i Finland.39 När denna berättelse skrivs är propositio-
nen fortfarande under behandling och har väckt mycket debatt om ställningen och rättigheterna av 
personer som lever i tvångsäktenskap40. 

Under 2021 utredde diskrimineringsombudsmannen myndigheternas, såsom polisens och förlägg-
ningarnas, agerande vid återsändanden av personer i sårbar ställning. Under projektet övervakade 
man förfarandena vid återsändanden av personer i sårbar ställning och genomförde en enkät till 
olika aktörer. Syftet med projektet var att stärka identifieringen av personer i sårbar ställning, till 
exempel minderåriga som ska återsändas, och beaktandet av deras behov vid återsändanden. Under 
projektet observerades att barn behandlades väl under verkställigheten av återsändanden, men vid 
vissa övervakade återsändanden fanns det ändå utrymme för förbättringar vad gäller beaktandet 
av barnets bästa och barnets situation. Barn hade till exempel använts som tolkar. Under projektet 
kompletterades Polisstyrelsens anvisning med ett förbud att använda barn som tolkar vid behand-
lingen av familjens ärenden. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderade att polisen upprät-
tar en tydlig process för bedömning av barnets bästa innan återsändanden verkställs samt att detta 
planeras tillsammans med sakkunniga och inkluderas som en del av polisutbildningen.41

Omedelbara åtgärder krävs för att förbättra ställningen och tillgodoseendet av rättigheterna för 
papperslösa barn. Tillgodoseendet av barnets rättigheter ska stärkas vid beslut om återföreningar 
av familjer. 

Delaktighet

Artikel 12:  Ett barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter i frågor som rör barnet. De vuxna ska ta 
reda på barnens åsikter innan de fattar beslut som rör barnen. Barnens åsikt ska beaktas 
i alla beslut. De vuxna ska motivera besluten på ett sätt som barnet förstår.

39 RP 172/2021 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar 
som har samband med den. https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_172+2021.aspx

40 Till exempel Helsingin Sanomat har gjort en sammanfattning av utlåtandena om regeringspropositionen: Gustafsson, 
M. (2022, den 20 februari). Häpeätahra (Skamfläck, på finska). Helsingin Sanomat.  
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008600287.html 

41 Diskrimineringsombudsmannen. (2021). Miten vahvistaa palautettavien oikeuksia – haavoittuvuuden tunnistaminen 
ja huomioon ottaminen palautustoiminnassa (Hur stärka rättigheterna för personer som ska återsändas – identifiering 
och beaktande av sårbarhet vid återsändanden, på finska). https://syrjinta.fi/sv/-/myndigheterna-saknar-tydliga-
strukturer-for-beredningen-av-tillbakasandningar-av-personer-i-sarbar-stallning-vid-verkstalligheten-av-avlagsnanden-
-ur-landet 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008600287.html
https://syrjinta.fi/sv/-/myndigheterna-saknar-tydliga-strukturer-for-beredningen-av-tillbakasandningar-av-personer-i-sarbar-stallning-vid-verkstalligheten-av-avlagsnanden-ur-landet
https://syrjinta.fi/sv/-/myndigheterna-saknar-tydliga-strukturer-for-beredningen-av-tillbakasandningar-av-personer-i-sarbar-stallning-vid-verkstalligheten-av-avlagsnanden-ur-landet
https://syrjinta.fi/sv/-/myndigheterna-saknar-tydliga-strukturer-for-beredningen-av-tillbakasandningar-av-personer-i-sarbar-stallning-vid-verkstalligheten-av-avlagsnanden-ur-landet
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Artikel 13:  Ett barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter, men åsikterna får inte kränka andras 
rättigheter.

Artikel 17:  Ett barn har rätt att via massmedier få tillgång till mångsidig information. De vuxna ska 
skydda barnet mot information som kan vara skadlig för barnet.

Rätten till delaktighet är en av de allmänna principerna i konventio-
nen om barnets rättigheter och genomsyrar därmed alla artiklarna 
i konventionen. Delaktighet innebär barnets rätt att fritt uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör dem själva i förhållande till barnets 
ålder och mognad. Denna rättighet gäller både enskilda barn och 
barngrupper. Barn har rätt att få information på basis av vilken hen 
kan framföra sina åsikter. Medborgarnas delaktighet är ett centralt 
mål i statsminister Sanna Marinsregeringsprogram och bör gälla 
även barn och unga42. Dessutom är ett central värde i den natio-
nella barnstrategin delaktighet enligt konventionen för barnets 
rättigheter43. 

Under 2021 publicerade den nationella barnstrategin en sammanfattning om barn och ungas 
synpunkter om delaktighet. Vid beredningen av barnstrategin samlade man in synpunkter från 
barn och unga både med en elektronisk enkät och med workshoppar. I barn och ungas synpunkter 
betonades att en fungerande vardag och välfärd är förutsättningar för delaktighet. Barn och unga 
önskade att de vuxna skulle ta sig tid att fundera på barn och vuxnas angelägenheter samt förstå-
else och flexibilitet när de sköter barn och ungas ärenden och beaktar deras synpunkter. Barn och 
unga ansåg att om de får en möjlighet att få sin röst hörd i vardagen och upplever att de tillhör 
ett samfund blir också deras upplevda delaktighet starkare.44 Också vid barnombudsmannen Unga 
rådgivaremöten lyfte både barn som lever med funktionsnedsättning och regnbågsbarn fram bety-
delsen av gemenskap och tillhörigheten till ett samfund. Barn och unga som lever med funktions-
nedsättning upplevde att de inte alltid frågades om sin åsikt till exempel i samband med olika tjäns-
ter. De önskade också att de kan vid behov få hjälp av en vuxen att framföra sin åsikt.45 

Under 2021 fortsatte man med den nationella utvecklingen av barn och ungas rättigheter till delak-
tighet och inledde projektet Barn och ungas röst i Europa under ledning av justitieministeriet. 
Barnombudsmannens byrå deltar i projektets genomförande. Målet med projektet är att stödja barn 

42 Statsrådet (2019). Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019: Ett inkluderande och 
kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Statsrådets publikationer 2019:32.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-810-6

43 Statsrådet (2021). Den nationella barnstrategin: Kommittébetänkande. Statsrådets publikationer 2021:9.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-793-5.

44 Stenvall, E. (red.) (2021). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa (Barn och ungas delaktighet i 
den nationella barnstrategin): Del 3: Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta ( Barn och ungas perspektiv på 
delaktighet, på finska). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:19.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0

45 Barnombudsmannens byrå (2022). Barnombudsmannens Unga rådgivare-verksamhet. Promemorior från mötena (på 
finska). https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn 

[Om] man säger hej –
då är man med 
i gänget.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-810-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-793-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0
https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
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och ungas deltagande i beslutsfattandet på nationell nivå. Projektet ingår i det gemensamma euro-
peiska projektet CP4Europe som samordnas av Europarådet. Det huvudsakliga målet för Finlands 
nationella delprojekt är att utveckla metoder, samla god praxis och producera utbildningsmaterial 
samt tillhandahålla utbildning om barns deltagande. Delprojektets funktioner och mål har en nära 
koppling till det nationella demokratiprogrammet och genomförandet av den nationella barnstrate-
gin. Projektet är en fortsättning av bedömningen av barn och ungas rätt till delaktighet 2019–2020.46

I sin årsberättelse 2020 publicerade barnombudsmannen ett ställningstagande om barns rätt att 
påverka. Med sitt ställningstagande ville barnombudsmannen påminna om att barnens rätt att 
påverka ska tas på allvar och barn ska beaktas långsiktigt i beslutsfattandeprocesserna. Detta gäller 
såväl familjen, grannskapet, småbarnspedagogiken, skolan, fritidsintressen som kommunal- och 
rikspolitiken.47 Under 2021 har barnombudsmannen fortsatt att betona förutom betydelsen av att 
barnens åsikter utreds också utvecklingen av de tillvägagångssätt med vilka information från barn 
genuint utnyttjas som stöd till beslutsfattandet. Dessutom har barnombudsmannen betonat att barn 
ska erhålla information på ett sätt som är förståeligt för dem och att behoven av olika barn och barn-
grupper ska beaktas i kommunikationer. Rätten att få information till exempel om pandemin och att 
delta i beslutsfattandet om pandemirestriktionerna har åter aktualiserats under år 2021. 

Barnombudsmannen ser det som viktigt att utvecklingsarbetet för att utreda och beakta barnens 
åsikter i beslutsfattandet fortsätter långsiktigt på de olika samhällsnivåerna.

46 OM016:00/2021. Projektet Barn och ungas röst i Europa. https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM016:00/2021 

47 Barnombudsmannen (2021). Barnens rätt att påverka ska främjas. Barnombudsmannens ställningstagande 31.3.2021. 
https://lapsiasia.fi/sv/-/barnens-ratt-att-paverka-ska-framjas 

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM016:00/2021
https://lapsiasia.fi/sv/-/barnens-ratt-att-paverka-ska-framjas


31

Materiell levnadsstandard 

Artikel 26:  Barn och föräldrar har rätt att få ekonomisk hjälp av staten.

Artikel 27:  Ett barn har rätt till ett hem, mat och tillräckligt med kläder. Staten och kommunerna ska 
hjälpa föräldrarna så att barnen på alla sätt har goda förutsättningar för att växa och 
utvecklas.

Under 2020 tillsatte statsrådet i enlighet med regeringsprogrammet en parlamentarisk kommitté 
för att bereda socialskyddsreformen. Kommitténs mandatperiod sträcker sig ända till 31.3.2027. 
Kommittén behandlar den grundläggande tryggheten, förtjänstskyddet, utkomststödet samt 
sambandet mellan och finansieringen av dessa samt frågan hur tjänsterna kan samordnas med 
förmånerna på ett bättre sätt än för närvarande. Kommittén har till uppgift att förnya den sociala 
tryggheten som en helhet baserat på forskning samt med betoning på social rättvisa och tryggande 
av utkomsten i samband med sociala risker. Målsättningen är ett system som är tydligare och funge-
rar bättre och som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i föränderliga livssituatio-
ner. Beredningsarbetet utförs inom kommitténs sektioner: sektionen för sysselsättning och kompe-
tens, sektionen för arbets- och funktionsförmåga, sektionen för boende, förvaltningssektionen och 
sektionen för forskning och utvärdering.48

Beredningen av reformen av den sociala tryggheten fortsatte under 2021. I juni 2021 publicerade 
kommittén för social trygghet en forskningsöversikt om den sociala trygghetens komplexitet. 
Översikten behandlar komplexiteten ur perspektiv för lagstiftning, verkställighet och klienterfaren-
heter.49 I december 2021 publicerade kommittén för social trygghet en undersökning som granskar 
de socialpolitiska åtgärder som Finland och 12 andra OECD-länder vidtog under år 202050. Dessutom 
publicerade kommittén redan i december 2021 sammanlagt 18 ställningstaganden till reformen av 
det nuvarande systemet för social trygghet. Ställningstagandena handlar om komplexiteten av den 
sociala tryggheten, kombinationen av förvärvsarbete och social trygghet, stöd som beviljas i sista 
hand, grundskydd och boende samt samordningen av tjänster och förmåner.51 

Under 2021 har barnombudsmannen lyft fram frågor om komplexiteten av systemet för den soci-
ala tryggheten samt samordningen av tjänster och förmåner bland annat i sina utlåtanden om 

48 STM/2020/31. Beslut om tillsättande av en kommitté för social trygghet (på finska).  
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068c150

49 Sihvonen, E., Juvonen-Posti, P., Tuovinen, A.-K., Seppänen, L., Saikku, P., Blomgren, S., Heinonen, H.-M., Laatu, M., 
Mattila, H., Näsi, E., Korpela, T., Tervola, J., Joensuu, M., Unkila, K., Virrankari, L. (2021). Tutkimuskatsaus Suomen 
sosiaaliturvan monimutkaisuuteen (Forskningsöversikt om den sociala trygghetens komplexitet i Finland, på finska). 
Publikationer av kommittén för social trygghet 2021:1.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2

50 Mäntyneva, P., Ketonen, E.-L., Peltoniemi, J., Aaltonen, H., Hiilamo, H. (2021). Sosiaalipoliittiset toimet koronapandemian 
aikana vuonna 2020: Vertailututkimus Suomesta ja 12 muusta OECD-maasta (Socialpolitiska åtgärder under 
coronapandemin 2020. Jämförande undersökning om Finland och 12 andra OECD-länder, på finska). Publikationer av 
kommittén för social trygghet 2021:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8356-4

51 Kommittén för social trygghet. (2021). Sosiaaliturvakomitean kannanotot ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin 
(Ställningstaganden av kommittén för social trygghet till problemorienterade lägesbildsrapporter, på finska). 
Publikationer av kommittén för social trygghet 2021:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8360-1

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068c150
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8356-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8360-1
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betänkandet av arbetsgruppen som bereder en reform av lagen om utkomststöd52, om ändringen 
av lagen om familjepensioner53 samt om situationen för barn som bor växelvist54. I de kontakter om 
systemet för den sociala tryggheten som barnombudsmannen mottagit av medborgare betonades 
särskilt frågor om utkomststöd, umgänge och växelvist boende av barn. 

Kommittén för social trygghet har identifierat flera utvecklingsbehov i förmånssystemet för barn 
och familjer. I januari 2022 meddelade kommittén om grundandet av arbetsgruppen Social trygg-
het och tjänster för barn och familjer under sektionen för boende. På grund av de identifierade 
utvecklingsbehoven ansågs det vara nödvändigt att stärka expertisen om barn och familjers förmå-
ner och servicesystem i beredningsorganisationen.55 Vid verkställandet av barnstrategin genomförs 
ett projekt om stärkande av barnens delaktighet i beredningen av reformen av den sociala trygghe-
ten. Projektet genomförs stegvis, först med ett informationspaket riktat till barn och unga där till-
gänglighet samt ställningen av barn som tillhör olika minoritetsgrupper beaktas i beredningen, och 
sedan med en omfattande hörande- och delaktiggöranderunda. Med projektet tryggar man barnens 
delaktighet i beredningen av reformen av den sociala tryggheten samt till denna del en tillräcklig 
kunskapsbas till stöd av beredningen.56 

Barnombudsmannen har tidigare oroats över att barn har varit osynliga i arbetet av kommittén för 
social trygghet. Professor Heikki Hiilamo lyfte också fram frågan i barnombudsmannens berättelse 
till riksdagen. Det är positivt att kommittén för social trygghet fäster uppmärksamhet vid frågor om 
barns och barnfamiljers utkomst, eftersom kommitténs arbete berör varje enskilt barn som bor i 
Finland.

Under hösten 2021 inledde Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA ett forsknings- och utvecklings-
program om fattigdom i barnfamiljer, Samalta viivalta (Från samma startlinje). Programmet stödjer 
också genomförandet av den nationella barnstrategin och innefattar en treårig donationsprofessur 

52 LAPS/58/2021. Barnombudsmannens utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om betänkandet av arbetsgruppen 
som bereder en reform av lagen om utkomststöd (på finska). (29.9.2021)  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_toimeentulotuki-tyoryhma  

53 LAPS/84/2020. Barnombudsmannens utlåtande om regeringens proposition till lagar om ändring av arbetspensionslagar 
och folkpensionslagen (familjepension) (20.5.2021, på finska).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he662021vp_perhe-elake  

54 LAPS/83/2021. Barnombudsmannens utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om åtgärdsplanen för revidering av 
lagstiftningen och rutinerna för situationer för barn som bor växelvist (13.1.2022, på finska).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_tpsuunnitelma_vuoroasuminen 

55 Kommittén för social trygghet. (2022). Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän perustaminen 
(Tillsättning av en arbetsgrupp för barn och familjers sociala trygghet och tjänster, på finska). Promemoria. https://
stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhm%C3%A4_19.1.2022.pdf/
f93e7f26-6dfe-63ce-a713-0c44f3144ff3/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhm%C3%A4_19.1.2022.
pdf?t=1642774687268

56 Statsrådet. (2021). Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin. Statsrådets principbeslut. Statsrådets 
publikationer 2021:82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0 

https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_toimeentulotuki-tyoryhma
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he662021vp_perhe-elake
https://stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf/f93e7f26-6dfe-63ce-a713-0c44f3144ff3/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf?t=1642774687268
https://stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf/f93e7f26-6dfe-63ce-a713-0c44f3144ff3/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf?t=1642774687268
https://stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf/f93e7f26-6dfe-63ce-a713-0c44f3144ff3/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf?t=1642774687268
https://stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf/f93e7f26-6dfe-63ce-a713-0c44f3144ff3/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhmä_19.1.2022.pdf?t=1642774687268
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0
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i fattigdom i barnfamiljer vid Tammerfors universitet.57 58 Barnombudsmannen har i sina tidigare 
årsberättelser och utlåtanden upprepade gånger fäst uppmärksamhet vid barnfattigdom och fattig-
dom i barnfamiljer. Omkring 11 procent av barn som bor i Finland levde i familjer med låga inkom-
ster under år 2020, vilket innebär sammanlagt omkring 114 300 barn. Utkomstproblem drabbar i 
synnerhet barnfamiljer med ensam vårdnadshavare, låg utbildningsnivå, arbetslöshet, studier, flera 
barn och utländsk bakgrund. Antalet personer som är helt beroende av grundskyddet ökade under 
2020. 56 200 barn var helt beroende av grundskyddet, medan antalet ett år tidigare var 52 000.59 60 61 62 
Många barnfamiljer blir tvungna att upprepade gånger och långvarigt förlita sig på utkomststöd som 
är avsett som ett temporärt sistahandsstöd. När man år 2011 beräknade andelen personer bosatta i 
olika typer av hushåll av alla som erhållit utkomststöd under samma år, tillhörde nästan hälften (45 
%) till barnfamiljer med en eller två vårdnadshavare. En fjärdedel av personer som erhöll utkomst-
stöd var barn som inte fyllt 18 år. Utkomststöd var vanligast hos ensamma vårdnadshavare, av vilka 
var fjärde var utkomststödsklient under 2011.63 Enligt FPA:s uppgifter är omkring en femtedel av 
hushåll som erhåller utkomststöd fortfarande barnfamiljer64, vilket betyder att en betydande del av 
personer som erhåller utkomststöd tillhör en barnfamilj eller är barn. 

Vid granskning av barnfattigdom bör man hålla i minnet att i internationell jämförelse är 
nivån av barnfattigdom i Finland låg. I Europa levde vart femte barn i fattigdom under 2018. 

57 Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA. (2021). Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen (Från samma 
startlinje – lösningar till fattigdom i barnfamiljer, på finska). https://itla.fi/samaltaviivalta/

58 Tammerfors universitet. (2021, den 24 september). Lapsiperheköyhyyden lahjoitusprofessuuri Tampereen yliopistoon 
[tiedote] (Donationsprofessur i fattigdom i barnfamiljer vid Tammerfors universitet, på finska).  
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/lapsiperhekoyhyyden-lahjoitusprofessuuri-tampereen-yliopistoon

59 Ruotsalainen, P. (2021, den 12 oktober). Lapsia elää tulojakauman kaikissa luokissa – köyhyysriski suurin 
nuorissa ja isoissa perheissä (Barn lever i alla inkomstdeciler – risken för fattigdom är störst i unga och 
stora familjer, på finska). Statistikcentralen. Tieto & Trendit: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/
lapsia-elaa-tulojakauman-kaikissa-luokissa-koyhyysriski-suurin-nuorissa-ja-isoissa-perheissa/

60 Lindroos, E., Sirniö, O. & Vaalavuo, M. (2021). Lapsiköyhyys koko väestön köyhyyttä yleisempää Euroopassa – Suomessa 
lapsiköyhyyttä esiintyy etenkin yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheissä (Barnfattigdom vanligare än hela 
befolkningens fattigdom i Europa – i Finland förekommer barnfattigdom särskilt i familjer med ensam vårdnadshavare 
och i invandrarfamiljer, på finska). INVEST, Policy brief. https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-
koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-
maahanmuuttajaperheissa.pdf

61 Kääriälä, A., Keski-Säntti, M., Aaltonen, M., Haikkola, L., Huotari, T., Ilmakunnas, I., Juutinen, A., Kiilakoski, T., 
Merikukka, M., Pekkarinen, E., Rask, S., Ristikari, T., Salo, J. & Gissler, M. (2020). Suomi seuraavan sukupolven 
kasvuympäristönä (Finland som uppväxtmiljö till nästa generationen): Seuranta Suomessa vuonna 1997 
syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi (Uppföljning av barn födda i Finland 1997 med 
en eller båda föräldrarna födda utomlands, på finska). Institutet för hälsa och välfärd, Rapport 15/2020 & 
Ungdomsforskningssällskapets/Ungdomsforskningsnätverkets publikationer 228.  
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7

62 Finlands officiella statistik (FOS). (2021, den 16 december). Antalet ekonomiskt utsatta minskade år 2020. 
Statistikcentralen. https://www.stat.fi/til/tjt/2020/03/tjt_2020_03_2021-12-16_tie_001_sv.html

63 Kuivalainen, S. (2013). Toimeentulotuki 2010-luvulla (Utkomststöd på 2010-talet). Tutkimus toimeentulotuen 
asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä (Undersökning om utkomststödsklienter och beviljandepraxis, på finska). 
Institutet för hälsa och välfärd, Rapport 9/2013. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104474/URN_ISBN_978-952-
245-866-7.pdf. 

64 Se FPA (2022, den 14 januari). Informationspaket om utkomststödet. https://www.kela.fi/web/sv/
informationspaket-utkomststodet. 
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Barnfattigdomsnivån varierade mellan 30 procent i Rumänien och omkring 10 procent i Island. I 
Finland är barnfattigdomsnivån en av de lägsta i Europa, omkring 11 procent, och andelen fattiga 
barn har minskat från mellan år 2008 och 2018. Dessutom till skillnad från alla andra länder är barn-
fattigdomsnivån i Finland något lägre än fattigdomsnivån av den övriga befolkningen. Hur fattigdo-
men fördelar bör dock uppmärksammas. I Finland drabbas i synnerhet familjer med invandrarbak-
grund och familjer med ensam vårdnadshavare av ekonomiska svårigheter. Detta problem har varit 
känt i flera år och kunde åtgärdas genom riktade stödåtgärder. I Finland var vart femte barn med 
invandrarbakgrund fattigt, och deras risk att drabbas av fattigdom var dubbelt så stor som risken 
för barn med finländsk bakgrund. I Finland är omkring en fjärdedel av barn i familjer med ensam 
vårdnadshavare fattiga och deras risk att drabbas av fattigdom är mer än dubbelt så stor som risken 
för andra barn. Det är särskilt oroande att barn med invandrarbakgrund har i Finland en större 
sannolikhet att må sämre mätt med alla så kallade AROPE-indikatorer (At Risk of Poverty and Social 
Exclusion), alltså drabbas de mer sannolikt av samtidig inkomstfattigdom, allvarlig materiell fattig-
dom och låg arbetsintensitet i familjen än barn med invandrarbakgrund i andra europeiska länder.65 

Samhälleliga reformer ska granskas även ur barn och ungas perspektiv. Frågor om barns, ungar 
och barnfamiljers utkomst ska framhållas vid reformen av den sociala tryggheten. För att barn-
fattigdomen i familjer med invandrarbakgrund och familjer med ensam vårdnadshavare ska 
kunna utrotas kräver omedelbara åtgärder av samhället så att marginalisering som överförs 
från generation till generation inte uppstår. 

Utbildning och lärande 

Artikel 28:  Ett barn har rätt att gå i skola. Grundskolan ska vara gratis. Disciplinen i skolan ska vara 
rättvis. Staten ska se till att alla barn går ut grundskolan. Staten ska erbjuda så många 
barn som möjligt tillfälle att fortsätta sina studier efter grundskolan.

Artikel 29:  Skolan ska utveckla ett barns färdigheter. Den ska utveckla barnets modersmål samt 
ge kunskap om barnets egen kultur och kulturerna i andra länder. I skolan ska lärarna 
berätta om barnens egna och andra människors rättigheter. I skolan lär sig barnen vad 
kulturell mångfald, miljöskydd och jämställdhet mellan könen innebär.

I arbetet mot ojämlikhet har kostnadsfri och högklassig utbildning varit en av det finländska samhäl-
lets styrkor. Enligt 2 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är målet för den grundläggande 
utbildningen att främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att 
delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid. Den finska grundskolan har under 

65 Lindroos, E., Sirniö, O. & Vaalavuo, M. (2021). Lapsiköyhyys koko väestön köyhyyttä yleisempää Euroopassa – Suomessa 
lapsiköyhyyttä esiintyy etenkin yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheissä (Barnfattigdom vanligare än hela 
befolkningens fattigdom i Europa – i Finland förekommer barnfattigdom särskilt i familjer med ensam vårdnadshavare 
och i invandrarfamiljer, på finska). INVEST Policy brief. https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-
koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-
maahanmuuttajaperheissa.pdf 
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flera decennier prisats som utjämnare av de skillnader som orsakas av elevernas olika bakgrun-
der och främjare av jämlikhet. Enligt undersökningar har grundskolan haft positiv inverkan på de 
finländska barns kunnande. Barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har varit särskilt fram-
gångsrika i sina studier, och kunnandet har inte försvagats i någon av elevgrupperna. Jämlikheten 
har ökat också enligt mätningar av inkomstkorrelation mellan föräldrar och barn.66 Åtminstone de 
positiva resultaten i PISA-mätningar har minskat den kritik som riktats på grundskolan, även om 
man ska tolka PISA-resultaten med försiktighet.67 Under 2020-talet har man varit orolig över att 
ojämlikheten kan öka i och med att covid-19-pandemin försvårat lika tillgång till undervisning. 

Forskare ED Hanna Virtanen och ED Hannu Karhunen skrev i barnombudsmannens berättelse till 
riksdagen 2022 en omfattande översikt över utbildningsreformer som genomförts i Finland vid 
decennieskiftet och de resurser som allokerats till dem. I berättelsen granskas såväl utvidgningen 
av läroplikten till 18 år som godkändes år 2020, den år 2018 inledda reformen av yrkesutbildningen, 
den nya gymnasielagen som trädde i kraft år 2019, projektet Den nya grundskolan som genomfördes 
2015–2018 som reformer inom småbarnspedagogiken, såsom projektet om tvåårig förskoleundervis-
ning.68 I denna årsberättelse behandlar vi utbildningsfrågorna endast kort. 

Ur jämlikhetsperspektiv finns det i det finländska utbildningssystemet trots de positiva aspekterna 
även flera smärtpunkter av vilka en del har förvärrats. Nationella centret för utbildningsutvärdering 
NCU publicerade under 2021 en omfattande utvärdering om jämlikhet, likabehandling och delaktig-
het inom utbildning i Finland. Utvärderingen baserades på olika källor. Enligt utvärderingen förmår 
den grundläggande utbildningen dock inte jämna ut skillnader som beror på elevernas hemförhål-
landen. Barn till högutbildade föräldrar har i genomsnitt bättre kunskaper än barn till lågutbildade 
föräldrar såväl i början som i slutet av grundskolan. Antalet elever som behöver olika stödåtgärder 
ökar inom alla utbildningsstadier, och coronapandemin har ytterligare bidragit till ett ökat behov 
av stöd. Behovet av stöd identifieras inte likvärdigt i olika enheter inom småbarnspedagogiken, i 
skolor, läroanstalter och högskolor. Elever med invandrarbakgrund fortsätter mer sällan till andra 
stadiets studier än elever med inhemsk bakgrund, och de utgör en underrepresenterad grupp i de 
finländska högskolorna.69 NCU har också utrett konsekvenserna av pandemin och konstaterade att 
covid-19-pandemin och undervisningsarrangemangen under undantagsförhållandena har stärkt 
differentieringsutvecklingen och lett till luckor i lärandet och eventuellt också luckor i kunskaperna.70

66 Pekkarinen, T. & Uusitalo, R. (2012). Peruskoulu-uudistuksen vaikutukset (Konsekvenserna av grundskolereformen, på 
finska). Kansantaloudellinen aikakausikirja 2/2012.  
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/KAK22012/kak22012pekkarinen.pdf 

67 Kivinen, O. & Hedman, J. (2017). Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat 
(Mångtydiga PISA-resultat och deras problematiska utbildningspolitiska tolkningar, på finska). Politiikka 59 (4), 
250–263. http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Politiikka_0417_Kivinen%20ja%20Hedman%20uusi.pdf 

68 Barnombudsmannens byrå (2022). Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022. Barnombudsmannens byrås 
publikationer 2022:2 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2 

69 Nationella centret för utbildningsutvärdering. (2021). Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa 
– kansallisia arviointituloksia (Jämlikhet, likabehandling och delaktighet inom utbildningen – nationella 
utvärderingsresultat, på finska). Sammanfattning 16:2021. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/01/KARVI_T1621.pdf 

70 Nationella centret för utbildningsutvärdering. (2021). Covid-19-pandemin, luckor i kunskaperna och differentiering av 
kunnandet NCU Policy Brief 1:2022. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/01/NCU_Policy_brief_0122.pdf 
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Huvudrapporten om den internationella undersökningen 
under ledning av OECD publicerades i november 2021. 
Enligt undersökningen har antalet svaga läsare tydligt ökat. 
Läskunnigheten har framför allt samband med elevens soci-
oekonomiska bakgrund och intresse för läsning, och läskun-
nigheten har också en koppling till de matematiska kunska-
perna. Enligt huvudrapporten har studiehandledningen 
utvecklats negativt. Under 2012 hade 83 procent av eleverna 
bra karriärkompetens, medan den motsvarande andelen år 2018 var endast 67 procent. Närmare 10 
procent av eleverna har inte diskuterat fortsatta studier eller arbetsmöjligheterna med studiehand-
ledaren.71 Barnombudsmannen har under flera år fäst uppmärksamhet vid betydelsen av barnens 
läskunnighet och gett ett utlåtande omfrågan senast i samband med läskunnighetsstrategin.72 

Betydelsen av utbildning begränsas inte enbart till inlärningsresultaten. Delaktighet har en viktig 
roll vid bedömningen av skolans betydelse för barnets uppväxt och utveckling. Främjande av delak-
tighet kräver dock ansträngningar av de finska skolorna. I NCU:s utvärdering av utbildning på andra 
stadiet konstaterades att trots de positiva målsättningarna syns delaktighet och gemenskap inte i 
tillräcklig mån i läroanstalternas vardag. Till exempel upplever var tionde studerande att hen inte 
tillhör gemenskapen på sin läroanstalt, och en lika stor andel av de studerande har observerat 
mobbning på sin läroanstalt.73 Delaktighet förknippas också med målsättningen om inklusion som 
var föremål för en livlig offentlig debatt under 2021. Barnombudsmannen tog ställning till frågan i 
sin publikation Vammaisuus ja lapsen oikeudet (Funktionsnedsättning och barnets rättigheter), och 
frågan behandlades också av barnombudsmannadelegationen. Barnombudsmannen vill påminna 
om att inklusion är en mänsklig rättigheter som Finland har en skyldighet att sträva efter.74

Åbo universitets omfattande Invest-forskningsprojekt lyfte under 2021 fram ställningen av stude-
rande med invandrarbakgrund. I policyrekommendationen identifierades flera utvecklingsob-
jekt för fullt tillgodoseende av rättigheten att utveckla för studerande med invandrarbakgrund. 
De studerandes språkkunskaper ska stödjas, lärarnas kunskaper och förståelse förbättras och 

71 Samfundet för Pedagogisk Forskning i Finland (2021). Lukutaito – Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti 
(Läskunnighet – Vägen till framtiden: PISA 2018 huvudrapport för Finland, på finska). Kasvatusalan tutkimuksia 82. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 

72 LAPS/65/2021. Barnombudsmannens utlåtande till Utbildningsstyrelsen om den nationella läskunnighetsstrategin 2030 
(på finska). (14.10.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_oph_lukutaitostrategia2030 

73 Hakamäki-Stylman, V., Huhtanen, M., Kilpeläinen, P., Pusa, A.-M., Rumpu, N., Venäläinen, S., Huhtala, O., Multasuo, 
S., Mustonen, T., Viljanen, V. & Wahlström, N. (2021). Osallisuus tehdään yhdessä: Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi 
ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella (Delaktighet skapas tillsammans – Studerandes utveckling till aktiva och 
kritiska medborgare på andra stadiet, på finska). Nationella centret för utbildningsutvärdering, publikation 28:2021. 
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/12/KARVI_2821.pdf 

74 Barnombudsmannens byrå (2021, den 25 maj). Inklusion är en mänsklig rättighet, påminner barnombudsmannen 
[meddelande] https://lapsiasia.fi/sv/-/meddelande-inklusion  
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undervisningsarrangemangen utvecklas.75 Även ungdomsforskare Karla Malm konstaterade att 
ungdomar med invandrarbakgrund förhåller sig regel mer positivt till utbildning och deras utbild-
ningsmål är högra, men av någon anledning realiseras det inte som framgång på utbildningsstigen. 
Malm framhåller rasism och språkrelaterade faktorer.76 Enligt diskrimineringsombudsmannens 
utredning om diskrimineringsupplevelser hos personer med afrikanskt ursprung upplevt har en 
klar majoritet upplevt diskriminering just inom utbildning.77

Även om den finländska grundläggande utbildningen enligt NCU:s bedömning är jämlikt mellan de 
olika regioner, orsakar utglesningen av skolnätverket olika utmaningar. Skolenheterna blir större 
och antalet samskolor ökar, och det finns inte längre några skolor alls med färre en 50 elever. De 
långa skolresorna vållar problem i olika delar av landet, allra mest i norra Finland. Utbudet av 
skolor påverkar familjers beslut att flytta och kan leda till att en regions dragningskraft försvagas.78 
Barnombudsmannens har också tillsammans med skärgårdsdelegationen och landsbygdspolitiska 
rådet vid jord- och skogsbruksministeriet inlett en utvärdering om tillgodoseendet av barnets rättig-
heter i samband med nedläggningarna av grundskolor79.

Jämlikhet är den centrala målsättningen av utbildning och ojämlikhet dess mest smärtande 
problem. Det finländska utbildningssystemet ämnar minska skillnader i inlärning och kunska-
per som orsakas av elevernas bakgrund. Enligt granskning på lång sikt har man också lyckats 
med detta, men alla skillnader som orsakas av bakgrund, livssituation och attityder kan inte 
undanröjas. Situationen bör följas kontinuerligt och anpassas till de samhälleliga ändringarna. 
Det är självklart att utbildningen ska vara tillgänglig för alla, attraktiv och trygg. Där finns det 
fortfarande mycket att förbättra i det finländska utbildningssystemet. 

75 Alisaari, J., Heikkola, L.M. & Turunen, T. (2021). Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa paljon osaamista mutta 
myös kehitettävää: vahva äidinkieli ja tuettu koulukieli edistävät koulutuksellista tasa-arvoa (Gott om kunskap 
om undervisningen av elever med invandrarbakgrund, men även gott om utvecklingsobjekt: goda kunskaper i 
modersmålet och stöd till skolans språk främjar jämlikheten inom utbildning, på finska.) INVEST Policy Brief.  
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/05/Politiikkasuositus-Maahanmuuttajaoppilaiden-opetuksessa-paljon-
osaamista-mutta-myos-kehitettavaa.pdf    

76 Malm, K. (2021). Sivulliset – mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä yhdistää? (De åsidosatta – vad har personer som 
blivit utan utbildning gemensamt? på finska) Ungdomsforskningssällskapets Synpunkt 81.  
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma81 

77 Diskrimineringsombudsmannen (2020). Utredning om diskrimineringsupplevelser hos personer med afrikanskt 
ursprung. Diskrimineringsombudsmannens utredning. https://syrjinta.fi/sv/-/diskrimineringsombudsmannens-
utredning-rasism-och-diskriminering-vardag-for-finlandare-med-afrikansk-bakgrund-1 

78 Huomo, M. (2021, den 27 april). Kouluverkosto harvenee – koulumatkat pitkiä etenkin Pohjois-Suomessa (Skolnätverket 
glesas ut – skolresorna blir långa i synnerhet i norra Finland, på finska). Statistikcentralen, Tieto & Trendit.  
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/  

79 Barnombudsmannens byrå (2021). Tillgodoses barnets rättigheter då grundskolor läggs ned? [meddelande].  
https://lapsiasia.fi/sv/-/meddelande-grundskolor-nedlaggningarna 
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Hälsa och välfärd

Artikel 6:  Varje barn har rätt till liv. Staten ska garantera bästa möjliga förutsättningar för att 
barnen ska växa och utvecklas.

Artikel 24:  Ett barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Barnet har rätt att få vård och hjälp om barnet 
insjuknar. Barnet har rätt att söka läkare. Man ska också sörja för gravida mammors 
hälsa.

Artikel 33:  De vuxna ska skydda ett barn mot droger.

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Under 2021 
ställdes barnens hälsa inför flera utmaningar. Coronapandemin försvårade genomförandet av före-
byggande hälsotjänster för barn och unga. Antalen omfattande hälsoundersökningar minskade i 
alla åldersgrupper på rådgivningar och skolhälsovården under 2020. Pandemin fortsatte att påverka 
skolhälsovården under läsåret 2020–2021. Skolhälsovårdens lagstadgade omfattande hälsounder-
sökning hade under läsåret 2020–2021 registrerats för hälften av eleverna i årskurs ett och fem och 
omkring 40 procent av eleverna i årskurs åtta. Det fanns stora regionala skillnader i genomförandet 
av hälsoundersökningar.80 Även Valvira har uppmärksammat bristerna i hälsoundersökningar på 
rådgivningar, elev- och studerandevården som kommunerna anordnat under 2020 och 202181.

Besök med anledning av behov av särskilt stöd ökade i och med att hälsoundersökningarna mins-
kade. Med besök med anledning av behov av särskilt stöd avses utredningar av och handledning 
på grund av barn och ungas behov av individuellt stöd, såsom besök på grund av barn och ungas 
mående och sinnesstämning samt besök på grund av frågor som gäller kompisar, familjen eller 
skolan. Antalet besök på barnrådgivningen under 2020 och hos skolhälsovården under läsåret 2020–
2021 med anledning av behov av särskilt stöd var närmare 32 000 (28 000 under 2018). Det fanns 
14 000 elever som besökte skolhälsovården med anledning av behov av särskilt stöd (12 000 under 
2018), och det genomsnittliga antalet besök per dessa elever var 1,8 (1,7 under 2018).82

Det har observerats både positiv och negativ utveckling i barndödligheten. Under 2020 var dödlighe-
ten av barn under 15 år den lägsta någonsin under statistikhistorian. Däremot har dödligheten av 
15–19-åriga barn och unga ökat ända sedan år 2016. 119 ungdomar och 58 barn dog i Finland under 
2020. Barn dör oftast av sjukdomar, medan de vanligaste dödsorsakerna för över 15-åringar är 

80 Mölläri, K., Hauhio, N., Hakulinen, T. & Hietanen-Peltola, M. (2022). Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat 
äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2020 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 (Genomförda 
hälsoundersökningar och andra besök vid mödra- och barnrådgivningen under 2020 samt vid skolhälsovården under 
läsåret 2020–2021): Korona heikensi ehkäiseviä palveluja – laaja terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja 
nuorista vuonna 2020 (Corona försvagade de förebyggande tjänsterna – färre en hälften av barn och unga genomgick 
en omfattande hälsoundersökning under 2020, på finska). Institutet för hälsa och välfärd, Statistikrapport 3/2022. 
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020918392 

81 Valvira. (2022, den 10 mars). Brister i rådgivningsbyråtjänster och hälsoundersökningar för barn och unga [nyhet]. 
https://www.valvira.fi/web/sv/-/brister-i-radgivningsbyratjanster-och-halsoundersokningar-for-barn-och-unga

82 Mölläri m.fl. (2022). (Ibid.)
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självmord, trafikolyckor och förgiftningstillstånd.83

Kost och näring har en betydande inverkan på barns hälsotillstånd. FN:s konvention om barnets 
rättigheter och den allmänna kommentaren nr. 1584 betonar i synnerhet betydelsen av amning. I 
samband med reformen av familjeledigheter uppmärksammade barnombudsmannen att i rege-
ringens proposition fäste man inte tillräcklig uppmärksamhet vid amning. Reformen lämnade det 
nationella handlingsprogrammet för att främja amning 2018–2022 helt obeaktat. Programmet base-
ras på internationella rekommendationer och forskningsdata85. I regeringens proposition lämnades 
även de internationella rekommendationer om amning som det ovannämnda nationella handlings-
programmet söker uppnå helt obeaktade, till exempel WHO:s rekommendationer om amning (att 
amma tills barnet har fyllt två år) samt föreskrifterna i konventionen om revideringen av ILO:s 
konvention nr 183 om skydd vid havandeskap och barnsbörd (2000).

Covid-19-pandemin har väckt en global oro över barn och ungas psykiska hälsa. I oktober 2021 
publicerade Unicef sin årliga rapport om läget för barn i världen, där det konstateras att pandemin 
kommer att påverka barn och ungas psykiska hälsa under flera år. Enligt rapporten har vart sjunde 
barn globalt, alltså 169 miljoner 10–19-åriga barn och unga, diagnosticerats med psykiska problem. 
I rapporten efterlyses åtgärder av staterna för att förbättra barnens psykiska hälsa.86 I oktober 2021 
utlyste amerikanska barnläkare ett nationellt nödläge på grund av barn och ungas problem med 
den psykiska hälsan87. Enligt internationella undersökningar har barn och ungas ätstörningar ökat 
och symptomen försvårats under coronatiden. Samma fenomen har observerats även på barn- och 
ungdomspsykiatriska enheterna vid Helsingfors universitetssjukhus där antalet patienter som 
diagnosticerats med en ätstörning och behandlas har under 2018–2021 ökat med i genomsnitt 68 
procent.88 Barnombudsmannen lyfte fram barns psykiska problem i sin berättelse till riksdagen 
2022, bland annat de ökade antalet remisser till specialsjukvården samt ökningen av 13–17-åringar-
nas besök inom den öppna specialsjukvården och antalet perioder med anstaltsvård på psykiatrisk 
avdelning89. 

83 Pajunen, A. (2022, den 18 februari). Lasten kuolleisuus jatkaa alenemistaan, mutta nuorten kuolleisuudessa on 
huolestuttavia piirteitä (Barndödligheten fortsätter att minska, men det finns oroande aspekter i dödligheten 
av unga, på finska). Statistikcentralen, Tieto & Trendit. https://www2.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/
lasten-kuolleisuus-jatkaa-alenemistaan-mutta-nuorten-kuolleisuudessa-on-huolestuttavia-piirteita/

84 CRC/C/GC/15. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr. 15 (2013) om barnets rätt till bästa möjliga hälsa 
(artikel 24). https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer 

85 Hakulinen, T., Otronen, K. & Kuronen, M. (red.) (2017). Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 
2018–2022 (Det nationella handlingsprogrammet för att främja amning 2018–2022, på finska, med sammandrag på 
svenska). Institutet för hälsa och välfärd. 

86 UNICEF. (2021). The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s 
mental health. https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf

87 Pennanen, T. (2021, den 26 oktober). Järjestöt julistivat lasten mielenterveyden kansallisen hätätilan Yhdysvalloissa: 
Ongelmat ovat kasvaneet huimasti korona-aikana (Organisationer utlyste ett nationellt nödläge i USA: Problemen 
har ökat kraftigt under coronatiden, på finska). Lääkärilehti.fi. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/
jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/

88 Häkkinen, L. & Raevuori, A. (2022). Lasten ja nuorten syömishäiriöt lisääntyneet ja oireilu vaikeutunut korona-aikana 
(Barn och ungas ätstörningar har försvårats under coronatiden, på finska). Duodecim 138 (6), 469–.  
https://www.duodecimlehti.fi/duo16639

89 Barnombudsmannens byrå (2022). Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022. Barnombudsmannens byrås 
publikationer 2022:2 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2

https://www2.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/lasten-kuolleisuus-jatkaa-alenemistaan-mutta-nuorten-kuolleisuudessa-on-huolestuttavia-piirteita/
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https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer
https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/
https://www.duodecimlehti.fi/duo16639
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2


40

Under 2021 väcktes oro över barns fysiska kondition när resultaten av Move!-mätningar av den 
fysiska funktionsförmågan för elever i årskurs 5 och 8 publicerades i december 2021. Hos omkring 40 
procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det 
svårare att orka i vardagen. För eleverna i årskurs åtta har uthålligheten försämrats redan under de 
två föregående åren. Däremot har försämringen av uthålligheten av eleverna i årskurs fem stannat 
upp. Resultaten uppvisar stor regional variation.90 91 De svaga resultaten förklaras bland annat av 
övervikt samt faktorer som hänför sig till psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande92. Även enkä-
ten Hälsa i skolan visade att barn och unga rör sig mindre. I enkäten Hälsa i skolan angav 26–28 
procent av eleverna i årskurs 8 och 9 samt grundläggande utbildningen samt första och andra årets 
studerande vid gymnasiet och 42 procent av studerandena vid yrkesläroanstalterna att de utövar 
ansträngande motion på fritiden högst en timme i veckan. 20–29 procent av eleverna i årskurs 8 
och 9 och 15–18 procent av studerandena vid gymnasier motionerade enligt rekommendationerna, 
alltså minst en timme per dag.93 I FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr. 15 betonas 
att föräldrarnas hälsobeteende påverkar barnens hälsotillstånd94. Dåliga motions- och kostvanor 
börjar ofta i hemmet. 

Trots att största delen av barnen upplever att de mår bra och är nöjda med sitt liv har barn och 
ungas upplevelse om sin egen välfärd och hälsa utvecklats i en negativ riktning. Enligt den nyaste 
enkäten Hälsa i skolan har flickornas skoltrötthet, ångest, depressionssymptom och social ångest, 
alltså rädsla att göra bort sig, blivit vanligare. De motsvarande siffrorna har ökat även hos pojkarna. 
Andelen elever och studerande som upplever sin egen hälsa som medelmåttig eller dålig har ökat 
på alla skolstadier och i alla åldersgrupper. I enkäten Hälsa i skolan 2021 hade andelen barn och 
unga som känner sig ensamma ökat på alla andra skolstadier än eleverna i årskurs 4 och 5 inom 
den grundläggande utbildningen. 22‒26 % av flickorna och omkring 10 % av pojkarna kände sig 
ensamma.95 

Enligt Ungdomsforskningsnätverkets forskningsprojekt om ungas erfarenheten av pandemitiden 
tycks 12–14-åringarna ha anpassat sig till coronatiden i viss mån mer flexibelt än 15–24-åringarna. 
De har bland annat varit mer nöjda med sitt liv samt känt mindre nedstämdhet, ångest eller rädsla 

90 Utbildningsstyrelsen (2021, den 15 december). Barn och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå 
[meddelande, Statens idrottsråd, Utbildningsstyrelsen, Försvarsmakten och försvarsministeriet].  
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/barns-och-ungas-fysiska-funktionsformaga-pa-orovackande-niva

91 Jyväskylä yrkeshögskola (2022). Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa (Resultatkort 2022. Barn och 
ungas fysiska aktivitet i Finland, på finska). Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 401.  
https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tuloskortti_2022.pdf 

92 Joensuu, L. (2022, den 17 februari). Ylipaino ja elämäntilanteen vaikeudet selittävät heikkoja Move!-tuloksia (Övervikt 
och svåra livssituationer förklarar de svaga Move!-resultaten, på finska). Liikunta & Tiede 1/2022. 
 https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/ylipaino-ja-elamantilanteen-vaikeudet-selittavat-heikkoja-move-tuloksia.html

93 Helakorpi, S. & Helenius, J. (2022). De ungas vardag – Enkäten Hälsa i skolan 2021: Många unga motionerar för lite. 
Institutionen för hälsa och välfärd, Statistikrapport 5/2022.  https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520801 

94 CRC/GC/15. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr. 15 (2013) om barnets rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 
24). https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer  

95 Helakorpi, S. & Kivimäki, H. (2021). Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2021: En stor del 
av barn och unga är nöjda med sina liv – känslan av ensamhet har blivit vanligare. Institutet för hälsa och välfärd, 
Statistikrapport 40/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021110954501

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/barns-och-ungas-fysiska-funktionsformaga-pa-orovackande-niva
https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tuloskortti_2022.pdf
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/ylipaino-ja-elamantilanteen-vaikeudet-selittavat-heikkoja-move-tuloksia.html
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520801
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021110954501
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än de äldre ungdomarna. Å andra sidan tycks 12–14-åringarnas nöjdhet med livet ha minskat under 
coronatiden. Flickorna verkar ha varit mindre nöjda med sitt liv än pojkarna.96

Även de medborgarkontakter som barnombudsmannen mottagit under 2021 vittnade om oro över 
pandemins konsekvenser för barn och ungas psykiska hälsa och välmående under 2021. Största 
delen av de hälsorelaterade kontakterna gällde dock coronavaccinationer av barn – såväl av perso-
ner som är emot vaccinationer som personer och grupper som ville skynda på vaccineringarna.

Det behövs betydande satsningar på barn och ungas hälsovård för att den serviceskuld som 
pandemin orsakat ska kunna åtgärdas. Både den fysiska och den psykiska hälsan förutsätter 
åtgärder av samhället för att rätten till bästa möjliga hälsa ska kunna tillgodoses för så många 
barn som möjligt. Den serviceskuld som coronakrisen orsakat har berört alla barn: till exem-
pel har omfattande hälsoundersökningar på skolhälsovården och rådgivningarna uteblivit. 
Coronakrisen har påverkat särskilt tjänsterna för barn och unga i sårbar ställning och till exem-
pel motionsmöjligheterna negativt. Detta innebär en risk för att ojämlikheten inom hälsa ökar 
mellan olika barn och barngrupper.  

96 Lahtinen, J. & Kauppinen, E. (2022, den 19 januari). Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana (Coronatiden som 
den upplevts av 12–14-åringar, på finska). Ungdomsforskningssällskapets Synpunkt 84.  
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma84

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma84
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Fritid och kamratförhållanden 

Artikel 31:  Ett barn har rätt till vila, lek och fritid. Barnet har rätt att delta i konst- och kulturaktiviteter. 

Artikel 23:  Ett barn med funktionshinder ska få vård och hjälp. Barnet har rätt till särskild vård som 
är den bästa möjliga vården för barnet. Med rätt slags vård får barnet ett balanserat och 
bra liv som främjar barnets självförtroende. Ett barn med funktionshinder ska få det stöd 
som behövs för att barnet ska kunna gå i skola och delta i fritidssysselsättningar.

Enligt artikel 31 i konventionen om barnets rättigheter har barn rätt till vila, fritid, lek och kultur. 
Artikeln garanterar barnet rätt att till fullo förverkliga sig själv och att utvecklas optimalt. Här har 
beaktandet av barnets åsikt en särskild betydelse. I den allmänna kommentaren om denna artikel 
betonas att lek är viktig för barnet och lek ska vara frivillig, rolig och flexibel. Vila innebär inte bara 
sömn, utan också fysisk eller psykisk avkoppling. Fritiden ska omfatta också egen tid att användas 
som barnet själv väljer att använda den, inte enbart handledda och målinriktade fritidsaktiviteter.97 
Pandemin med sina begränsningar har utgjort en utmaning för barn och ungas rätt till hobbyer 
och meningsfull fritid samt för barn och ungas nöjdhet med sin fritid. Unga var mindre nöjda med 
sin fritid under coronatiden än vad de var före pandemin. Hobbyverksamheten hade avbrutits vid 
något skede av pandemin för tre av fem ungdomar.98 

Under 2021 fortsatte pilotprojektet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Finlandsmodellen 
är ett projekt av undervisnings- och kulturministeriet med syfte att öka barn och ungas välmående 
genom att erbjuda alla barn och unga i samband med skoldagen en hobby som de tycker om och som 
är avgiftsfri.99 Ur jämlikhetsperspektiv har man identifierat utvecklingsbehov i modellen såväl vad 
gäller de olika regionerna och barngrupper i sårbar ställning. Det har också observerats utmaningar 
i praxisen för modellens tillämpning.100 101 Barnombudsmannen har mottagit medborgarkontakter 
enligt vilka barn med funktionsnedsättning och barn som behöver särskilt stöd inte har kunnat delta 
i Finlandsmodellens hobbyverksamhet. Även skolskjutsarnas tidtabeller har förhindrat barns delta-
gande i verksamheten. Medborgare har också berättat om utmaningar i beaktandet av barns önske-
mål och tankar vid tillämpningen av modellen. En lösning till de utvecklingsbehov som observerats 

97 CRC/GC/C/17. Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 17 (2013) om barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation 
samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31). https://lapsiasia.fi/sv/allmanna-kommentarer 

98 Salasuo, M. & Lahtinen, J. (2021, den 14 september). ”Edelleen harmittaa”: Nuorten kokemus harrastamisen 
keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen (”Det harmar mig fortfarande” – Ungdomars 
erfarenheter av avbrott i hobbyerna under coronatiden och hur de förknippas med nöjdheten med fritiden, på finska). 
Ungdomsforskningssällskapets Synpunkt 79. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma79

99 Undervisnings- och kulturministeriet (2021). Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.  
https://okm.fi/sv/finlandsmodellen

100 Roitto, R. (2021, den 19 februari). Harrastamisen Suomen malli – vanhalta pohjalta myös jotakin uutta 
(Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – något nytt som bygger på det gamla, på finska). Blogg, Liikuntatieteellinen 
seura.  
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/harrastamisen-suomen-malli-vanhalta-pohjalta-myos-jotakin-uutta.html

101 Huttu, S. & Lind, K. (2021, den 25 oktober). Miltä harrastamisen Suomen malli näyttää järjestöjen näkökulmasta? (Hur 
ser Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ut ur organisationernas synvinkel? på finska) Kompetenscenter Kentauri. 
https://kentauri.fi/milta-harrastamisen-suomen-malli-nayttaa-jarjestojen-nakokulmasta/

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma79
https://okm.fi/sv/finlandsmodellen
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/harrastamisen-suomen-malli-vanhalta-pohjalta-myos-jotakin-uutta.html
https://kentauri.fi/milta-harrastamisen-suomen-malli-nayttaa-jarjestojen-nakokulmasta/
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är åtgärd nr. 23 om ett pilotprojekt för uppsökande hobbyverksamhet i planen för genomförandet 
av den nationella barnstrategin102. 

Hobbyverksamhet är ett sätt att använda sin rätt till meningsfull fritid i praktiken. Hobbyverksamhet 
i ungdomen särskilt i en social och gemenskaplig form har i en longitudinell undersökning bekräf-
tats vara värdefull för barn och ungas välfärd och psykiska hälsa samt minska förekomsten av psyki-
atriska störningar ända till lägre vuxenåldern103.

I allmänhet är de finländska barnen och ungdomarna nöjda med sin fritid och sina sociala relatio-
ner104. Ojämlikhet inom barnens hobbyverksamhet och fritid visar sig dock bland annat som frågor 
om ekonomisk ojämlikhet, bristande jämställdhet mellan könen och regional jämlikhet, möjlighe-
terna till hobbyverksamhet för barngrupper i sårbar ställning samt upplevd mobbning och diskrimi-
nering inom hobbyverksamheten. Möjligheterna för barn och unga till fritidsaktiviteter och hobby-
verksamhet har en koppling till deras ekonomiska situation. Av de 15–29-åringar som intervjuats för 
Ungdomsbarometern har en dryg tredjedel (35 %) inte börjat i någon hobbyverksamhet, var fjärde 
(25 %) slutat med en hobby och 21 % inte träffat sina vänner på grund av brist på pengar105. Det finns 
könsbundna skillnader inom hobbyverksamheten.106 107 Enligt regnbågsungdomar främjas jämlik-
heten inom idrott och motion när man undviker könsbundna uttryck och praxis, blandgrupper och 
ingripande i diskriminering108.

Placerade barn och ungas erfarenheter om fritiden har utretts i undersökningen Fråga och lyssna 
av Institutet för hälsa och välfärd. En stor del av respondenterna (69–75 %) upplevde att de får 
delta i hobbyverksamhet tillräckligt. 16 procent av de barn som besvarat enkäten och 18 procent 
av de unga ansåg att deras möjligheter till hobbyverksamhet är otillräckliga. Önskemål av mer 

102 Statsrådet (2021). Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin. Statsrådets principbeslut. Statsrådets 
publikationer 2021:82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0

103 Timonen, J., Niemelä, M., Hakko, H. Alakokkare, A. & Räsänen, S. (2021). Associations between adolescents’ social leisure 
activities and the onset of mental disorders in young adulthood. Journal of Youth and Adolescence 50, 1757–1765.  
https://doi.org/10.1007/s10964-021-01462-8

104 Salasuo, M. (red.). (2021). Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 (Om hobbyverksamhet. 
Undersökning om barn och ungas fritid 2020, på finska). Statens ungdomsråds publikationer 68 & 
Ungdomsforskningssällskapets publikationer 233.  
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/05/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-2020-web.pdf

105 Berg, P. & Myllyniemi, S. (red.) (2021). Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020 (Servicen funkar! Ungdomsbarometern 
2020, på finska). Ungdomsforskningssällskapets publikationer 232 & Statens ungdomsråds publikationer 67.  
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/03/nuorisobarometri-2020-web-1.pdf

106 Helakorpi, S. & Helinius, J. (2021). De ungas vardag – Enkäten Hälsa i skolan 2021. Många unga motionerar för lite. 
Institutionen för hälsa och välfärd, Statistikrapport 5/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520801  

107 Kaunismaa, P., Tormulainen, A., Sinisalo-Juha, E. & Vaara, L. (2021, den 7 september). Fritids- och 
föreningsverksamhetens betydelse i ungdomars liv. Kompetenscenter Kentauri.  
https://kentauri.fi/sv/fritids-och-foreningsverksamhetens-betydelse-i-ungdomars-liv/

108 Berg, P. & Kokkonen, M. (2020). ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty 
asiaan” – Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset (”Att man skulle ha blandade grupper, 
unisexomklädningsrum och att lärarna skulle ha fått någon utbildning om frågan” – Regnbågsungdomar, skolidrott och 
fritidsidrott, på finska). Kasvatus & Aika 14 (3), 43–59. https://doi.org/10.33350/ka.87202

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0
https://doi.org/10.1007/s10964-021-01462-8
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/05/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-2020-web.pdf
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/03/nuorisobarometri-2020-web-1.pdf
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022520801
https://kentauri.fi/sv/fritids-och-foreningsverksamhetens-betydelse-i-ungdomars-liv/
https://doi.org/10.33350/ka.87202
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hobbyverksamhet framfördes i synnerhet av barn och unga som besvarat enkäten på lätt finska 
(22,7%).109 

Barn med funktionsnedsättning har mer sällan någon hobby än andra barn i samma ålder110. 
Funktionsnedsättningar syns i fritidsidrotten och -motionen på flera olika sätt. En mindre del av barn 
med funktionsnedsättning har idrott som hobby än deras övriga jämnåriga. Funktionsnedsättningar 
syns också i hur regelbundet och hur mycket man sysslar med idrott som hobby.111 112 Enligt 
Saukkonen, Eriksson och Katsui (2021) förhindrades idrott som hobby hos barn med svår funktions-
nedsättning på grund av bristerna i informationen, hjälpmedlen eller assistenter samt transportpro-
blem.113 Enligt rapporten Liikuttaako 2021 angav ungdomar med funktionsnedsättning som inte fyllt 
18 år som hinder för att ha motion som hobby i synnerhet bristen på lämpliga grupper, kompisar, 
assistenter, transport och följeslagare samt att det var långt till motionsanläggningarna.114 Vid barn-
ombudsmannens möten med Unga rådgivare berättade barn och unga som lever med funktions-
nedsättning om flera olika fritidsaktiviteter och att meningsfull fritid för dem betyder att man får 
göra sådant som är viktigt för en själv115.

Synpunkterna om idrottskulturen av barn och unga i kommunerna i sameområdet utreddes av Lapin 
Liikunta rf 2019–2020. Idrott och motion har åtminstone en dubbel betydelse i den samiska kulturen. 
Å andra sidan är det ett sätt att upprätthålla det egna kulturarvet, men det innebär naturligtvis också 
att man deltar i den nationella idrottskulturen och dess olika grenar. Största delen av de samiska 
barnen motionerade på eget initiativ. Som hinder till motion och idrott nämnde ungdomarna bristen 
på information, utrymmen och antalet deltagare som krävs för lagidrott, de långa avstånden och att 
den äldre generationen har en annan syn på idrott och motion som kunde ta uttryck i attityderna 

109 Saariluoma, L., Eriksson, P. & Korhonen, P. (2021). Sijoitettujen lasten koulunkäynti ja vapaa-aika – kyselytutkimuksen 
tuloksia (Placerade barns skolgång och fritid – resultat av enkätsundersökningen, på finska). Institutet för hälsa och 
välfärd. Tutkimuksesta tiiviisti 51/2021.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-732-6   

110 Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (red.) (2019). Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten 
lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta (Garanterat motion. Enkätsundersökning om motion 
som hobby och fritiden av barn och unga med funktionsnedsättning, på finska). Ungdomsforskningsnätverkets/
Ungdomsforskningssällskapets webbpublikationer 142 & Statens idrottsråds publikationer 2019:5 & Statens 
ungdomsråds publikationer nr. 62.  
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf 

111 Hakanen m.fl. (red.) (2019). (Ibid.) 

112 Kokko, S., Hämylä, R. & Martin, L. (red.) (2021). Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 
2020 (Ungas motion i Finland. Resultat av LIITU-undersökningen 2020, på finska). Statens idrottsråds publikationer 
2021:1. https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-
tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf

113 Saukkonen, E., Eriksson, S. & Katsui, H. (2021). Vaikeimmin vammaisten nuorten oikeudet ja mahdollisuudet liikuntaan 
(Rättigheterna och möjligheterna till motion för unga med svår funktionsnedsättning, på finska). I verket E. Pekkarinen 
& A. Schalin (toim.). Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsen elämää vamman kanssa (Funktionsnedsättning och 
barnets rättigheter: Barn som lever med funktionsnedsättning). Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:4. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1

114 Saari, A. (red.) (2021). Liikuttaako? Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn ja Seurakyselyn 
raportti (Vill du röra på dig? Rapport om enkäter som riktats till personer med funktionsnedsättning, på finska). 
Finlands Paralympiska Kommitté. https://www.lts.fi/media/lts_soveltava-liikunta/liikuttaako_raportti_uusi.pdf

115 Barnombudsmannen. (2021). Barnombudsmannens möte med ungdomar på Valteriskolan Onerva. Promemoria.  
https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-732-6
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
https://www.lts.fi/media/lts_soveltava-liikunta/liikuttaako_raportti_uusi.pdf
https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
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gentemot idrott som hobby. Ungdomarna önskade också 
att de skulle ha möjlighet till handledd motion på sitt eget 
modersmål.116 117 Tillgodoseendet av de språkliga rättighe-
terna på fritiden behandlades också vid barnombudsman-
nadelegationens möte i november 2021 där man bland annat 
diskuterade tillgången till litteratur, konst och handledda 
fritidsaktiviteter på olika språk118. Vid barnombudsman-
nens möten med Unga rådgivare berättade samiska barn 
och ungdomar att de sysselsätter sig på fritiden självständigt 
eftersom de inte har tillgång till några handledda aktiviteter. Dessutom ledde de långa avstånden i 
glest bebodda områden och bristen på hobbyutövare och handledare till den ringa omfattningen av 
handledda fritidsaktiviteter.119 

Barn och unga blir utsatta för mobbning och diskriminering inom hobbyverksamhet. Barngrupper 
i sårbar ställning befinner sig i en särskilt svår situation även ur denna synpunkt. Osakligt bemö-
tande av barn och unga inom idrott och motion har utretts i flera undersökningar120, och barnom-
budsmannen har skrivit en artikel om temat med perspektiv på barnets rättigheter under 2020121. 
Enligt fritidsundersökningen 2018 utsätts barn och unga som tillhör någon minoritet klart oftare för 
osakligt bemötande inom motion och idrott122. 

Förbundet för mänskliga rättigheter inledde under hösten 2021 kampanjen Krossa inte idrotten som 
framhåller frågor om mänskliga rättigheter inom idrotten123. Åtgärd 22 i planen för genomföran-
det av den nationella barnstrategin har som mål att kartlägga metoder för att hos de aktörer som 
är involverade i hobbyverksamhet öka de pedagogiska kunskaperna liksom deras kunskaper om 

116 Lapin Liikunta rf, Regionförvaltningsverket i Lappland, sametinget, undervisnings- och kulturministeriet & Likes. 
(2020). Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen. Selvitystyö (Idrott som hobby i sameområdet. Utredning, 
på finska). 

117 Lehtonen, K. & Laine, K. (2021). Liikunta ja urheilu saamelaiskulttuurissa (Motion och idrott i den samiska kulturen, på 
finska). Liikunta & Tiede 3/2021.  
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/liikunta-ja-urheilu-saamelaiskulttuurissa.html#.YMB2QrRjV3k.twitter

118 Barnombudsmannen. (2021, 1. december). Situationen för barnens språkliga rättigheter är bräcklig och kräver 
medvetna val. [meddelande]. https://lapsiasia.fi/sv/-/barnombudsmannadelegationen-4-2021  

119 Barnombudsmannen. (2021). Barnombudsmannens möten med barn bosatta i sameområden. Promemoria. https://
lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn  

120 Se till exempel Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (red.) (2019). Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimus 2018 (Rätt att röra sig. Undersökning om barn och ungas fritid 2018, på finska). Statens idrottsråds 
publikationer 2019:2. Statens ungdomsråds publikationer nr. 61.

121 Pekkarinen, E. (2020). Lapsen oikeudet ja harrastustoiminta (Barnets rättigheter inom hobbyverksamhet, på finska). 
I P. Berg, K. Lehtonen & M. Salasuo (red.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu.” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä 
ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa (”Man har snarare hållit tyst om det.” 
Om mobbning, diskriminering och osakligt bemötande av barn och unga inom motion och idrott, på finska). 
Ungdomsforskningsnätverkets/Ungdomsforskningssällskapets webbpublikationer 151, 30–35. 

122 Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (red.) (2019). Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 (Rätt 
att röra sig. Undersökning om barn och ungas fritid 2018, på finska). Statens idrottsråds publikationer 2019:2. Statens 
ungdomsråds publikationer nr. 61.

123 Förbundet för mänskliga rättigheter (2021). Kampanjen Krossa inte idrotten. https://alarikourheilua.fi/sv/

Man får klä sig hur man 
vill och göra sådant 
som man tycker om.

https://lapsiasia.fi/sv/-/barnombudsmannadelegationen-4-2021
https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
https://alarikourheilua.fi/sv/
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barnets rättigheter, utveckling och olika åldrar124. Barnombudsmannen har kontaktats av repre-
sentanter för idrottsaktörer och -föreningar där de ber om synpunkter om främjande av mänsk-
liga rättigheter och jämlikhet i föreningars arbete och coachningen av barn. Barnombudsmannen 
har också mottagit kontakter av familjer som anser att deras barn har blivit orättvist behandlade 
eller diskriminerade i samband med fritidsaktiviteter. Dessutom handlade medborgarkontakter om 
hobbyer och fritiden särskilt om coronabegränsningarna av barnens hobbyverksamhet. 

Barnombudsmannen betonar att vid hobbyverksamhet ska barnens synpunkter om faktorer 
som stödjer eller förhindrar meningsfull fritid och hobbyverksamhet beaktas. Det är särskilt 
viktigt att identifiera de barn och barngrupper vars möjligheter till hobbyverksamhet eller 
meningsfull fritid inte förverkligas. Arbetet för att främja ett gott bemötande av barn och unga 
samt att identifiera och förebygga osakligt bemötande, mobbning och diskriminering måste 
fortsätta.

124  Statsrådet. (2021). Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin. Statsrådets principbeslut. Statsrådets 
publikationer 2021:82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0


47

Stöd och skydd från staten och kommunerna

Artikel 18:  Ett barns föräldrar har det gemensamma ansvaret för barnets uppfostran och omvård-
nad. Föräldrarna ska agera i enlighet med barnets bästa. Staten och kommunerna ska 
stödja föräldrarna i deras uppgift.

Artikel 20:  Ett barn har rätt att få hjälp om föräldrarna inte tar hand om barnet eller behandlar 
det illa. Då kan barnet placeras i en fosterfamilj eller på en barnskyddsanstalt. Barnet 
kan flytta tillbaka till sina föräldrar om det är bra för barnet. Flera byten av placerings-
ställe och hem för barnet ska undvikas. Barnet har rätt att upprätthålla relationerna med 
viktiga personer i sitt liv.

Barnskydd har varit ett stort samtalsämne under 2021 precis som under tidigare år. Kunskapsbasen 
om barnskydd uppdateras väldigt långsamt i Finland. Statistiken från föregående år blir tillgänglig 
först omkring mitten av det följande året eller även senare. Den långsamma uppdateringen av statis-
tiken gör det omöjligt att följa upp behovet och läget av barnskyddet eller att reagera i rätt tid. Covid-
19-pandemin orsakade inte några betydande ändringar i den statistik som förts över barnskyddet år 
2020 – indikatorer för brådskande hjälpbehov ökade och till exempel klientantalen hos öppenvår-
den minskade. Konsekvenserna av pandemin förväntas bli synliga inom barnskyddet gradvis under 
de kommande åren. 125

Figur 5 Coronaåret fick inte framhävd betydelse i barnskyddsstatistiken. (Källa: Institutionen för hälsa 
och välfärd, Barnskydd 2020)

125  Forsell, M., Kuoppala, T. & Säkkinen, S. (2021). Barnskydd 2020. Coronaåret fick inte framhävd betydelse i  
barnskyddstatistiken – konsekvenserna väntas visa sig med dröjsmål. Institutet för hälsa och välfärd. Statistikrapport 
19/2021. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Statistikrapport%2019_2021%20Huvudresultat%20pa%20
svenska.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Statistikrapport%2019_2021%20Huvudresultat%20pa%20svenska.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Institutet för hälsa och välfärd har genomfört två enkäter som riktats till kommuner om läget för 
barnskyddet under coronapandemin126 127. Den första enkäten handlade om situationen under hösten 
2020, och i den andra enkäten ombads kommunerna granska situationen under vintern 2020–2021 
i förhållande till tiden före coronapandemin. Enligt kommunerna hade antalet nya klienter inom 
barnskyddet, antalet barnskyddsanmälningar, barns och föräldrars psykiska problem samt bris-
terna i föräldrars vardagshantering ökat under coronatiden. I synnerhet barnskyddsanmälningar 
från skolor hade ökat. Under vintern 2021 var det svårare för barnskyddets klienter att erhålla de 
social- och hälsovårdstjänster som de var i behov av, i synnerhet tjänster från skolförvaltningen, 
elevvården samt barn- och ungdomspsykiatrin. Användningen av fjärrförbindelser ökade markant 
inom barnskyddet under vintern 2021. 93 procent av kommunerna uppskattade att coronapande-
min medför en ökning i antalet klienter, och 76 procent uppskattade att antalet placeringar ökar på 
lång sikt.128 

Pandemin har medfört problem för placerade barn och unga att erhålla social- och hälsovårdstjäns-
ter och stöd för lärandet. Pandemin äventyrade rätten för placerade barn att hålla i kontakt med 
sina närstående. Det fanns skillnader mellan regionerna och platserna för vård utom hemmet i till-
gången till tjänsterna för barn och unga och hur de kunde använda fjärrförbindelser i sina kontak-
ter med närstående, såsom deras födelsefamilj och vänner.129 I sitt styrningsbrev i februari 2022 
påminde tillsynsmyndigheterna kommunerna och de kommande välfärdsområdena om ansvaret att 
anordna missbruks- och mentalvårdstjänster och den i dagsläget svaga tillgången till dem.130

Barnombudsmannen gav i september 2021 (i samband med behandlingen av riksdagens justitie-
ombudsmans årsberättelse) ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott om barnskyddsläget i 
Finland med beaktande av de utmaningar som pandemin medfört. I utlåtandet lyfte ombudsman-
nen i synnerhet fram oron över coronapandemins långvariga konsekvenser för barns välfärd och 
ökningen av behovet av barnskydd. Pandemin har försvagat tillgången till basservice för ett stort 
antal barn och familjer, vilket kan senare leda till en ökning av behovet av barnskydd. Samtidigt 
kan behovet av tidigt stöd för barn och familjer förbli oupptäckt, vilket framöver kan leda till en 
kraftig ökning i användningen av tunga och långvariga barnskyddstjänster. I sitt utlåtande lyfte 
barnombudsmannen fram behovet av forskningsdata bland annat om barnskyddets effektivitet, att 

126 Tiili, A., Paasivirta, A., Kuokkanen, J., Eriksson, P. & Nelimarkka, S. (2020). Koronan vaikutukset lastensuojeluun (Hur 
corona har påverkat barnskyddet, på finska). Institutet för hälsa och välfärd. Tutkimuksesta tiiviisti 34/2020.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-597-1

127 Eriksson, P., Nelimarkka, S., Paasivirta, A., Tiili, A. & Yliruka, R. (2021). Koronan vaikutukset lastensuojeluun – osa 
2 (Hur corona har påverkat barnskyddet – del 2, på finska). Institutet för hälsa och välfärd. Tutkimuksesta tiiviisti 
16/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-644-2

128 Eriksson m.fl. (2021). (Ibid.) 

129 Utriainen, S., Eriksson, P. & Heino, T. (red.) (2021). Poikkeusolot sijaishuollossa: koronaepidemian vaikutuksia kodin 
ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin. (Undantagsförhållanden inom vård utom hemmet. Coronaepidemins inverkan 
på barn som placerats utom hemmet. På finska, med sammandrag på svenska). Institutet för hälsa och välfärd. 
Arbetsdokument 35/2021.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-776-0

130 V/6085/2022. Ordnande och tillhandahållande av mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga 
som är kunder inom barnskyddet. Valvira & regionförvaltningsverket. Anvisning 24.2.2022. https://www.
valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_asiakkaana_lasten_mielenterveys_ja_paihdepalvelut.
pdf/180bfead-58bc-ada6-590f-ddf8e7dd28eb?t=1645798691962

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-597-1
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-644-2
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-776-0
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flytta prioriteringen till förebyggande tjänster, utveckling av tjänsternas innehåll och kvalitet samt 
resurserna och samarbete, satsningar på övervakning samt stärkande av barnens rättsskydd och 
informationen om den.131

Frågor om barnskydd kom upp också i medborgarkontakter om barnskydd som barnombudsman-
nen tog emot under 2021. Medborgare berättade om missförhållanden som de observerat inom 
barnskyddet antingen på basis av sina egna eller mer allmänna erfarenheter. Missförhållandena 
handlade ofta om att man upplevde att samarbetet inte fungerade eller om bristen på tillgång till 
adekvata tjänster i rätt tid. Personer som kontaktat ombudsmannen hänvisades vid behov till den 
behöriga myndigheten till exempel genom att informera dem om de rättsskyddsmedel som medborg-
arna har till sitt förfogande.132

Barnskyddslagen ändrades igen under år 2021. Ändringarna handlade om personaldimensione-
ringen för socialarbetare inom barnskyddet och träder i kraft stegvis under 2022 och 2023. I sitt 
utlåtande ansåg barnombudsmannen att personaldimensioneringen var värt att stödja, men beto-
nade att den inte ensam kommer att lösa de betydande problemen i barnskyddet. Barnskyddet och 
personalens arbetsförhållanden och välbefinnande i arbetet ska utvecklas övergripande så att den 
vägledande principen för barnskyddet är prioriteringen av barnets bästa.133 

Andra ändringar i barnskyddslagen som var på remiss var bland annat effektiviserad stödåtgärd 
inom öppenvården, precisering av kompetenskraven för barnskyddsanstalters personal, särskild 
omsorg och innehållet under en period av särskild omsorg samt precisering av begränsningsåtgär-
der. Barnombudsmannen gav sitt utlåtande om dessa i maj 2021.134 Dessa ändringar kommer dock 
att föreslås först under år 2022. 

I barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 föreslog ombudsmannen att Finland inleder en 
totalreform av barnskyddslagen135. Barnombudsmannen vill betona att förslaget om en totalreform 
av barnskyddslagen inte är ett alternativ eller likvärdigt med den ovannämnda partiella reformen 
av barnskyddslagen. Det är av yttersta vikt att den partiella reformen främjas enligt tidsschemat. 
Det är dock motiverat att framöver genomföra en totalreform av barnskyddslagen, och tillräckliga 
tidsmässiga, ekonomiska och kunskapsmässiga resurser ska anslås för dess beredning. Revideringen 
av barnskyddslagen åtgärder inte heller ensam barnskyddets strukturella problem som förknip-
pas till exempel med tillgången till personal eller problem relaterade till arbetets innehåll, som till 

131 LAPS/61/2021. Barnombudsmannens utlåtande till riksdagens grundlagsutskott om riksdagens justitieombudsmans 
berättelse 2019 (på finska). (15.9.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_lastensuojelu

132 Barnombudsmannen (2022). Anvisningar för situationer där du inte är nöjd med ett beslut eller bemötande.  
https://lapsiasia.fi/sv/rattsskyddsmedel 

133 LAPS/90/2020. Barnombudsmannen utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om en lag om ändring av 13 b § 
i barnskyddslagen (på finska) (17.11.2021).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_stv_he1702021vp_lastensuojelulaki-13b

134 LAPS/94/2020. Barnombudsmannens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av barnskyddslagen och till lagar som har samband med den (på finska) (20.5.2021).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_lastensuojelulaki_20052021

135 Barnombudsmannens byrå (2022). Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022. Barnombudsmannens byrås 
publikationer 2022:2 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2

https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_lastensuojelu
https://lapsiasia.fi/sv/rattsskyddsmedel
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_stv_he1702021vp_lastensuojelulaki-13b
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_lastensuojelulaki_20052021
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-987-2
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exempel problem med utmattning hos personalen. Totalreformen skulle ändå kunna förtydliga 
ansvarsfördelningen, lagens tillämpning, beslutsfattandet och övervakningen. För närvarande finns 
det problem i alla dessa områden. Det primära målet av totalreformen av barnskyddslagen ska vara 
främjande av barnets rättigheter, barnets ställning och barnets bästa. 

Målsättningarna i barnskyddslagen var bra då de trädde i kraft 2008, men det har sedan länge 
varit klart att lagen har utvecklats till en svårtydlig och svårhanterlig helhet. Lagen har ändrats 29 
gånger samtidigt som det har skett stora förändringar i helheten av tjänsterna för barn och familjer. 
En oenhetlig lag ställer betydande utmaningar både för lagberedarna och de aktörer som tilläm-
par lagen. Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har i sin årsberättelse 2019 lyft fram 
flera problem inom barnskyddet som förknippas med tillsynen, resurserna och kompetensen och 
konstaterat att barnskyddets socialarbetares behov av stöd och handledning ökar på grund av att 
socialvårdslagstiftningen ofta upplevs vara invecklad och lämna rum för tolkningar.136 Riksdagens 
justitieombudsman har upprepade gånger tagit upp barnskyddet som ett av de tio centrala proble-
men för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland on nämner till exempel problem 
med tolkningen och praxisen för lagligheten av de begränsande åtgärder som möjliggörs av lagen.137  

De anställda inom barnskyddet har aktivt fört fram styrkorna och bristerna i barnskyddslagen och 
lagar som har samband med den138.

Barnombudsmannen betonar att en reform av barnskyddslagen är i alla fall aktuell bland annat 
på grund av social- och hälsovårdsreformen, reformen av den sociala tryggheten samt reformerna 
av elevvårdslagstiftningen, lagen om missbrukarvård, mentalvårdslagen och lagstiftningen om 
funktionshinderservice. Barn-, familje- och ungdomstjänsterna utgör en helhet där revidering av 
ett delområde förutsätter att hela systemet granskas på nytt. Under 2000-talet har barnskyddet fått 
bära ansvaret för de brister och bristfälliga resurser som drabbar alla ovannämnda delområden, 
och barnskyddets vård utom hemmet har konstant fått ta emot barn för vilka det troligen skulle vara 
bättre att erbjuda kompetent och effektivt vård antingen i samarbete med en annan sektor eller helt 
och hållet inom en annan sektor. 

136 Puumalainen, M. (2020). Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainens anförande. Justitiekanslerns årsberättelse 
2019, s. 33. https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf/7fdc71df-a27b-
2715-c17a-1d58193a95b3/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf?t=1637066026525 

137 Riksdagens justitieombudsmans kansli (2021). Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020, s. 157.  
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/40544/2020-sv/c01328e7-5207-4a45-90dd-2f0b8e2fe5bc

138 T.ex. Rämö, J. (2020). Sosiaalialan ammattilaisten mielipidekirjoituksia lastensuojelusta Helsingin Sanomissa 
(Debattartiklar i Helsingin Sanomat om barnskydd av yrkespersoner inom det sociala området, på finska). Pro gradu-
avhandling. Jyväskylä universitet. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177230  

https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf/7fdc71df-a27b-2715-c17a-1d58193a95b3/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf?t=1637066026525
https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf/7fdc71df-a27b-2715-c17a-1d58193a95b3/justitiekanslerns_berattelse_2019.pdf?t=1637066026525
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/40544/2020-sv/c01328e7-5207-4a45-90dd-2f0b8e2fe5bc
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177230
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En totalreform av barnskyddslagen skulle kunna fungera som en motor för en paradigmändring 
där man skulle noggrant kunna bedöma ändringsbehoven inom barnskyddet, stärka den för närva-
rande svaga kunskaps- och forskningsbasen för barnskyddet, förtydliga barnskyddets förhållande 
till andra barn- och familjetjänster, stärka tillsynen av barnskyddet och stödja kompetensen av 
personalen inom barnskyddet. Framför allt skulle man med reformen kunna få till stånd ett servi-
cesystem för barnskyddet som inte längre kränker de grundläggande och mänskliga rättigheterna, 
utan främjar barnets rättigheter, barnets ställning och barnets bästa samtidigt som barnens familjer 
får den hjälp de behöver. 
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Rätt till familj och omvårdnad av sina föräldrar

Artikel 9:  Ett barn har rätt att leva tillsammans med sina föräldrar om dessa klarar av att ta 
hand om barnet. Ett barn som inte bor med sina föräldrar har rätt att hålla regelbunden 
kontakt med dem. Om det skadar barnet att träffa föräldrarna kan myndigheterna förhin-
dra umgänget. 

Artikel 18:  Ett barns föräldrar har det gemensamma ansvaret för barnets uppfostran och omvård-
nad. Föräldrarna ska agera i enlighet med barnets bästa. Staten och kommunerna ska 
stödja föräldrarna i deras uppgift.

I ljuset av aktuell forskning påverkar ett barns levnadslopp av genomet av föräldrarna139, det hem 
där barnet växer upp och de föräldrar som uppfostrar barnet140. Under pandemin har betydel-
sen av familj ökat i och med att de sociala relationerna och vardagen har i en större utsträckning 
koncentrerats till hemmet. Den finländska familjen är av tradition en lite kärnfamilj som består av 
gifta föräldrar och deras gemensamma barn. Trots att de årliga förändringana i familjestatistiken 
är väldigt små, är förändringen i strukturen av de finländska barnfamiljerna tydlig på längre sikt: 
andelen barn som växer upp i familjer där föräldrarna är gifta har minskat, medan andelarna av 
sambofamiljer och enföräldersfamiljer har ökat.141 De finländska familjerna omfattar allt fler olika 
familjeformer, men familjens betydelse för barnet har inte minskat. 

Familjernas resurser sattes på prov under 2021 precis som under året innan. Covid-19-vaccinationer 
började i början av året ges först till de äldre och vuxna som tillhör riskgrupperna, varför barn 
fick vänta längst på vaccinationerna. 5–11-Åringarnas vaccinationer tilläts först i slutet av år 2021. 
Flera familjer drabbades av covid-19, eftersom viruset under hösten 2021 spred sig och smittade 
särskilt bland barn. Barnens behandlingsperioder inom den slutna vården ökade emellertid inte 
i någon alarmerande utsträckning. Smittan försvårade familjernas vardag, och barnombudsman-
nen kontaktades ofta i frågor som handlade om kommunernas testnings-, karantän- och distans-
undervisningspraxis. Särskilt högstadieelever och studerande på det andra stadiet hade fortfarande 
distansundervisning. För lågstadieeleverna och barn som deltar i småbarnspedagogiken normali-
serades vardagen dock under 2021 jämfört med år 2020. Enligt ett forskningsprojekt som utredde 
välbefinnandet av familjer till barn under skolåldern under covid-19-pandemin minskade undan-
tagsförhållandenas effekter på arbetet och arbetsfördelningen i hemmet när barnen återgick till 

139 Erola, J. (2021, den 2 februari). Vaikuttaako geeniperimä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen luultua enemmän? 
(Påverkar genomet den samhälleliga ojämlikheten mer än vi trott? På finska.) [meddelande]. Åbo universitet.  
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/vaikuttako-geeniperima-yhteiskunnalliseen-eriarvoisuuteen-luultua 

140 Pulkkinen, L. (2022). Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (Barnets välbefinnande börjar i hemmet, på finska). Vastapaino. 

141 Keski-Petäjä, M. & Pietiläinen, M. (2020, den 16 november). Miltä lasten Suomi näyttää tilastoissa? – Lasten määrä 
ja osuus väestössä historiallisen pieni (Hur ser barnens Finland ut i statistiken? –Antalet barn och deras andel 
i befolkningen är nu på en historiskt låg nivå, på finska). Statistikcentralen, Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/
tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/   

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/vaikuttako-geeniperima-yhteiskunnalliseen-eriarvoisuuteen-luultua
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/
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småbarnspedagogiken.142 

Utöver kontakter som handlade om coronapandemin handlade de kontakter som barnombudsman-
nen under 2021 tog emot om familjen, vårdnaden, underhållet och umgängesrätt och betonades av 
skilsmässosituationer, problem med förverkligandet av umgängesrätt, alienation samt kombinatio-
nen av arbete och familj.

Under 2021 blev den historiska familjeledighetsreformen färdig och innebär att antalet föräldra-
ledighetsdagar och flexibiliteten i användningen av föräldraledigheten ökar. Reformen har som mål 
att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och beaktar de olika familjeformerna bättre 
än hittills. Genom reformen får båda föräldrarna för första gången en lika stor föräldraledighets-
kvot. Ledigheten kan tas ut under flera perioder fram till det att barnet fyllt två år, och en del av 
ledigheten kan överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, sin egen maka/make 
eller makan/maken till den andra föräldern. 

Familjeledighetsreformen kommer att öka jämlikheten inom de familjer där båda föräldrarna 
är engagerade i omvårdnaden av barnet. Däremot blir barnets ställning inte bättre i familjer där 
omvårdnaden av barnet inte fördelar jämnt. I samband med familjeledighetsreformen konstaterade 
barnombudsmannen att medan ställningen av dessa barn inte kommer att försvagas jämfört med 
nuläget kommer dessa barn framöver att sättas i en ojämlik ställning i förhållande till barn som får 
omsorg och omvårdnad av båda sina föräldrar.143 

Under 2021 lämnades regeringens förslag till föräldraskapslag för behandling till riksdagen. Syfte 
är att slå ihop moderskapslagen (253/2018) och faderskapslagen (11/2015)144. Samtidigt revideras 
bestämmelserna i lagen. 

Verkställigheten av familjeledighetsreformen ska följas upp ur perspektivet för de olika famil-
jeformerna och reformens konsekvenser för barn ska bedömas regelbundet. 

142 Närvi, J. & Lammi-Taskula, J. (2021). Lapsiperheiden hyvinvointi koronapandemian aikana. Osaraportti 3: Vanhempien 
kokemukset työn ja perheen yhteensovittamisesta ja hoivan jakamisesta (Välbefinnandet av barnfamiljer under 
coronapandemin. Delrapport 3: Föräldrarnas erfarenheter om kombinationen av arbete och familj och fördelningen av 
omvårdnaden av barn, på finska). JYU Reports 11. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8938-5 

143 LAPS/63/2019. Barnombudsmannens utlåtande till social- och hälsoutskottet om regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till 
vissa lagar som har samband med dem (på finska). (22.10.2021).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he1292021vp_perhevapaauudistus 

144 RP 132/2021 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband 
med den.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8938-5
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he1292021vp_perhevapaauudistus
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Den finländska familjen i statistiken 

Den procentuella andelen av barn i befolkningen har minskat ända sedan 1960-talet. Detta orsa-
kas av nedgången i fruktsamhetstalet samt den åldrande befolkningen. Ändringen i befolknings-
strukturen syns som minskning av antalet barnfamiljer och familjestorleken samt försvagande av 
försörjningskvoten. Antalet barn i Finland är nu historiskt lågt. I slutet av 2021 fanns det 1 041 526 
minderåriga barn i Finland, alltså 18,8 procent av befolkningen.145

• 98 % av barnen bor med en eller båda av sina föräldrar. 
• 0,2 % av minderåriga barn bor ensamma.
• 0,1 % av minderåriga barn bor tillsammans med sitt eget eller sin partners barn. 
• 0,3 % av barnen har ett samboförhållande eller till exempel i ett kollektiv. 

Under 2020 hade 19 086 barn placerats i vård utom hemmet som en barnskyddsåtgärd, alltså 1,6 
procent av barnen. Antalet barn i vård utom hemmet ökade med 0,4 procent från året innan.146

Familjestrukturerna har ändrats147 

• Tidigare var den vanligaste familjetypen ett gift par med barn. 
• Sedan år 2005 har den vanligaste familjetypen varit ett gift par utan barn. 
• I slutet av 2020 fanns det 556 052 barnfamiljer i Finland, vilket är cirka 3 700 färre än året 

innan. 
• 80 % av barnen bor i familjer med två föräldrar och 20 % i familjer med en förälder. 
• 56 % av barnfamiljerna är familjer med gifta par av olika kön. 
• 20 % av barnfamiljerna är sambofamiljer. 
• 20 % av barnfamiljerna är familjer med mor och barn.
• 4 % av barnfamiljerna är familjer med far och barn. Antalet familjer som består av far och 

barn har ökat.
• Gifta par av samma kön var föräldrar i 667 barnfamiljer och registrerade par av samma kön 

var föräldrar i 219 barnfamiljer.

145 Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstrukturen.

146 Forsell, M., Kuoppala, T. & Säkkinen, S. (2020). Barnskydd 2020. Coronaåret fick inte framhävd betydelse i 
barnskyddstatistiken – konsekvenserna väntas visa sig med dröjsmål. Institutet för hälsa och välfärd. Statistikrapport 
19/2021. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Statistikrapport%2019_2021%20Huvudresultat%20pa%20
svenska.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

147 Finlands officiella statistik (FOS). (2020). Minskningen av antalet familjer har stannat av. Statistikcentralen.  
https://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tie_001_sv.html 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Statistikrapport%2019_2021%20Huvudresultat%20pa%20svenska.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Statistikrapport%2019_2021%20Huvudresultat%20pa%20svenska.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tie_001_sv.html
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• 9 % av barnfamiljerna är ombildade familjer med minst ett minderårigt barn som är barn till 
bara den ena föräldern. I statistiken om ombildade familjer har man bara beaktat familjer 
som bildas av par av olika kön. Antalet ombildade familjer minskade från året innan.148 54 % 
av föräldrarna i ombildade familjer var sambor och 46 % var gifta. 60 procent av barnen har 
kommit till den ombildade familjen med sin mor. Andelen har varit på ungefär samma nivå 
i ett helt kvartssekel.149 

I familjestatistiken bokförs barnen i den familj var de är folkbokförda. Tills vidare kan man vara 
folkbokförd på endast en adress. Omkring en femtedel av barn vars föräldrar bor åtskilda bor i två 
hem i Finland. Enligt enkäten Hälsa i skolan bodde åtta procent av unga i högstadieåldern växelvis 
med båda sina föräldrar, men andelarna varierar mellan utredningarna.150 

Antal barn151 152

• Antalet barn i medeltal i barnfamiljer är 1,84. 
• I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn.
• 43 % är familjer med ett barn
• 39 % är familjer med två barn 
• 13 % är familjer med tre barn
• 5 % är familjer med minst fyra barn.

Fruktsamhet 

Det preliminära summerade fruktsamhetstalet under 2021 var 1,46 (under 2020 1,37). Det summe-
rade fruktsamhetstalet ökade för andra året i rad, men är fortfarande det fjärde lägsta i mätnings-
historian. Det summerade fruktsamhetstalet anger hur många barn en kvinna i genomsnitt skulle 
föda under sin livstid, om fruktsamheten var på samma nivå som under beräkningsåret.153

148 Finlands officiella statistik (FOS). (2020). (ibid.) 

149 Finlands officiella statistik (FOS). (2019). Antalet småbarnsfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-
talet. Statistikcentralen. http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_sv.html 

150 Haapanen, M. & Hakovirta, M. 2020: Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva: 11 maan vertailu (Växelvist boende av 
barn och den sociala tryggheten: jämförelse mellan 11 länder, på finska). FPA:s arbetsdokument 156:2020.  
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102787877 

151 Statistikcentralen (2021). Befolkning och samhälle. Statistikcentralen, Finland i siffror.  
https://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_sv.html 

152 Finlands officiella statistik (FOS). (2019). Antalet småbarnsfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-
talet. Statistikcentralen. http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_sv.html

153 Finlands officiella statistik (FOS) (2022). Fruktbarheten har ökat från året innan. Statistikcentralen.  
https://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tie_001_sv.html 

http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_sv.html
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102787877
http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_sv.html
https://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tie_001_sv.html
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Barnombudsmannens verksamhet 2021

Barnombudsmannens uppgift

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet vars uppgift styrs av lagen 
om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannens arbete bygger på FN:s konvention om 
barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). De bestämmelser som ingår i konventionen och som regle-
rar barnens ställning och rättigheter ska beaktas i all lagstiftning och i allt beslutsfattande som gäller 
barn. 

Barnombudsmannen främjar och bedömer genomförandet av FN:s konvention om barnets rättig-
heter i Finland. Barnombudsmannen utför påverkansarbete Barnombudsmannen har till uppgift 
att säkerställa att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga 
beslutsfattandet. Varje människa under 18 år räknas som barn.

Enligt lagen ska barnombudsmannen:

• bedöma hur barnets bästa och rättigheter omsätts i praktiken samt följa barn och ungas 
levnadsförhållanden

• bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedöma deras effekter på 
barnens välfärd

• genom initiativ, råd och anvisningar påverka det samhälleliga beslutsfattandet i frågor som 
gäller barn och främja tillgodoseendet av barnets bästa i samhället

• upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna

• utveckla former för samarbete mellan olika aktörer

• förmedla information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till 
myndigheter och till allmänheten. 
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• 

Figur 6  Barnombudsmannens uppgifter
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Figur 7 Barnombudsmannes dygder, värderingar och målen
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Barnombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda barn eller 
familjer, ta ställning i sådana ärenden eller ändra andra myndigheters beslut. Barnombudsmannen 
utnyttjar den respons och de kontakter som ombudsmannen mottagit i sitt samhälleliga påverkans-
arbete. Ombudsmannen kan aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, 
så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning.

Laglighetsövervakningen av barnets rättigheter tillhör riksdagens justitieombudsman. Riksdagens 
justitieombudsman övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet huvudsakligen genom 
att undersöka mottagna klagomål. Även barn och unga kan lämna klagomål till riksdagens 
justitieombudsman. 

Barnombudsmannen ger utlåtanden och ställningstaganden  samt deltar i och strävar efter att 
väcka samhällelig diskussion om barnets rättigheter. Ombudsmannen bedömer projekt som är 
aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och kan ta initiativ för 
att nödvändiga förändringar ska inledas. Barnombudsmannen publicerar undersökningar och 
utredningar kring aktuella teman. En viktig utgångspunkt för barnombudsmannens arbete är 
barnens upplevelser och åsikter. Dessa utreds bland annat genom möten med Unga rådgivare och 
Barnbarometern-undersökningar.

Barnombudsmannen stöds av barnombudsmannadelegationen, till vilken ledamöter utses från 
olika intressentgrupper. Barnombudsmannadelegationen tillför multiprofessionell sakkunskap om 
samhället, forskningen och regleringen i Finland till barnombudsmannens arbete.

Barnombudsmannen bygger upp kontakter mellan olika aktörer genom nätverksträffar, diskussio-
ner och evenemang. Samarbetspartner är bland annat myndigheter, kommuner, landskap, forskare, 
organisationer, religiösa samfund, företag och andra aktörer och sakkunniga inom barnpolitik. 

Barnombudsmannen rapporterar årligen till statsrådet och med fyra års mellanrum till Finlands 
riksdag om tillgodoseendet av barn och ungas välfärd och rättigheter. Dessutom rapporterar ombuds-
mannen till FN:s kommitté för barnets rättigheter i samband med statens regelbundna rapportering. 

Den finska barnombudsmannen har tätt samarbete med de nordiska barnombudsmän samt inom 
nätverket för barnombudsmän i Europa, ENOC.

Barnombudsmannens strategi 2019–2024

Fullgörandet av barnombudsmannens uppgift förutsätter att ombudsmannens verksamhet grundar 
sig på barnets rättigheter samt en hållbar och transparent värdegrund. Verksamheten ska också ha 
genomslagskraft. Barnombudsmannens strategi för åren 2019–2024 bereddes i samarbete vid byrån 
och blev klar den 1 oktober 2019. I strategin definierades barnombudsmannens värderingar, dygder 
och mål samt verksamhetens operativa innehåll. Under denna strategiperiod vill barnombudsman-
nen stärka klarläggandet av barns och ungas åsikter samt kommunikationen om åsikterna i byråns 
arbete. Erfarenhetsinformation som fåtts från barn och unga betonas som en del av byråns utlåtan-
den, publikationer, initiativ, ställningstaganden och samhällsdiskussion.
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1. Barnombudsmannen bedömer tillgodoseendet av barnets 
rättigheter 

Utlåtanden (72 st.)

Finns på vår webbplats (på finska) https://lapsiasia.fi/sv/utlatanden1

13 av våra utlåtanden handlade om pandemin. Utlåtanden och ställningstaganden (på finska) har 
samlats på sidan https://lapsiasia.fi/covid-19-lausunnot.

11.1.2021  Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition om ändring av lagen om 
smittsamma sjukdomar RP 245/2020 rd

12.1.2021  Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition om ändring 
av lagen om smittsamma sjukdomar RP 245/2020 rd

21.1.2021 Utlåtande om utredningen av hur lagen om bildprogram fungerar och reformbehov 

22.1.2021  Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet till stöd av beredningen av statsrådets 
jämställdhetspolitiska redogörelse

28.1.2021 Utlåtande till justitieministeriet om omorganiseringen av stöd- och 
förvaltningsfunktionerna vid specialmyndigheterna inom justitieministeriets 
förvaltningsområde 

9.2.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition med förslag 
till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av social- och 
hälsovården 

11.2.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om delaktighetsarbetsgruppens förslag 
som gäller reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

12.2.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om det förslag av arbetsgruppen för 
reformen av krävande vård utom hemmet som gäller regeringens proposition om 
lagstiftningen om barnskyddets krävande vård utom hemmet 

16.2.2021 Utlåtande till finansministeriets arbetsgrupp för utredning av barnbudgetering

16.2.2021 Utlåtande till lagutskottet om utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag 
E 48/2019 rd

24.2.2021 Utlåtande till lagutskottet om regeringens proposition med förslag till lagstiftning om 
inrättande av välfärdsområden och om en reform av social- och hälsovården 

25.2.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition 
om en ny biobankslag 

25.2.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition med förslag till lag om 
ändring av lagen om småbarnspedagogik RP 249/2020 rd

26.2.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utredningen om 
gymnasiediplom 

https://lapsiasia.fi/sv/utlatanden1
https://lapsiasia.fi/covid-19-lausunnot
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1.3.2021 Utlåtande till kulturutskottet om utfallet för konsekvensbedömningar i 
författningsförslag 

4.3.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av social- och 
hälsovården 

4.3.2021 Utlåtande till ekonomiutskott om regeringens proposition med förslag till lagstiftning 
om inrättande av välfärdsområden och om en reform av social- och hälsovården 

9.3.2021 Utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om regeringens proposition om 
ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med 
barn

11.3.2021 Utlåtande till ekonomiutskottet om utfallet för konsekvensbedömningar i 
författningsförslag 

11.3.2021 Utlåtande till inrikesministeriet om ändring av förordningen om polisens 
avgiftsbelagda prestationer

12.3.2021 Utlåtande till arbets- och näringsministeriet om regeringens redogörelse gällande 
behovet av att se över integreringsåtgärderna

17.3.2021 Utlåtande till revisionsutskottet om utfallet för konsekvensbedömningar i 
författningsförslag 

24.3.2021 Utlåtande till lagutskottet om regeringens proposition om ändring av lagen om kontroll 
av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

25.3.2021 Utlåtande till kulturutskottet om statsrådets redogörelse för EU-politiken 

29.3.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition med förslag 
till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

30.3.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition 
om familjeledighetsreformen 

30.3.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition med förslag till lag om 
temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

21.4.2021 Utlåtande om Utbildningsstyrelsens anvisningar om anordnande av undervisning i 
religion och livsåskådningskunskap samt av gemensamma evenemang

23.4.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till regeringens 
proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om grundläggande 
utbildning 

29.4.2021 Utlåtande till finansministeriet om bedömningspromemorian för att utveckla den 
digitala identiteten

7.5.2021 Utlåtande till justitieministeriet om utkastet till regeringens proposition om föräldralag

11.5.2021 Utlåtande till kulturutskottet om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

21.5.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition med förslag 
till lag om ändring av familjepensionssystemen
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21.5.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition 
med förslag till ändring av barnskyddslagen

25.5.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition om temporär ändring av 
lagen om grundläggande utbildning

7.6.2021 Utlåtande till finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation om regeringens 
proposition om en tredje tilläggsbudget för 2021

8.6.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till regeringens 
proposition med förslag till ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om 
yrkesutbildning och gymnasielagen 

24.6.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till regeringens 
proposition med förslag om ändring av lagen om småbarnspedagogik 

24.6.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till regeringens 
proposition om ändring av lagen om elev- och studerandevård 

19.7.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till ändring av statsrådets 
förordning om frivilliga covid-19-vaccin 

4.8.2021 Utlåtande till inrikesministeriet om utkastet till regeringens proposition om lagstiftning 
för utveckling av beredskapen för omfattande invandring 

4.8.2021 Utlåtande till kommunikationsministeriet om utkastet till en trafiksäkerhetsstrategi

6.8.2021 Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet som svar på enkäten om 
ändringsbehoven i lagen om den grundläggande utbildningen och skolgångsstödet 

6.9.2021 Utlåtande till miljöministeriet om utkastet till regeringens proposition om en ny 
klimatlag

9.9.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om statsrådets redogörelse om den inre 
säkerheten

15.9.2021 Utlåtande till grundlagsutskottet om barnskyddets tillstånd i Finland och de 
utmaningar som coronapandemin medfört till barnskyddet

21.9.2021 Utlåtande till inrikesministeriet om utkastet till regeringens proposition om ändring av 
utlänningslagen

22.9.2021 Utlåtande till kulturutskottet om temporär ändring av lagen om smittsamma 
sjukdomar – coronapasset 

24.9.2021 Barnombudsmannens synpunkter till social- och hälsovårdsministeriet om reformen 
av translagstiftningen 

28.9.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om temporär ändring av lagen om 
smittsamma sjukdomar – coronapasset

30.9.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om betänkande från arbetsgruppen som 
berett en reform av lagen om utkomststöd 

21.9.2021 Utlåtande till kulturutskottet om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten 
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5.10.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition om reformen av 
familjeledigheter

8.10.2021 Utlåtande till kulturutskottet om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera 
integrationsfrämjandet 

14.10.2021 Utlåtande till Utbildningsstyrelsen om den nationella läskunnighetsstrategin 2030 

14.10.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition om 
statsbudgeten 2022 (social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde)

19.10.2021 Utlåtande till lagutskottet om regeringens proposition med förslag till en 
föräldraskapslag 

22.10.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition om reformen 
av familjeledigheter 

22.10.2021 Utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om statsrådets redogörelse om 
behoven av att reformera integrationsfrämjandet

26.10.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition om ändring av lagen om 
småbarnspedagogik 

29.10.2021 Utlåtande till kulturutskottet om regeringens proposition om ändring av lagen om 
grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen

2.11.2021 Utlåtande till justitieministeriet om arbetsgruppsbetänkandet om effektivisering av 
besöksförbudet

11.11.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om statsrådets redogörelse om behoven av 
att reformera integrationsfrämjandet 

12.11.2021 Utlåtande till inrikesministeriet om utkastet till regeringens proposition om ändring av 
medborgarskapslagen 

16.11.2021 Utlåtande till lagutskottet om regeringens proposition om ändring av äktenskapslagen 

18.11.2021 Utlåtande till kulturutskottet om redogörelsen om utvecklingspolitiken för de 
kommande valperioderna 

19.11.2021 Utlåtande till finansutskottet om barnbudgetering 

19.11.2021 Utlåtande till grundlagsutskottet om ändring av barnskyddslagen

19.11.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om ändring av barnskyddslagen

24.11.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition 
om lagen om Genomcentret

2.12.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om temporär ändring av lagen om 
smittsamma sjukdomar 

23.12.2021 Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition 
om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (vårdgarantin)
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Muntliga höranden (23 st.)

13.1.2021 Social- och hälsoutskottet: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar 
om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar RP 245/2020 rd

10.2.2021 Social- och hälsoutskottet: Regeringens utkast till proposition till riksdagen med förslag 
till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av 
social- och hälsovården och räddningsväsendet RP 241/2020 rd

17.2.2021 Hörande hos finansministeriets arbetsgrupp för barnbudgetering

26.2.2021 Kulturutskottet: Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om 
småbarnspedagogik RP 249/2020 rd

2.3.2021 Kulturutskottet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag – nuläget och 
utvecklingsbehov E 48/2019 rd

10.3.2021 Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som 
arbetar med barn RP 4/2021 rd. 

17.3.2021 Riksdagens revisionsutskott: Förverkligande av bedömningen av konsekvenserna av 
lagförslag – bedömning av effekter på barn E 48/2019 rd

24.3.2021  Riksdagens lagutskott: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med 
barn RP 4/2021 rd.

29.3.2021 Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter RP 
39/2021 rd

11.5.2021  Riksdagens kulturutskott: Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse SRR 1/2021 rd

21.5.2021  Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till 
lagar som har samband med dem (familjepension) RP 66/2021 rd

26.5.2021 Riksdagens kulturutskott: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar 
om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska 
skolan i Helsingfors RP 93/2021 rd

10.9.2021 Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Statsrådets redogörelse för den inre 
säkerheten (SRR 4/2021 rd)

16.9.2021 Riksdagens grundlagsutskott: Barnskyddets tillstånd i Finland och de utmaningar som 
coronapandemin medfört till barnskyddet (Riksdagens justitieombudsmans berättelse 
2019 B 15/2020 rd) 

16.9.2021 Justitieministeriet: Redogörelse om det språkpolitiska programmet. 

28.9.2021 Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Regeringens proposition med förslag till lagar 
om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 131/2021 
rd) 

19.10.2021 Riksdagens lagutskott: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
föräldraskapslag (RP 132/2021 rd) 19.10.2021
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21.10.2021 Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott: Statsrådets redogörelse om behoven av 
att reformera integrationsfrämjandet (SRR 6/2021 rd) 21.10.2021

22.10.2021 Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om 
småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 129/2021 rd) 

16.11.2021 Riksdagens finansutskott: Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 
2022 (RP 146/2021)

16.11.2021 Riksdagens lagutskott: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den (RP 172/2021 rd, 
LM 39/2019)

18.11.2021  Riksdagens social- och hälsovårdsutskott: Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen (RP 170/2021) 

19.11.2021 Riksdagens grundlagsutskott: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 13 b § i barnskyddslagen (RP 170/2021)

Initiativ, ställningstaganden, meddelanden och skrivelser (23 st.)

17.2.2021  Hur främjar man barnens trygga deltagande på webben?

18.2.2021 Covid-19-lägesöversikt till statsrådet för hösten 2020 och början av år 2021

26.2.2021  Brev till de finländska ledamöterna i Europaparlamentet om skydd av barn i EU:s 
dataskyddslagstiftning

4.3.2021  Barnombudsmannen påminner om barnets rättigheter under undantagsförhållandena

25.3. och 26.4.2021 Skrivelse till Brottspåföljdsmyndigheten om barnens möjligheter att träffa och 
upprätthålla kontakten till en förälder som sitter i fängelse 

31.3.2021  Barnens rätt att påverka ska främjas 

31.3.2021  Våld mellan barn och unga identifieras inte – förebyggande förutsätter åtgärder från 
hela samhället 

31.3.2021  Förra året innebar en utmaning för barnets rättigheter barnombudsmannen 
överlämnar sin berättelse till statsrådet 

8.4.2021 Covid-19-lägesöversikt till statsrådet för februari–mars 2021

10.5.2021  Barn beskriver corona som en sjukdom som ändrade de sociala normerna

25.5.2021  Inklusion är en mänsklig rättighet, påminner barnombudsmannen 

10.6.2021  Barnets rätt till vila och trygg fritid ska säkras under sommaren

2.8.2021  Barnens rättigheter åter i fara. Öppet brev från barnombudsmannen till politiska 
beslutsfattare, myndigheter och utbildningsanordnare

19.8.2021  Digitaliseringen revolutionerar barndomen 

https://lapsiasia.fi/sv/-/hur-framjar-man-barnens-trygga-deltagande-pa-webben-
https://lapsiasia.fi/sv/-/brev-till-de-finska-ledamoterna-i-europaparlamentet-om-skydd-av-barn-i-eu-s-dataskyddslagstiftning
https://lapsiasia.fi/sv/-/brev-till-de-finska-ledamoterna-i-europaparlamentet-om-skydd-av-barn-i-eu-s-dataskyddslagstiftning
https://lapsiasia.fi/sv/-/barnets-rattigheter-under-undantagsforhallandena
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162971/Barnombudsmannens_%C3%A5rsber%C3%A4ttelse2020.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162971/Barnombudsmannens_%C3%A5rsber%C3%A4ttelse2020.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162971/Barnombudsmannens_%C3%A5rsber%C3%A4ttelse2020.pdf?sequence=1
https://lapsiasia.fi/sv/-/meddelande-inklusion
https://lapsiasia.fi/sv/-/meddelande-ratt-till-vila-och-trygg-fritid
https://lapsiasia.fi/sv/-/barnens-rattigheter-ater-i-fara
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7.9.2021  Ungdomar drabbas hårt av pandemin 

16.9.2021  Barnombudsmannens skrivelse till Finlands kommuner: Det lönar sig att satsa på 
likvärdighet mellan barn och barngrupper 

29.9.2021  Tillgodoses barnets rättigheter då grundskolor läggs ned? 

11.10.2021  Flickornas välbefinnande kräver särskild uppmärksamhet 

14.10.2021  Öppet brev till statsrådet och ledningsgruppen av Institutet för hälsa och välfärd: 
Covid-19 och barn 

14.10.2021  Barnen glöms bort vid beslutsfattandet om corona, barnombudsmannen kräver 
förbättring 

26.10.2021  Funktionsnedsättning är inget hinder för en bra barndom – diskriminering, strukturer 
och attityder kan vara det 

1.12.2021  Situationen för barnens språkliga rättigheter är bräcklig och kräver medvetna val 

22.12.2021  En bättre vardag ska tryggas för barn och unga med neuropsykiatriska drag

https://lapsiasia.fi/sv/-/oppet-brev-fran-barnombudsmannen-for-statsradsmedlemmar-och-sakkunniga-vid-institutet-for-halsa-och-valfard-covid-19-och-barn
https://lapsiasia.fi/sv/-/oppet-brev-fran-barnombudsmannen-for-statsradsmedlemmar-och-sakkunniga-vid-institutet-for-halsa-och-valfard-covid-19-och-barn
https://lapsiasia.fi/sv/-/oppet-brev-fran-barnombudsmannen-for-statsradsmedlemmar-och-sakkunniga-vid-institutet-for-halsa-och-valfard-covid-19-och-barn
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2. Barnombudsmannen följer upp, producerar och förmedlar infor-
mation om barnets rättigheter

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen

Under 2021 beredde vi barnombudsmannens berättelse till riksdagen som upprättas vart fjärde 
år. Vi bjöd in följande skribenter till berättelsen: professor Heikki Hiilamo (Helsingfors universitet 
och Institutet för hälsa och välfärd) som skrev om barnpolitik och samhället samt forskningschef, 
ED Hanna Virtanen (Näringslivets forskningsinstitut) och forskningsledare, ED Hannu Karhunen 
(Forskning om arbete och ekonomi LABORE) som skrev om reformer och resurser inom utbild-
ningspolitiken. Barnombudsmannens byrå skrev följande till berättelsen: Barnombudsmannen 
Elina Pekkarinen skrev om specialfrågor om barnets rättigheter, jurist Merike Helander om utveck-
lingen av den nationella lagstiftningen ur perspektivet för genomförandet av FN:s konvention om 
barnets rättigheter och Anton Schalin tillsammans med Pekkarinen och Helander om barn och 
ungas synpunkter. Verket avslutas med en epilog där man bedömer den nationella barnstrategins 
framskridande. 

Barnbarometern

Syftet med Barnbarometern är att regelbundet producera infor-
mation om välfärden av finländska 6–7-åringar. Undersökningen 
samlar in barns synpunkter om deras vardag och liv. 
Undersökningen har hittills genomförts tre gånger, 2016, 2018 
och 2020. Temat för Barnbarometern 2020 var ett gott liv för 
barn. Följande Barnbarometer publiceras under 2022 med temat 
trygghet. 

Bapsilarometri 2021

Barnbarometern 2020 inspirerade Vasa stadsteater att producera en föreställning för barn, 
Bapsilarometri 2021. Manuskriptet baseras på sexåringarnas svar på enkätsfrågorna och på texterna 
i den publicerade Barnbarometern – på ett nytt och något skruvat sätt! Föreställningen visade på ett 
konstnärligt sätt hurdant ett gott liv för barn ser ut när två väldigt formella ombudsman kastar sig 
in i barnets egen erfarenhetsvärld. Vi fick även bekanta oss med en tudelad rutschkana, ett bord som 
är alldeles för stort, en skrämmande fåtölj och en mystisk vaktmästare. Föreställningen sattes upp 
två gånger också på barn och ungas teaterfestival i Uleåborg 5.4.2022.
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Bapsilarometri. Foton: Linus Lindholm/Vasa stadsteater

Publikations om barns erfarenheter om corona

Barnombudsmannens byrås verk ”Vi tvättar händerna och stannar 
hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona” publicerades i 
maj 2021. Verket påminner om att man ska komma ihåg att lyssna 
på barnen också i undantagstider. Corona som sjukdom upplevdes 
så gott som uteslutande som negativt, medan ändringen av de soci-
ala normerna på grund av coronaåtgärderna ledde också till skill-
nader mellan barns olika erfarenheter. Enligt utredningen tyckte 
en del av tredjeklassarna att det har varit trevligt att tillbringa mer 
tid hemma, och den friare vardagen till följd av distansundervis-
ningen har upplevts som positivt. medan andra upplever hemmet 
som en trist och tråkig plats i och med att övriga utrymmen såsom hobbylokaler och skolor saknas 
från vardagen. Barn tycker att det är tråkigt att möjligheterna att träffa föräldrar, kompisar, mor- 
och farföräldrar och andra människor som är viktiga för barnen har begränsats. 

Kekkonen, Karri 2021. Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronako-
kemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona, 
på finska, med sammandrag på svenska). Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-885-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-885-1
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Publikationen Funktionshinder och barnets rättigheter

Barnombudsmannens byrås verk ”Funktionshinder och barnets 
rättigheter: Livet av barn med funktionshinder” publicerades i 
oktober 2021. Verket består av 12 artiklar om funktionsnedsätt-
ningar och barnets rättigheter ur olika perspektiv med beaktande 
av barnens egna synpunkter och empiriska kunskap. Artiklarna 
söker svar på frågan hur rättigheterna för barn med funktionsned-
sättning tillgodoses i dagens Finland. Verket visar att rättigheterna 
för barn som lever med funktionsnedsättning fortfarande inte alltid 
tillgodoses fullständigt i Finland. Barnen möter negativa struk-
turer, attityder, normer och diskriminering som förknippas med 
funktionsnedsättningar. Samtidigt kan fokus på funktionsnedsätt-
ningar göra att man inte ser barnet bakom funktionsnedsättningen. 
Under barnombudsmannens möten med barn och unga som lever 
med funktionsnedsättning önskat att de i första hand bemöts som 
vanliga barn som har olika egenskaper, precis som alla andra.

Pekkarinen, E. & Schalin, A. (red.) (2021). Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää 
vamman kanssa (Funktionshinder och barnets rättigheter: Barn som lever med funktionshinder). 
Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
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Unga rådgivare-verksamhet (7 st.)

Temamöten med Unga rådgivare, tema: jämlikhet

26.3.2021 Högstadieelever på Valteriskolan Onerva, grupp 1. Jyväskylä. 

26.3.2021 Högstadieelever på Valteriskolan Onerva, grupp 2. Jyväskylä. 

8.4.2021 Regnbågsbarn och -unga. Online. 

12.4.2021 Regnbågsbarn och -unga. Online. 

20.9.2021  Grupp av högstadieelever som talar skoltsamiska. Online. 

21.9.2021  Grupp av högstadieelever som talar nordsamiska, grupp 1. Online. 

21.9.2021  Grupp av högstadieelever som talar nordsamiska, grupp 2. Online. 

22.9.2021  Grupp av högstadieelever som talar enaresamiska. Online. 

Barn och ungdomar har mycket tankar och erfarenheter. Det är viktigt att de vuxna får höra dem. 
Barnombudsmannen ska upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter 
till exempel till beslutsfattarna och personer som arbetar med barn. Barnombudsmannen genomför 
denna uppgift med hjälp av Unga rådgivare.

Barn och unga fungerar som rådgivare till barnombudsmannen. Deras tankar utreds under mötena. 
Årligen anordnas 6–10 möten med barngrupper som representerar olika livsområden och olika 
barns vardag och liv. Det viktigaste under mötena är att ge utrymme för barnens egna uppfattningar 
och åsikter. Samtalet kan stödjas med funktionella och lekfulla metoder såsom grupparbeten, teck-
ningsuppgifter eller bilder. Möten anordnas där barnen finns, till exempel på småbarnspedagogi-
kenheter, skolor, ungdomsgårdar och inom tjänsterna för barn och unga.

Barnombudsmannen och mötets beredare från barnombudsmannens byrå deltar i mötena. 
Informationen från mötena utnyttjas i barnombudsmannens initiativ, ställningstaganden, skri-
velser, utlåtanden, artiklar, rapporter och barnombudsmannens byrås kommunikationer utan att 
någons namn eller personuppgifter avslöjas.

Under 2021 utvecklade vi Unga rådgivare-verksamheten för att utvidga verksamhetsmodellen. 
Promemoriorna från möten med Unga rådgivare finns på barnombudsmannens webbplats (på 
finska) https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn

https://lapsiasia.fi/sv/horande-av-barn
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På Valteriskolan Onerva träffade vi sammanlagt 17 ungdomar i högstadieåldern. Under mötena 
diskuterade vi jämlikhet särskilt i vardagen och i mänskliga relationer. 

Jämlikhet betydde följande för ungdomarna: 

Man får hänga med vilka kompisar man vill. 

Man får klä sig hur man själv vill.

Man får göra sådant som man tycker om. 

Yttrandefriheten är viktig. 

Personliga egenskaper såsom kultur, hudfärg, temperament eller sexuell läggning spelar 
ingen roll, utan alla är lika värdefulla. 

Alla människor är olika, alltså de har olika intressen, kulturer, hudfärger och sätt att 
kommunicera. 

Olikheter betyder variation och rikedom – det skulle vara trist om alla var likadana och 
tyckte om samma saker. 

Funktionsnedsättningarna framstod under diskussionerna som helt naturliga egenskaper 
av olika människor. 

Vi behandlade även upplevd mobbning under diskussionerna. Mobbning hade förekommit i klass-
rummet och under rasterna samt på webben. Ungdomarna hade blivit utsatta för mobbning på sina 
tidigare skolor. Den nuvarande skolan prisades för den positiva skolmiljön, och enligt ungdomarna 
har det inte förekommit någon mobbning på Onerva-skolan. Gruppstorlekarna på skolan är små och 
ungdomarna har tillräckligt med lärare och handledare. Skolan ingriper också i eventuell mobb-
ning omedelbart. Enligt ungdomarna fäster man inte just någon uppmärksamhet vid olikheterna på 
denna skola, eftersom alla elever har något särdrag som också skapas gemenskap mellan dem. 

Den positiva miljön och gemenskapen utgjordes enligt ungdomarna av små detaljer: att man säger 
hej till varandra, att alla får vara med och att man frågar varandra hur det står till. Ungdomarna 
betonade att den positiva gemenskapen på skolan och på fritiden kan inte vara enbart på de ungas 
ansvar, utan det är i första hand de vuxnas skyldighet att sörja för det.
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I möten med regnbågsbarn och -unga deltog ungdomar som fyllt 15 år. Ett möte anordnades med 
barn i lågstadieåldern. 

Under mötena fick vi höra barn och ungas synpunkter på jämlikhet och hur den skulle kunna främ-
jas med beaktande av regnbågspersoner. Frågor som kom upp under diskussionerna:

Jämlikhet betyder att man har rätt att bli bemött som man är, alltså bemött på ett sätt som 
respekterar allas människovärde. 

Jämlika miljöer är till exempel hemmet och samvaro med kompisar, och för en del av 
ungdomarna även gymnasiet. 

Könets mångfald och skillnaderna i sexuell läggning är människans naturliga egenskaper 
och till ett människovärdigt bemötande hör att man respekterar dessa. 

Det ansågs vara stressande att ingripa i felaktigt och ofta kränkande språkbruk, särskilt när 
de vuxna använder sådant språk. 

Man bör tala om alla människor med respekt och med korrekta begrepp. 

Det är ingen liten sak att använda felaktiga eller kränkande benämningar: till exempel 
transpersoner upplever användningen av deras tidigare namn som kränkande i och med 
att det ofta påminner dem om väldigt svåra erfarenheter. 

Att använda termen regnbågspersoner är ”på ett sätt behändigt”, eftersom termen inte är 
för specifik och innebär ändå att de olika sexuella och könsminoriteter har mycket gemen-
samt. En ung persons identitet innefattar en hel del annat också!

Könsmångfalden och den sexuella mångfalden bör beaktas och behandlas på ett åldersre-
laterat sätt i skolorna. 

Det finns onödiga könsbundna förfaringssätt i skolorna och inom hobbyverksamheten. 

Mångfaldsfärdigheter ska inkluderas i lärarutbildningen. Främjandet av jämlikhet kan inte 
vara enbart elevernas ansvar. 

Om skolornas sexualfostran är uteslutande och heteronormativ blir regnbågsbarn och 
-unga tvungna att själva söka information. 

Meddelandet till andra ungdomar som funderar på sin identitet var uppmuntrande: nuförtiden är 
det lättare än någonsin att hitta information och kamratstöd, och det finns inte bara ett enda rätt sätt 
att vara en regnbågsperson. Man kan skicka ett meddelande till vilken regnbågsorganisation som 
helst och de vill göra sitt yttersta för att hitta rätt stöd för var och en. Man behöver inte vara rädd för 
hur den egna identiteten utformas, och du är sann och rätt precis som du är.
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Möten med barn och unga som bor i sameområdet anordnades i samarbete med Sametingets 
ungdomsråd. 

Det anordnades sammanlagt fyra möten så att man fick med deltagare från olika parter av same-
området och av alla samiska språkgrupperna i Finland. Under mötena hördes barnens åsikter om 
likabehandling där särskilt teman som rör sig om betydelsen av att vara same, användningen av de 
samiska språken, tjänsterna och kulturen i området samt de långa avstånden betonades. 

Att vara same betyder till exempel modersmål och släkt som sprider sig utanför Finlands 
gränser. Enligt ungdomarna var också färgerna, musiken, evenemangen, föremålen och 
kläderna, renarna och hundarna samt den rofyllda och rena naturen viktiga 

samt att få tillhöra samerna och växa upp som same. 

Ställningen för samerna upplevs ha blivit bättre. 

Undervisningen i samiska språk och möjligheterna att använda samiska språk varierar 
mellan regionerna. Största delen av de ungdomar som ombudsmannen träffat har få tillfäl-
len att tala samiska, och de ansåg att kunskaperna i samiska i allmänhet är begränsade. För 
samiska ungdomar är finska det primära språket i skolan, med kompisar och föräldrarna 
samt som kontaktspråk inom hälsovården och andra tjänster. 

De samiska språken anses vara värdefulla och ungdomarna vill lära sig mer. Orsaken till 
att de samiska språk används i så ringa omfattning var inte brist på intresse: ungdomarna 
berättade att de skulle vilja använda samiska i olika sammanhang, men har inte tillräckligt 
med möjligheter att använda språket i sin vardag. 

För små barn finns det till exempel tv- och radioprogram på de samiska språken, men 
för ungdomarna är utbudet begränsat. Å andra sidan ansåg ungdomarna att det samiska 
medieutbudet känns främmande för dem i och med att de inte kan upprätthålla sina språk-
kunskaper i den finskspråkiga omgivningen. 

Bristen på hobbymöjligheter ses som ett stort problem och nämndes som den främsta bris-
ten i vardagslivet. På grund av de långa avstånden och bristen på handledare och lokaler är 
handledda fritidsaktiviteter närmast obefintliga. De långa avstånden gör det också svårare 
att träffa och hänga med kompisar när man är tvungen att passa tiderna för skolskjuts. 

I sameområdet finns ofta inte möjligheter att studera till eller arbeta med sitt drömyrke, 
utan man kan bli tvungen att lämna sin hemregion och sin livsstil för att kunna förverk-
liga sina drömmar. Ungdomarna upplever situationen som motsägelsefull och stressande: 
de vill upprätthålla de samiska språken, den samiska kulturen och den samiska livsstilen 
samtidigt som deras personliga drömmar och mål kan finnas någon helt annanstans. 

Ungdomarna berättade att de som bor i andra delar av landet och utlänningar vet 
ofta nästan ingenting om de samiska språken, den samiska kulturen eller samernas 
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levnadsförhållanden. Ungdomarna upplevde turisternas exotifierande blickar som besvä-
rande. Mer information om samer bör göras tillgänglig för att de fördomar som förknippas 
med dem ska minska. 

Att vara same betyder för ungdomarna att man har en varierande och levande kultur, inte 
bara en samisk kultur eller ett samiskt språk. 

Ungdomarna är medvetna om turismens betydelse, men konstaterade att naturmiljöerna har en 
direkt koppling till försörjningen av en stormdel människor som bor i sameområdet, varför de 
känner stor oro över Ishavsbanan och klimatförändringen. För rennäringen del sågs det som proble-
matiskt att jakttillstånd för jakt på rovdjur beviljas i stor utsträckning till landets södra och östra 
delar. Ungdomarna oroades också över att det blir allt dyrare att röra på sig i och med att bräns-
lepriserna ökar. Under samtalen fäste man uppmärksamhet vid den svaga tillgången till tjänster 
i det egna boendeområdet, ungdomars psykiska problem, den alarmerande svaga tillgången till 
mentalvårdstjänster och ställningen av regnbågsungdomar.

Övriga möten med barn och unga (3 st.)

21.4.2021 Jyväskylä barnparlaments storsession: barns tankar om trygghet. Nuorten Keski-Suomi 
ry, Jyväskylä stad och barnombudsmannens byrå. Online.

10.9.2021 Ungdomens dag i samband med Barnskyddsdagarna med ungdomar som har 
erfarenheter av barnskyddet. Centralförbundet för Barnskydd, Pesäpuu ry, Förbundet 
för Familjevård i Finland rf, Jyväskylä stad och barnombudsmannens byrå. Online.

23.9.2021  Möte med unga påverkare, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry och 
barnombudsmannens byrå. Helsingfors. 

Deltagande i samhällsdebatten

Under 2021 deltog barnombudsmannen aktivt i samhällsdebatten om barn och ungas rättigheter 
och var ofta också den som väckte debatten.

De mest populära medieinnehållen handlade om covid-19-pandemin. Barnombudsmannen gav två 
ställningstaganden, sex meddelande och ett stort antal intervjuer om temat samt publicerade ett 
verk om barns erfarenheter om corona. Epidemisituationen varierade under året, vaccinationer 
till barn i olika åldrar blev tillgängliga och skolornas åtgärder inom hälsosäkerheten väckte debatt. 
Barnombudsmannen deltog aktivt i debatten framför allt ur perspektivet för barnets bästa och 
bedömningen av konsekvenserna för barn.
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Kommunikationens nyckeltal 2021 

1 300 träffar / redaktionell media

98,7 miljoner potentiella läsare

16 800 visningar: Alla barn har rätt till ett gott 
bemötande-animationsvideo.

På Twitter fick barnombudsmannens tweetar upp  
till 226 000 visningar per månad

15 meddelanden

6 ställningstaganden

Under 2021 behandlades det så kallade Forsbyfallet i rätten. Tre minderåriga dömdes för ett brutalt 
mord av en jämnårig. Fallet väckte stark samhällsdebatt om ungdomarnas mående, våld mellan 
barn och unga, rättigheterna för minderåriga intagna och brottsmisstänkta samt om barnskyddet. 
Det ena av barnombudsmannens ställningstaganden i årsberättelsen 2020 handlade också om att 
bekämpa våld mellan barn och unga med åtgärder från hela samhället.

På sociala medier debatterades barn och ungas rättigheter mest på Twitter. På Twitter debatterades 
förutom coronapandemin och Forsbyfallet också digitaliseringen och barnets rättigheter, inklusion, 
alltså hur barn med olika funktionsnedsättningar kan vara delaktiga i samhället, barnombudsman-
nen rundabordssamtal om rätten till tjänster för barn och unga med neuropsykiatriska särdrag samt 
barnombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens ställningstagande om flickornas välbefin-
nande på den internationella flickdagen.

Barnombudsmannens strategiska prioriterade område för året, jämlikhet, ingick starkt i barnom-
budsmannens kommunikationer och också i samhällsdebatten. Temat för veckan för barnets rättig-
heter var barnens rätt till ett gott bemötande och förknippades med jämlikhet (#JagÄrBetydelsefull 
#DuÄrBetydelsefull).
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Syftet med barnombudsmannens rundabordssamtal är att öka kunskapen, byta åsikter och god praxis 
samt hitta lösningar till problem. I december anordnade barnombudsmannen ett rundabordssamtal 
om rätten till tjänster för barn och unga med neuropsykiatriska särdrag. Representanter för samman-
lagt 24 olika aktörer deltog i samtalet – såväl erfarenhetsaktörer som forskare och företrädare för 
kommuner, organisationer, tjänsteleverantörer, tillsynen och olika statliga förvaltningsområden. 

Samtalet inleddes med följande anföranden: 

• Kollegieforskare Miika Vuori, Åbo universitet: Psykosociala behandlingsformer av barn och 
unga i ljuset av forskningsbaserad evidens

• Styrelseordförande Johanna Argillander, föreningen #NäeNepsy: Mot ett gott liv och delak-
tighet för neurodivergenta barn och ungdomar: Problem och lösningsförslag baserade på 
frivillig- och påverkansarbete 

• Forskare, handledare Ulla Särkikangas: Betydelsen av tjänster i nepsy-familjers vardag

• Ledande sakkunnig, projektchef Hanne Kalmari, programmet för utveckling av barn- och 
familjetjänster (LAPE), programmet Framtidens social- och hälsocentral: Fungerande tjäns-
ter för barn och unga med neuropsykiatriska symptom och deras familjer – utvecklingsbehov 
och problemområden.

Samtalsdeltagarna betonade att de neuropsykiatriska dragen är högst individuella och kan variera i 
olika miljöer. Man bör inte automatiskt förhålla sig till nepsy-dragen som problem eller störningar, 
utan komma ihåg att alla människor har olika egenskaper. Neuropsykiatriska symptom beskrevs 
som osynliga funktionsnedsättningar som blir synliga i beteendet och interaktionen och som ofta 
tolkas fel. Vi ska också glädja oss åt neurodiversiteten och uppmärksamma styrkorna hos barn som 
fungerar på ett annorlunda sätt. Stöd och information gagnar alla barn och familjer vars vardag 
nepsy-dragen belastar.

Enligt samtalsdeltagarna består utmaningen i att när man skulle behöva stöd förblir neuropsykia-
triska drag alltför ofta oidentifierade och barnen kan ramla igenom skyddsnätet. Personer som arbe-
tar med barn har inte tillräcklig information om neuropsykiatriska drag och tjänster med låg tröskel 
finns inte alltid tillgängliga. Stöd som erbjuds till barn och unga samt till deras familjer är bristfälligt 
i Finland, och föräldrarna blir ofta tvungna att bära det övergripande ansvaret för barnets tjäns-
ter. Besluts- och besvärsprocesserna vad gäller tjänsterna är långa. Det finns stora regionala skillna-
der mellan tjänsternas innehåll och struktur. 

Barn med neuropsykiatriska symptom har rätt till tjänster både med stöd av FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättighe-
ter. Under rundabordssamtalet kom det fram olika lösningsmodeller med vilka man skulle kunna 
förbättra individuella tjänster i rätt tid för barn och unga med neuropsykiatriska symptom. Det 
finns ett tydligt behov att öka kompetensen i olika yrkesbranscher och i det multiprofessionella 
samarbetet. Tidig identifiering av neuropsykiatriska symptom har en nyckelroll i att symptomen inte 
hinner ackumuleras och kompliceras och barnets närståendekrets bli utmattad. Enligt debattörerna 
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ger social- och hälsovårdsreformen en aktuell möjlighet att ställa tjänsterna för barn och unga 
med neuropsykiatriska symptom till rätta. Tjänster som kräver specialkompetens kan bli lättare 
att erbjuda jämlikt i välfärdsområdena, och de familjecenter som redan finns i flera kommuner är 
naturliga platser för multiprofessionellt stöd till familjerna och till barn och unga. Under samtalet 
betonades också betydelsen av attityder. Väldigt mycket hänger också på hela samhällets attityder 
och krav. Det behövs allmän kunskap i hela samhället om neuropsykiatriska symptom och hur de 
påverkar barn och ungas funktionsförmåga.

Allmänna kommentarer från kommittén för barnets rättigheter

Barnrättskommittén har publicerat sin allmänna kommentar nr. 25 om barnets rättigheter i digitala 
miljöer. Barnombudsmannen publicerade en inofficiell översättning till finska om den allmänna 
kommentaren i augusti 2021. 

I den allmänna kommentaren betonas att barn har rätt att njuta av alla möjligheter som digitali-
seringen medför samt rätt att få skydd mot riskerna i de digitala miljöerna. Staterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skydda barn mot de faktorer i digitala miljöer som äventyrar barns 
välfärd och utveckling, såsom kränkande behandling av barn på webben och kränkningar av barnets 
integritet. 

Med sina allmänna kommentarer styr FN:s kommitté för barnets rättigheter tolkningen och genom-
förandet av konventionen om barnets rättigheter. De allmänna kommentarerna är ett viktigt verk-
tyg för alla som arbetar med barn för att bilda sig en uppfattning om hur barnets rättigheter som 
fastställts i FN:s konvention om barnets rättigheter ska tolkas och hur man kan främja tillgodoseen-
det av dem. 

De allmänna kommentarerna 1–24 från FN:s kommitté för barnets finns på svenska på den 
svenska barnombudsmannens webbplats. https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
allmanna-kommentarer/

Periodisk rapportering till FN:s kommitté för barnets rättigheter och 
klagomålsförfarande

Konventionsstaterna åtar sig att vart femte år avge rapporter till FN:s barnrättskommitté om de 
åtgärder som de vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention och om 
de framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa rättigheter (artikel 44 1 punkten i konven-
tionen om barnets rättigheter). Finska staten lämnade en kombinerad periodisk rapport 5 och 6 till 
FN:s barnrättskommitté under sommaren 2019. Behandlingen av rapporten har senarelagts flera 
gånger på grund av anhopningen av rapporten hos kommittén och covid-19-pandemin. Avsikten är 
att behandlingen av Finlands rapport ska inledas i september 2022. Barnombudsmannen lämnar sin 
parallella rapport till FN:s barnrättskommitté under sommaren 2022.

https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/
https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/
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Barn och barngrupper har rätt att framföra klagomål till barnrättskommittén om de anser att 
konventionsstaten kränkt deras med barnkonventionen eller med dess fakultativa protokoll erkända 
rättigheter (FördrS 4–5/2016). FN:s kommitté för barnets rättigheter avger ställningstaganden och 
vid behov rekommendationer utifrån klagomål som den tagit upp för behandling.

FN:s kommitté för barnets rättigheter gav 4.2.2021 det första fällande avgörandet till Finland. 
Ärendet A.B. vs. Finland (CRC/C/86/D/51/2018) handlade om utvisning av ett barn till ett samkönat 
par till Ryssland. I avgörandet konstaterades att Finland brutit mot FN:s barnkonventions artikel 3 
(prioriteringen av barnets bästa), 19 (att skydda barn mot våld) och 22 (barnets rätt till skydd och 
humanitär hjälp, flyktingar och asylsökande). Enligt kommittén har den finska staten försummat sin 
skyldighet att beakta tillräckligt väl prioriteringen av barnets bästa vid bedömningen av särdragen 
av den klagandes situation och dennes asylansökan.

FN:s kommitté för barnets rättigheter behandlade under hösten 2021 ett klagomål som 16 barn lämnat 
in om olika staters ansvar för dina koldioxidutsläpp. I sitt historiska avgörande fastställde kommit-
tén att stater kan under vissa förutsättningar hållas ansvariga för de negativa konsekvenserna av 
deras koldioxidutsläpp på barnets rättigheter. I samband med detta publicerade kommittén också 
ett ställningstagande om klimatförändringens konsekvenser för barn. Barnombudsmannen publice-
rade inofficiella översättningar till finska av beslutet och ställningstagandet på sin webbplats.

Medborgarkontakter

Barnombudsmannen får information om ställningen för barn och unga samt de fenomen som berör 
dem också via medborgarkontakter. Byrån kontaktas hundratals gånger per år både i enskilda 
barn och ungas ärenden, i mer allmänna ärenden samt om missförhållanden i samhället. Det är 
viktigt att komma ihåg att barnombudsmannen inte har behörighet att behandla ärenden som 
gäller enskilda barn eller familjer, ta ställning till dem eller att ändra andra myndigheters beslut. 
Barnombudsmannen kan inte heller behandla klagomål eller besvär. Barnombudsmannen hänför 
de som tar kontakt till den behöriga myndigheten vid behov. Barnombudsmannen utnyttjar den 
information som ombudsmannen tagit emot genom kontakter i påverkansarbetet.

Under 2021 tog barnombudsmannens byrå emot 588 kontakter. Antalet kontakter ökade med 27 
procent jämfört med året innan.

• Största delen av kontakterna kom in från föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra när -
stående till barnen. 

• I kontakterna som handlade om barnskyddet betonades utmaningarna med samarbetet med 
myndigheterna och upplevelsen om att adekvata tjänster i rätt tid inte finns tillgängliga. 

• En tredjedel (30 %) av kontakterna handlade på ett eller annat sätt om coronapandemin, i 
synnerhet om coronavaccinationer.
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• Kontakterna som handlade om skolan gällde särskilt skolskjutsar och nedläggningen av 
skolor. Kontakter som handlade om coronapandemin gällde ofta distansundervisningen och 
skolornas begränsande åtgärder. 

• I kontakterna om vårdnad, underhåll och umgängesrätt betonades barnets rätt att träffa och 
hålla kontakt med sina närstående samt föräldrarnas upplevd alienation. 

• I kontakterna om fritid och hobbyer betonades de begränsande åtgärder som pandemin 
medfört och hur de påverkar barnens hobbyverksamhet. 

• Kontakter om media, underhållning och reklam visade bland annat de vuxnas oro över 
program och reklam som är olämpliga för barn. 

• Kontakterna om småbarnspedagogiken gällde till exempel barnets rätt till småbarnspedago-
gik, barnets bemötande eller praxis som hänför sig till pandemin inom småbarnspedagogiken. 

Figur 7   De vanligaste ämnesområdena i medborgarkontakter som barnombudsmannens byrå tagit emot 
under 2021. De mottagna kontakterna registrerades enligt huvudsakligt ämnesområde.  
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3. Barnombudsmannen skapar nätverk och kontakter mellan olika 
aktörer

Barnombudsmannadelegationen

Barnombudsmannen bistås av en barnombudsmannadelegation som utnämns av statsrådet. Den 
nuvarande delegationens mandatperiod är 1.12.2019–30.11.2024. Delegationen bistår barnombuds-
mannen i främjandet av barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet med anknyt-
ning till detta. Delegationens medlemmar representerar på ett mångsidigt sätt olika yrkes- och 
förvaltningsområden, den regionala och lokala nivån samt organisationsfältet.

Under 2021 hade barnombudsmannadelegationen fyra möten.

Möjligheter och hot med digitalisering ur perspektivet för barnets rättigheter 1.2.2021

Sakkunniganföranden:

• Överkonstapel Maria Rossi, Polisstyrelsen: Att skydda barn från sexualbrott i webbmiljöer 

• Konsumentråd Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket: Att styra barns konsum-
tionsbeteende med digitala lösningar

• Vd  Jussi Tolvanen, Microsoft Finland: Trygg delaktighet för barn och unga i den digitala 
världen.

Under barnombudsmannadelegationens diskussion kom det fram rikligt med olika möjligheter som 
digitalisering ger för främjande av barnets rättigheter. Ledamöterna i barnombudsmannadelegatio-
nen hade observerat att barn och unga ofta tycker att det är roligt och enkelt att delta i digitala tjäns-
ter samt att det ökar jämlik tillgänglighet oberoende av var man befinner sig. Digitala tjänster passar 
inte alla barn och unga, men de kan sänka tröskeln för att ta kontakt och hjälpa till att lösa olika 
problem. Under diskussionen behandlades också hoten med digitalisering. De vuxna är skyldiga att 
skydda barn mot skadligt innehåll och brott på webben. Barn kan komma åt skadligt innehåll i vilka 
nätmiljöer som helst. Det väsentliga är att barnen kan identifiera skadligt innehåll, vet vad de ska 
göra – till exempel stänga applikationen – och vågar berätta om sina erfarenheter för de vuxna.
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Inklusion och barnets rättigheter 10.5.2021

Inklusion behandlades brett som alla barns rätt att delta i samhället och tillhöra dess olika samfund 
i stället för att hållas avskilda från dem till exempel på grund av funktionsnedsättningar. 

Sakkunniganföranden: 

• professor emeritus Jouni Välijärvi: Forskningsrön om inklusion på skolor

• Ledande rektor Anne Vierelä, Valteri center för lärande och kompetens: Stöd till skolorna och 
kommunerna för genomförande av principen om närskola

• Sakkunnig Mikko Joronen, Människorättscentret: Den rättsliga grunden för inklusion. 

Inklusion är en människorättsfråga där det viktigaste är individuellt stöd och rimliga anpassningar. 
Vid internationella granskningar har man observerat att hinder för inklusion inom utbildningen 
utgörs av bristen på resurser och stöd, bristerna i lärarutbildningen, bristen på kunskap, bristen på 
rättsmedel samt kulturella och attitydrelaterade hinder. Enligt barnombudsmannadelegationen bör 
inklusion utöver utbildningen även avspeglas i tillhörigheten i samfund som är viktiga för barn och 
unga, de sociala relationerna, tjänsterna och jämlika möjligheter. Inom utbildningen ska beslutet om 
den undervisningsgrupp och den form av särskilt stöd som är bäst för en elev eller studerande som 
behöver särskilt stöd bör alltid fattas individuellt och ur perspektivet på prioriteringen av barnets 
bästa. Barnets egen åsikt ska utredas när beslut fattas i frågor som berör barnet. 

Barnets rättigheter, coronapandemin, vardagen och ekonomin 23.8.2021

Sakkunniganföranden: 

• Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet: Barnärenden och trycket på de 
offentliga finanserna och barnbudgetering 

• Direktör, enheten för välfärd och bildning Terhi Päivärinta, Kommunförbundet: Kommunernas 
krisberedskapsplanering och kommunernas roll efter undantagsperioden

• Alexandra Wegelius, Finlands Svenska Skolungdomsförbundet, och Henriikka Mastokangas, 
OSKU ry: Välbefinnandet av studerande på andra stadiet under pandemin. 

På barnombudsmannadelegationen anser man generellt att satsningar behövs nu särskilt för stöd till 
mentalvårdstjänsterna för unga och de ungas livshantering. Pandemins konsekvenser kommer fram 
med en viss eftersläpning, och därför ska situationen följas upp under en längre tid. Tröskeln för 
användningen av tjänsterna ska minskas och vård- och serviceskulden åtgärdas. Coronapandemins 
synlighet i medier, osäkerheten om begränsningarnas varaktighet samt de vaccinkritiska kampanjer 
som riktats till barn och unga har ökat otrygghetskänslan hos barn. För närvarande får man också 
försöka hitta en balans mellan tillräckligt hög hälsosäkerhet och återgången till en vanlig vardag.
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Barnets språkliga rättigheter 8.11.2021

Sakkunniganföranden: 

• Ungdomssekreterare Elli-Marja Hetta, Sametinget: Läget för barnets språkliga rättigheter i
sameområdena

• Forskningsdoktor Laura Kanto, Niilo Mäki Institutet: Rättigheterna för barn som lär sig
teckenspråk

• Förvaltningssekreterare Maria Soininen, justitieministeriet: Regeringens språkpolitiska
program ur barnens perspektiv.

Under barnombudsmannadelegationens diskussion konstaterades att det är väsentligt att omgiv-
ningen stödjer barnens språk och kultur. Man har fått positiva erfarenheter till exempel av ökad 
undervisning online särskilt i situationer där barn som talar samma språk är geografiskt splittrade. 
Enligt lagen om grundläggande undervisning är distansundervisning dock fortfarande ett exceptio-
nellt undervisningsarrangemang. Enligt barnombudsmannadelegationen har de språkliga rättighe-
terna det mest omfattande skyddet i lagstiftningen, och deras grund i de mänskliga rättigheterna 
är väldigt stark. I praktiken kräver tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna resurser. Utöver 
de ekonomiska resurserna råder det också brist på kompetenta och språkkunniga arbetstagare till 
exempel inom småbarnspedagogiken, undervisningen och socialarbetet. De språkliga frågorna syns 
både i tillgången till service och i barnens fritidsaktiviteter. Böcker, filmer eller innehåll i sociala 
medier finns inte alltid på andra språk än finska. Angående stärkandet av de språkliga rättigheterna 
kom även frågan om motivation fram till exempel vad gäller språk som barn och unga talar sinse-
mellan. Vi ska fästa uppmärksamhet vid det som tilltalar barn och det som de själva ser som viktigt 
i två- och flerspråkighet.
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Barnombudsmannadelegationens sammansättning

Ordförande
Barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Vice ordförande
Jurist Merike Helander, barnombudsmannens byrå

Sekreterare
Överinspektör Katja Mettinen, barnombudsmannens byrå

Medlemmar (suppleant)

Direktör Anna Cantell-Forsbom, social- och hälsovårdsministeriet 
(Ledande sakkunnig Janne Savolainen, arbets- och näringsministeriet)

Direktör Henni Axelin, undervisnings- och kulturministeriet 
(Överarkitekt Antti Autio, miljöministeriet)

Lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki; från och med 19.4.2021 l 
agstiftningssekreterare Helinä Heikkinen, utrikesministeriet 
(Polisinspektör Sami Ryhänen, inrikesministeriet)

Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet 
(Utvecklingschef Tiina Ristikari, Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA)

Lagstiftningsråd Outi Kemppainen, justitieministeriet 
(Programråd Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli)

Undervisningsråd Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen 
(Konsumentråd Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket)

Ledande sakkunnig Jukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd 
(Chef för juridiska enheten Mia Helle, Folkpensionsanstalten)

Överdirektör Mikael Luukanen Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland; från och med 
14.10.2021 överdirektör Merja Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
(Specialsakkunnig Lauri Palsa, Nationella audiovisuella institutet)

Polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen 
(Direktör Tirsa Forssell, Migrationsverket)
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Direktör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering 
(Forskningsprofessor Kristiina Huttunen; från och med 8.9.2021  
forskningsprofessor Tuomas Kosonen, Statens ekonomiska forskningscentral)

Verksamhetsledare Hanna Heinonen; från och med 23.9.2021 verksamhetsledare Ulla Siimes, 
Centralförbundet för Barnskydd 
(Styrelseledamot Katri Malmi, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf)

Ledande sakkunnig Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf 
(Forskningsdoktor Antti Malinen, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf)

Styrelseledamot Elias Vartio, Handikappforum rf 
(Sekreterare Peter Csonka, Barnläkarföreningen i Finland rf)

Direktör Mirella Huttunen, UNICEF Finland 
(Utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet)

Permanenta sakkunnigmedlemmar

Dessutom har barnombudsmannen bjudit in följande personer som permanenta sakkunnig-
medlemmar till delegationen:

Företrädare för Riksdagens justitieombudsmans kansli, referendarieråd Kirsti Kurki-Suonio

Professor emeritus Jouni Välijärvi

Generalsekreterare för den nationella barnstrategin, vicehäradshövding Johanna Laisaari 

Chef för verksamhetsavdelningen Fostran och familjefrågor vid kyrkostyrelsen i Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland Jarmo Kokkonen. 

De permanenta sakkunniga och barnombudsmannens byrås personal har yttrande- och närva-
rorätt i delegationen.



88

Sakkunnigmedlemmar vid byrån

Uppföljningsgruppen för stärkandet av klientens och patientens självbestämmanderätt, social- och 
hälsovårdsministeriet

Nätverket för koordinationsprojektet DINO (projekt för att utveckla demokrati- och människorätts-
fostran och främja ungas delaktighet), justitieministeriet

Nätverket mot FGM (könsstympning av flickor och kvinnor), Förbundet för mänskliga rättigheter

Människorättsdelegationen, Människorättscentret 

Skolhemsutredningen, social- och hälsovårdsministeriet

Expertgruppen för enkäten Hälsa i skolan, Institutionen för hälsa och välfärd

Styrgruppen för projektet Fråga och lyssna, Institutet för hälsa och välfärd

Forskningsprojektet Lagstiftningens konsekvenser för tysta aktörer: från en otillräcklig kunskaps-
grund till delaktighetslösningar, konsortiets delprojekt, Lapplands universitet

Styrgruppen för verkställigheten av Lanzarotekonventionen, social- och hälsovårdsministeriet 

Arbetsgruppen för hederpriset med anknytning till barnets rättigheter, Finlands Unicef

Nationellt nätverk för kommunikation om barnets rättigheter, Centralförbundet för Barnskydd

Styrgruppen för genomförandet av En barndom utan våld, Institutet för hälsa och välfärd

Styrgruppen för projektet Barnahus Finland, social- och hälsovårdsministeriet 

Delegationerna vid Centralförbundet för barnskydd rf

Lagarbetsgruppen för handboken om barnskydd, Institutet för hälsa och välfärd

Styrgruppen för projektet Barn och ungas röst i Europa, justitieministeriet

Nationell expertgrupp för tvärvetenskaplig barnskyddsforskning, Institutet för hälsa och välfärd

Styrgruppen för upprättandet av ämbetsverket Rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet och 
Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen

Justitieministeriets samarbetsnätverk för dataskyddsansvariga, gruppen Övriga myndigheter 

Nätverket för informatörer inom justitieförvaltningen

Utbildnings för alla-forum, undervisnings- och kulturministeriet
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Nätverket för projektet Stärkande av kompetensen i arbetet mot hatbrott och trakasserier, 
justitieministeriet

Arbetsgruppen för Trygghetskapitalet hos barn och unga i utanförskap och barn och unga som riske-
rar marginalisering, Nationell samarbetsgrupp för den interna säkerheten, inrikesministeriet

Sakkunniggruppen för stärkande av delaktigheten av små barn, Rädda Barnen rf

Gruppen för uppföljning och utvärdering för revideringen av translagstiftningen, social- och 
hälsovårdsministeriet

Utredningsprojekt om begränsande åtgärder vid statens skolhem, Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets Regnbågssamarbetsnätverk

Evenemang anordnade av barnombudsmannen (6 st.)

31.3.2021  Publikationstillfälle och överlämnande till statsrådet av barnombudsmannens 
årsberättelse 2020 ”I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid”. Online. 

4.5.2021  Publikationstillfälle för verket Vi tvättar händerna och stannar hemma: 
Tredjeklassares erfarenheter om corona. Online. 

17.9.2021  Kickoff för projektet Barn och ungas röst i Europa. Justitieministeriet, den nationella 
barnstrategin & barnombudsmannens byrå. 

26.10.2021  Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Publikationstillfälle för verket Funktionshinder och 
barnets rättigheter. Online.

18.11.2021  Aktualitetsdagen för barnets rättigheter. Finansministeriet, Mannerheims 
Barnskyddsförbund och barnombudsmannens byrå. 

Framträdanden (65 st.)

12.1.2021  Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet (Jordklotets framtid och barnets rättigheter). 
Kirkon kasvatuksen päivät (Kyrkans fostransdagar), online. 

14.1.2021  Barnens och familjers välfärd. Arbetsgruppen Nativitet och familj, Centerpartiets 
hörande av sakkunniga, online.

27.1.2021  Barnets rätt till ett liv utan våld. Voimaperheet (Kraftfamiljer)-möte,  Barnpsykiatriska 
forskningscentret, Åbo universitet, online.

27.1.2021  Varför måste skolan var en plats som är trygg för alla? Hur skapas välfärd 
och gemenskap av utbildning? Kurs i utbildningspolitik, studiecentret Visio, 
riksdagsledamot Inka Hopsu, riksdagsledamot Saara Hyrkkö, online.

30.1.2021  Paneldebatt om barnstrategin, barnets rättigheter och framtiden. Educa-mässan, 
Helsingfors.
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3.2.2021  Anförande. Hur kommunicera om våld på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till 
barnets bästa? Seminarium, Institutet för hälsa och välfärd, online. 

4.2.2021  Ojämlika möjligheter i det civiliserade Finland. Jyväskylä-Päijänne Rotaryklubb, online.

12.2.2021  Kan man samtycka till omhändertagande? Samtycke och motstånd i barnskyddets 
beslutsfattande – social och rättslig granskning, seminarium, Tammerfors universitet, 
online.

13.2.2021  Barnskyddet och corona. Samtalsprogram Flinkkilä & Kellomäki, Yle. 

24.2.2021  Paneldiskussion. Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa (Fostran i mångfaldens 
kulturer), studieperiod, Avdelningen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning, 
Östra Finlands universitet, online.

25.2.2021  I samma båt eller i olika läger? Corona och ojämlikhetsfrågor. Barndom och ungdom i 
coronatiden, webbinarium, Lappo stift, online.

11.3.2021 Barnombudsmannen som främjare av barnens rättigheter. Besök av Mellersta Finlands 
lärare i historia och samhällsämnen. Online.

15.3.2021 Hur stärka barnens rättigheter? Öppet etiskt forum. Siun sote. Online.

18.3.2021  Småbarnspedagogik eller vård i hemmet – Hur borde vården av små barn i 
fortsättningen genomföras? Ekonomiforum. Vertikal Oy & Globex Oy. Online.

19.3.2021 Mobbning, våld och barnets rättigheter. Förvaltningsdomstolsdagen. Högsta 
förvaltningsdomstolen. Online.

30.3.2021 Coronaårsrapport ur barnombudsmannens perspektiv. Östra Finlands 
beredskapskommitté & Östra Finlands Regionförvaltningsverk. Online.

19.4.2021 Minderåriga fångar som barnrättsfråga. Verkstad med temat minderåriga och unga 
fångar. 
Brottspåföljdsmyndigheten Online.

22.4.2021 Jämlikhet som en av barnets rättigheter. Nätverket En liten röst, en stor fråga. Pesäpuu 
ry. Online.

27.4.2021 Corona och dess konsekvenser för barn. Så att ingen blir ensam webbinarium. 
Kyrkostyrelsen. Online.

28.4.2021 Statistik som stöd i barnfrågor. Barnen i Finland-webbinarium. Statistikcentralen. 
Online.

29.4.2021 Ombudsman for Children in Finland. The Nippon Foundation & Mitsubishi UFJ 
Research & Consulting Co., Ltd. (MURC) möte. Online.

30.4.2021 Barnombudsmannen som främjare av barnens rättigheter. Utbildning inom barnskydd 
med förankring i arbetslivet. Laurea. Online.

10.5.2021 Barnombudsmannens hälsning. Pappor och barnskydd temadag på barnskyddskurs. 
Yrkeshögskolan Savonia. Online.

17.5.2021 Paneldiskussion. Hur återhämtar sig Finland? -webbinarium. Hussein al-Taee. Online.
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17.5.2021 Barnets rätt till en trygg stad. Barn och unga i trafiken webbinarium. Jyväskyläs 
familjeforum, Jyväskylä stad och Jyväskylä universitets forskningsanstalt för 
utbildning. Online.

18.5.2021 Podcast-diskussion. Diskussion om barn och unga och familjepolitik. Svenska 
Kvinnoförbundet. Helsingfors. 

18.5.2021 Paneldiskussion. Barnskydd och coronakrisens effekter i kommunerna webbinarium. 
Gröna i Egentliga Finland. Online. 

24.5.2021 Jag är omtyckt som jag är - en jämlik vardag. Det är inte raketvetenskap – hur 
stärker man delaktighet anpassad för barn webbinarium. Rädda Barnen rf och 
Centralförbundet för barnskydd. Online.

25.5.2021 Barnets rätt till en uppväxtmiljö utan våld. När ett barn skadar andra: Familjernas röst 
webbinarium. Projektet När ett barn skadar andra, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
sr. Online.

27.5.2021 Brottsligt beteende hos barn som en samhällelig och rättslig fråga. 
Öppningsseminarium för ROKKI-projektet. Åbo stad. Online.

3.6.2021 Paneldiskussion. Hur ska de utmaningar i ungdomarnas välmående som corona 
orsakat rättas till. Evenemanget Läget och framtiden för hållbar utveckling. Statsrådets 
kansli & kommittén för hållbar utveckling. Helsingfors. 

8.6.2021 Podcast-diskussion. Ungas välmående och marginalisering. På kaffe med Katju. 
Feministiska partiet. Online.

22.6.2021 Debatt. Dokumentären Min kära mor. Dokumenttikilta. Doggariklubi, Helsingfors.

13.7.2021 Paneldiskussion. Ekologisk återuppbyggnad, evenemanget Jyväskylän kesä. Jyväskylä. 

24.8.2021 Små barn i digitala miljöer. Samarbetsdag för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning 
Fostran och familjefrågor, kyrkans utbildningscenter Seurakuntaopisto och Lasten ja 
nuorten keskus. Helsingfors.

25.8.2021 Delaktighet som en av barnets rättigheter. Slutseminarium för projektet Oiva. Jyväskylä 
universitet. Online. 

6.9.2021 Relations in Secure Care. Restrictive measures in institutional care for children and 
young people – nätverket a Nordic comparative perspective. Online.

8.9.2021 Aktuellt om barnets rättigheter. Webbinarium: De ungas levnadsförhållanden i 
Sydvästra Finland. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Online.

8.9.2021 Öppningsanförande. Webbinarium: Användning av kunduppgifter vid 
kunskapsbaserad ledning. Kommunförbundet. Online. 

9.9.2021 Barnets rättigheter och hobbyverksamhet. Tavastlands yrkeshögskola och 
LAB-yrkeshögskola. Online.

9.9.2021 The role of public services in addressing child vulnerability in Finland. Brittiska 
parlamentets överhus (UK House of Lords), kommittén för offentlig service (Public 
Services Committee). Online.

10.9.2021 Öppningsanförande. Webbinarium: God och trygg regnbågsbarndom. Online. 
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15.9.2021 Stöd till föräldrar som en av barnets rättigheter. Slutseminarium för projektet Hopp ger 
trygghet. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry. Online.

23.9.2021 Hur har corona påverkat barnens liv? Välfärdsarenan. Utbildningsstyrelsen & Institutet 
för hälsa och välfärd. Online.

5.10.2021 Nationella barnskyddsdagar. Anförande i delseminariet ”På distans” – situationen för 
barn och unga i glesbygden. Jyväskylä. 

12.10.2021 Öppningsanförande. Webbinarium: Barn som vittne till våld. Kommissionen för 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och projektet Barnahus, online.

25.10.2021 Paneldiskussion. ”Information leder till politiska åtgärder” – publikationstillfälle och 
debatt, nationella HLTBIQ-utredningen. Justitieministeriet. Helsingfors.

27.10.2021 Panelanförande. Diskussionstillfälle för unga om coronatiden. Centralförbundet för 
Barnskydd & Stationens Barn rf. Helsingfors.

28.10.2021 Jämlik åskådningsfostran ur perspektivet för barnets rättigheter. Seminarium: 
Åskådningsundervisning och jämlikhet. Sektionen för fostran vid Ekumeniska Rådet i 
Finland. Helsingfors.

2.11.2021 Brottsligt beteende hos barn som en samhällelig och rättslig fråga. Webbinarium: Unga 
förbrytare. Online. 

4.11.2021 Barnets rätt till god småbarnspedagogik. Välfärdsevenemang för den svenskspråkiga 
småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen. Online. 

5.11.2021 Barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö. Lasten terveyskäräjät. Soste rf. Helsingfors.

9.11.2021 Färska nyheter från familjer – ur barnombudsmannens synvinkel. 
Parrelationsdagarna. Parisuhdekeskus Kataja ry. Helsingfors 

10.11.2021 Mot en tid efter korona – hur förverkligas barnets rättigheter? Elev- och 
studerandevårdsdagarna. Utbildningsstyrelsen. Online. 

11.11.2021 Barnets rättigheter och delaktighet i skolan. Kasvun ja oppimisen tuen päivät 2021 
(Stöd för växande och lärande). Regionförvaltningsverken, yrkesinstitutet Luovi och 
Valteriskolorna. Online. 

12.11.2021 Kuinka lapset voivat perheissä (Hur barnen mår i familjerna). Olen lapsi, huomaa 
minut! (Jag är ett barn, lägg märke till mig!) – seminarium om stöd till familjerna ur 
ett barnperspektiv. Regionförvaltningsverket i Lappland, Lapin Ensi- ja Turvakoti ry, 
Lapplands universitet, programmet Framtidens social- och hälsocentral, social- och 
hälsovårdsreformen. Rovaniemi. 

16.11.2021 Barnstrategi som en grund för att förbättra barnets rättigheter. Barnkonsekvensanalys 
webbinarium. Kyrkostyrelsen. Online.

17.11.2021 Barnets rätt till goda levnadsstandarder. Finlandssvenska Barnrättsdagen. Stiftelsen 
Bensow, Helsingfors. 

29.11.2021 Miten ratkaistaan lasten ja nuorten mielen pahoinvointi ja väkivalta (Hur löser vi barn 
och ungas psykiska illamående och våld). SoTe-akademin. Duodecim. Online. 

30.11.2021 Aktuellt om barnets rättigheter. Publikationstillfälle för rapporten Nuorten elinolot (De 
ungas levnadsförhållanden). Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. Online. 
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2.12.2021 Barn har rätt att delta och påverka. Barnets rättighet att påverka – vuxnas ansvar att 
möjliggöra. Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. Online. 

3.12.2021 Slutanförande. Rundabordssamtal om vård utom hemmet. Social- och 
hälsovårdsministeriet. 

7.12.2021 Slutanförande. Webbinarium: Välfärden av barn och unga med utländsk bakgrund. 
Arbets- och näringsministeriet. Online. 

10.12.2022  Tillgodoseendet av barnets bästa vid reformer. Mellersta Finlands mödra- och 
skyddshem rf. Seminarium vid 75-årsjubileet, Jyväskylä.

14.12.2022  Paneldiskussion. Evenemanget Småbarnspedagogik och barnets rättigheter, De Grönas 
riksdagsledamöter Mari Holopainen & Sofia Virta, online.

Möten med intressentgrupper och besök (71 st.)

12.1.2021 Professor Suvianna Hakalehto. Östra Finlands universitet. Online. 

14.1.2021 Religionsundervisning och åskådningsfostran. Kyrkostyrelsen. Online.

15.1.2021 Åskådningsfostran, undervisnings- och kulturministeriet. Online.

21.1.2021 Studerande vid Diakonissanstalten. Online.

25.1.2021 Om statistikföring av småbarnspedagogiken. Simo Pokki, Vertikal Oy. Telefonsamtal.

26.1.2021  Kommunikationsworkshop om den nationella barnstrategin, Ellun Kanat. Online.

27.1.2021 Inrikesminister Maria Ohisalos specialmedarbetare. Telefonsamtal.

29.1.2021 Finansminister Annika Saarikko. Telefonsamtal.

2.2.2021 Personal vid funktionshinderservice hos Siun Sote. Online. 

11.2.2021 Barnskyddsundersökning. Forskarstuderande SVM Heikki Ranta. Online.

12.2.2021 Barnskyddsfrågor. Social- och hälsovårdsministeriet. Online.

15.2.2021 Familjeledighetsreformen. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Online.

16.2.2021 Resultat av polissakkunniga för projektet Barnahus. Online. 1.3.2021 Projektet Kraft i 
vardagen. Rädda Barnen rf. Online.

4.3.2021 Regionala delegationer och den riksomfattande delegationen för romska ärenden. 
Online.

8.3.2021 Ice Hearts ry. Online.

8.3.2021 Förbundet för Familjevård i Finland rf. Online.

9.3.2021 Vd Annarilla Ahtola, psykologförbundet. Online.

11.3.2021 Inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä. Online.
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11.3.2021 Mellersta Finlands lärare i historia och samhällsämnen. Online.

12.3.2021 Ledande sakkunnig Hanne Kalmari, programmet för utveckling av barn- och 
familjetjänster. Online.

12.3.2021 Riksdagens justitieombudsman Maija Sakslin & direktör för riksdagens 
människorättscenter Sirpa Rautio. Online. 

23.3.2021 Kommunalvalskandidat Essi Rantanen. Online.

24.3.2021 Regionala delegationer och den riksomfattande delegationen för romska ärenden. 
Online.

25.3.2021 Möte med riksdagens justitieombudsmans kansli och barnombudsmannens byrå. 
Online.

30.3.2021 Förbundet för Familjevård i Finland rf, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för 
hälsa och välfärd. Övervakning av familjevården. Online.

6.4.2021 Projektet OIVA, Jyväskylä universitet. Online.

8.4.2021 Handikappforum, arbetsgruppen Barn och unga med funktionsnedsättning. Online.

13.4.2021 Möte med diskrimineringsombudsmannens byrå och barnombudsmannens byrå. 
Online.

28.4.2021 Styrgruppen för projektet Fråga och lyssna, Institutet för hälsa och välfärd. Online.

18.5.2021 Företrädare för Hälsovårdarförbundet. Online.

12.7.2021 JUY.Wisdom, rådet och ledningsgruppen för samhällelig genomslagskraft. Jyväskylä. 

21.6.2021 PapeTe-arbete, Global Clinic, Läkares sociala ansvar rf. Online. 

18.6.2021 Utrikesministeriet. Helsingfors. 

4.8.2021 Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinens specialmedarbetare Antti Varis. 
Telefonsamtal. 

4.8.2021 Statsminister Sanna Marins statssekreterare Henrik Haapajärvi. Telefonsamtal.

4.8.2021 Familje- och omsorgminister Krista Kiurus specialmedarbetare Jenny Suominen. 
Telefonsamtal. 

5.8.2021 Undervisnings- och kulturminister Li Andersson. Telefonsamtal. 

5.8.2021 Utbildningsstyrelsen, jurist Laura Francke. Telefonsamtal.

6.8.2021 Enhetschef, överläkare Otto Helve, Institutet för hälsa och välfärd. Telefonsamtal.

6.8.2021 Kanslichef Pekka Timonen, justitieministeriet. Online.

11.8.2021 Projektet Barn och ungas röst i Europa, justitieministeriet. Online.

12.8.2021 Ungdomssekreterare Elli-Marja Hetta, Sametinget. Online.

18.8.2021 Den nationella barnstrategin, social- och hälsovårdsministeriet. Helsingfors.
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19.8.2021 Barn och språkliga rättigheter, justitieministeriet. Online. 

23.8.2021 Jyväskylä universitet projektet OIVA. Online. 

23.8.2021 Överläkare, teamledare Emmi Sarvikivi. Institutet för hälsa och välfärd. Telefonsamtal.

2.9.2021 Juryn för erkännandet för Förespråkare för barnets rättigheter. UNICEF Finland. 
Online. 

2.9.2021 Styrgruppen för kommunikationen om barnets rättigheter. Online.

3.9.2021 Regionala delegationer för romska ärenden. Online. 

7.9.2021 Social- och hälsovårdsministeriet. Online.

7.9.2021 Invalidförbundet. Online. 

Social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru. Telefonsamtal. 

16.9.2021 Nationellt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. Online. 

5–6.10.2021 Nationella barnskyddsdagar. Anordnare: Centralförbundet för Barnskydd. Jyväskylä & 
online.

14.10.2021 Rundabordssamtal. Missbrukarservice för unga i familjecenterstrukturen. Social- och 
hälsovårdsministeriet & Institutet för hälsa och välfärd. Helsingfors & online.

19.10.2021 Första mötet av styrgruppen för utredningen av statens skolhem. Social- och 
hälsovårdsministeriet. Online. 

25.10.2021 Rätten till personlig assistans för barn med funktionsnedsättning. Kehitysvammaisten 
tukiliitto & Autism Finland. Online.

25.10.2021 Psykiska störningar hos unga placerade utom hemmet. Valvira & Institutet för hälsa 
och välfärd. Online. 

25.10.2021 Mänskliga rättigheter för interkönade personer – ISIO ry. Introduktionsmöte. 
Helsingfors. 

2.11.2021 Forskarmöte om utredningen om ett lärarregister. Forskningskoordinator Hannu 
Karhunen, Labore & professor Jouni Pursiainen, Uleåborgs universitet. Online. 

10.11.2021 Rundabordssamtal, covid-19-pandemin och barn. Social- och hälsovårdsministeriet. 
Online. 

4.11.2021 Möte med övervakare av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. 
Sammankallare: Människorättscentret. Online. 

11.11.2021 Yrkespersoner och beslutsfattare inom Lapplands barn-, ungdoms- och familjetjänster, 
anordnat av Lapplands mödra- och skyddshem & Rovaniemi stad. Rovaniemi. 

20.11.2021 Middagen för barnets rättigheter, professor Arto Kallioniemi. 

22.11.2021 Ställningen och rättigheterna av ensamkommande asylsökande, nätverket NIDOS, ETU 
rf & Migrationsverket. Helsingfors.

24.11.2021 Presentation av projektet SeriE, Sexpo rf. Online. 



3.12.2021 Rundabordssamtal, covid-19-pandemin och barn. Social- och hälsovårdsministeriet. 
Online.

16.11.2021 Första mötet för projektet Kompetenta anordnat av justitieministeriet. Online.

17.11.2021 Demonstration av föräldrar till barn som avlidit omhändertagna. Riksdagshuset. 

14.12.2021 Nationellt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. Online.

15.12.2021  Sametinget. Online.

Internationella seminarier och möten med intressentgrupper (18 st.)

2.2.2021 Barnombudsmannen skickade sin hälsning till Ryska federationens barnombudsman 
Anna Kuznetsova via Finlands ambassadör i Moskva. 

25.2.2021 Uppmaning till Europaparlamentet och Europeiska rådet. Europeiska nätverket 
för barnombudsmän ENOC upprättade en uppmaning att godkänna den temporära 
avvikelse från dataskyddsdirektivet för elektroniska kommunikationer (ePrivacy 
Directive) som Europeiska kommissionen föreslagit. Detta skulle göra det möjligt 
att använda sådana tekniska lösningar online som även tidigare skyddade barn mot 
sexbrott. Finlands barnombudsmannen undertecknade uppmaningen och skickade ett 
brev om ärendet till de finska ledamöterna i Europaparlamentet.

17.3.2021 Webbinarium och utredning. FN:s människorättsråds forskningsprojekt om ställningen 
och rättigheterna av barn som lever i fångenskap, Global Study on Children Deprived 
of Liberty. 

11.5.2021 Nordiskt Barnombudsmannamöte anordnat av Finlands barnombudsman. Online. 

5–7/2021 Arbetsgruppsmöten. Standards and Values. Europeiska nätverket för barnombudsmän 
ENOC. Online. 

1.6. och 4.6.2021 Vårseminarium, Europeiska nätverket för barnombudsmän ENOC. Online. 

29.4.2021 Möte. Forskningsprojekt av the Nippon Foundation (Japan). Online. 

9.9.2021 Anförande. UK House of Lords, Public Services Committee (brittiska parlamentets 
överhus, kommittén för offentlig service). Online.

14–15.9.2021 Barnrättsdagarna: Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Online.

9.7.2021 Intervju för undersökning. Projektet MOOD (Monitoring Outbreak Events for Disease 
surveillance in a data science context). Europeiska kommissionen H2020. Online.

6.9.2021  Anförande. Restrictive measures in institutional care for children and young people – 
nätverket a Nordic comparative perspective. Online.

16–17.9.2021 Day of General Discussion (DGD): Children’s Rights and Alternative Care. FN:s 
kommitté för barnets rättigheter. Online.

20.9.2021 Möte med Australian National Children’s Commissioner Anne Hollonds, online. 

27–29.9.2021 Årsmöte och seminarium, Europeiska nätverket för barnombudsmän ENOC. Online. 

https://lapsiasia.fi/sv/-/brev-till-de-finska-ledamoterna-i-europaparlamentet-om-skydd-av-barn-i-eu-s-dataskyddslagstiftning
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21.10.2021 Evenemang. Progress towards meaningful child participation in decision-making at all 
levels – A multi-stakeholder dialogue. Europarådet. Dialog med den unga påverkaren 
Tuvia Kaipainen. Online. 

25.11.2021 Seminarium. Growing Up in Digital Europe (GUIDE), möte om longitudinella 
kohortstudier i Europa. Projektet COORDINATE. Online.

30.11.2021 Möte. Australian National Children’s Commissioner Anne Hollonds. Online.

3.12.2021 Debatt. Children’s Rights Commissioner in Flanders Caroline Vrijens. Online.

Veckan för barnets rättigheter

Jubileumssändning för barnets rättigheter anordnades på fredagen 19.11.2021 kl. 9–10 av statsrå-
det, den nationella barnstrategin, barnombudsmannens byrå och Centralförbundet för Barnskydd. 
Jubileumssändningen sändes på statsrådets Youtube-kanal och riktades till alla barn och unga. I 
sändningen deltog barn och unga, statsminister Sanna Marin, utbildningsminister Li Andersson och 
barnombudsmannen Elina Pekkarinen. Vi fick se och höra videohälsningar från barnen på skogsför-
skolan i Kitee, Busholmens grundskola i Helsingfors, Enare skola, Bergö skola i Malax och yrkesläro-
verket Spesia samt en sång av Anna Abreu. 

Barnombudsmannen hade äran att tilldela Finlands Unicefs utmärkelse Lapsen oikeuksien vaikut-
taja (Påverkare i frågor rörande barnets rättigheter) till följande studentorganisationer på andra 
stadiet: Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI 
ry, Finlands Gymnasistförbund och Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. Barnombudsmannen är 
medlem i utmärkelsekommittén.
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Utmärkelser och priser

I tidningen Eevas läsaromröstning valdes barnombudsmannen till Årets Eeva 26.5.2021. 

https://www.apu.fi/artikkelit/elina-pekkarinen-on-vuoden-eeva-2021

Kommunikation

Vid barnombudsmannens byrå tillsattes en ny tjänst som kommunikationsexpert. Vår kommunika-
tionsexpert inledde sitt arbete 1.2.2021. 

Under 2021 ökade vi kännedomen om barnets rättigheter med kommunikationerna från barnom-
budsmannens byrå och nätverk. I synnerhet barnens rätt till jämlikhet och icke-diskriminering 
framhölls mer i samhället. Byråns kommunikationer, bland annat dess tillgänglighet och beaktandet 
av de språkliga rättigheterna, utvecklades.

Vi genomförde kampanjen ”Alla barn har rätt till ett gott bemötande” om det prioriterade området 
år 2021, jämlikhet, genom videor och på tv och radio. Valve/Filmbutik genomförde en animations-
video som visades på barnombudsmannens kanaler på sociala medier, på Yles tv-kanaler samt som 
en allmännyttig kampanj via Radiomedia på alla kommersiella radiokanaler. Videon och en skri-
velse om den skickades också till alla Finlands kommuner. Den korta och den långa versionen av 
videon finns tillgängliga på Youtube: https://www.youtube.com/user/lapsiasiavaltuutettu/videos. 

Det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter utsåg Rätten till ett gott bemötande 
till temat för veckan för barnets rättigheter, #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull. Kampanjens 
logotyper använder rikligt även utanför nätverket, och kampanjens webbplats som upprätthölls av 
Centralförbundet för Barnskydd hade över 300 000 besök. Veckan för barnets rättigheter har etable-
rat sin plats i samhällsdebatten.

Förvaltning och ekonomi

Administrativt arbetar barnombudsmannen inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
Barnombudsmannens lokaler fanns i Jyväskylä på adressen Vapaudenkatu 58 A och byrån hade 
en filial i Helsingfors på adressen Bangårdsvägen 9. SS Palvelut Oy ansvarade för städtjänsterna. 
Terveystalo Oy tillhandahöll företagshälsovårdstjänsterna för Barnombudsmannens byrå. Löne- 
och verksamhetsanslagen för Barnombudsmannens byrå ingår i statens budget för justitieminis-
teriets förvaltningsområde. År 2021 uppgick barnombudsmannens omkostnader till sammanlagt  
831 749 euro. Av omkostnaderna var personalkostnadernas andel 540 715 euro, hyrornas andel 46 
605 euro och andra kostnaders andel 244 439 euro. Reservationsanslaget blev 38 000 euro.

https://www.apu.fi/artikkelit/elina-pekkarinen-on-vuoden-eeva-2021
https://www.youtube.com/user/lapsiasiavaltuutettu/videos
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Barnombudsmannens byrå

Personal

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen 

Kommunikationsexpert Annaleena Aira 
(från och med 1.2.2021)

Jurist Merike Helander (partiellt studie-
ledig från och med 1.11.2021) 

Överinspektör Anne Hujala (frånvarande 
tills vidare) 

Planerare Karri Kekkonen (tf)

Administrativ assistent Mari Laitinen  
(från och med 18.10.2021)

Överinspektör Katja Mettinen 

Administrativ assistent Pirkko-Liisa Rautio 

Specialforskare (tf) Anton Schalin 
(1.2.2021–31.12.2021)

Specialforskare Terhi Tuukkanen (familje-
ledig till och med 8.11.2021)

Jurist Sonja Vahtera (tf)
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