
Adoptioner 2011

Antalet inhemska adoptioner sjönk något år 2011
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland till 465 år 2011, vilket är 20 färre
än året innan. Särskilt de inhemska adoptionerna minskade, de uppgick till 253, dvs. 40 färre
än året innan. Av adoptionerna minskade särskilt interna adoptioner i registrerade partnerskap,
deras antal var 90 i fjol. År 2010 var antalet interna adoptioner 122 och året innan 15.

Adoptioner av Finlandsfödda till Finland 1987–2011

År 2011 var antalet flickor 211 och antalet pojkar 254 av alla adopterade i Finland. Största delen av de
adopterade var små barn, eftersom 285 var under 5 år. Bland de adopterade var 78 över 18 år. När ett barn
adopterades från utlandet var barnet sällan över 10 år. Vid inhemska adoptioner var antalet adopterade
över 18 år relativt stort, deras antal var 74 personer.

Under år 2011 adopterades 212 utrikesfödda barn till Finland, vilket var 20 fler än år 2010. Av de barn
som adopterades till Finland var flest barn födda i Sydafrika och Kina, dvs. 46 respektive 42 barn. Tredje
mest barn adopterades från Ryssland, där 37 av de adopterade barnen var födda. År 2010 adopterades flest
barn till Finland från Sydafrika och Thailand.

Av adoptionerna från utlandet var det två adoptivföräldrar som adopterade i fyra femtedelar av fallen, av
adoptionerna av barn födda i Finland var det en femtedel. Vid inhemska adoptioner med två föräldrar var
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adoptivfadern vanligen 35–39 år och vid motsvarande adoptioner från utlandet var adoptivfadern 40–44
år.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 2000–2011

ÅrBarnens ålderFödelseort

201120102009200820072006200520042003200220012000

465485400365370381515501400433379402
Åldersklasser
totalt

Alla
adoptioner

2852912341982282493433362532702282280 - 4

5990705445456849494370705 - 9

54393747253040373954425310 - 19

54424658614351595254344020 - 39

13231381114132071251140 -

253293176170163154177189154190151179
Åldersklasser
totalt

Finland

118145594053585558456654580 - 4

2858313323203123202233305 - 9

44323237192129303437264210 - 19

50364154574249584853333820 - 39

13221361113132071251140 -

212192224195207227338312246243228223
Åldersklasser
totalt

Utlandet

1671461751581751912882782082041741700 - 4

3132392122253726292137405 - 9

10751069117517161110 - 19

46544121411220 - 39

-1-2-1------40 -

4



Figurbilagor

Figurbilaga 1. Adopteringar av utrikesfödda barn efter födelseland
2011

Figurbilaga 2. Adopteringar av inrikesfödda personer 1987–2011

Figurbilaga 3. Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1984–2011
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Kvalitetsbeskrivning, adoptioner

1. Relevans av statistikuppgifterna
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. Systemet uppdateras fortlöpandemed uppgifter som de lokala registermyndigheterna
får om befolkningsförändringar. Fr.o.m. år 1971 har Statistikcentralen fått befolkningsuppgifterna från
Befolkningsregistercentralen.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. I lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (21.8.2009/661) definieras vilka uppgifter som ska registreras
i befolkningsdatasystemet.

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena
(Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens
arbetsordning fastställer att enheten för indi-vidstatistik gör upp befolkningsstatistiken (Statistikcentralens
arbetsordning, TK-00-444-12).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet.
Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende,
familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller
den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994).
I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är
stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare
eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat
att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater, verksamma
i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar
görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen. En person som flyttat till Finland tas
med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan uppgivit som hemort senare
godkänns som stadigvarande bostadsort.

Adoptioner
Med adoption avses det föräldraskap som fastställs i domstol och som blir ett föräldraskap i stället för
biologisk föräldraskap. En ny lag (391/2009) trädde i kraft i september 2009 och denna lag gav möjlighet
att ansöka adoptionen till hon eller han, som levde i ett registrerat partnerskap så att den andra partnern
hade barn. Adoption beaktas i statistiken när åtminstone den ena adoptivföräldern är stadigvarande bosatt
i Finland under beslutstidpunkten. När de fall som ska ingå i statistiken tas ut har adoptivbarnets
stadigvarande bostadsort vid beslutstidpunkten ingen betydelse.

2. Metodbeskrivning
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna uppdaterar fortlöpande systemet med uppgifter
som de får från den evangelisk-lutherska kyrkans samt det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar och
personer, som har erfarit befolkningsförändringar. Sjukhus sänder dagligen uppgifter om de födelser och
död till upprättshållningen av befolkningsdatasystemet, som har hänt i sjukhus. Utlänningsverket fattar
de flesta beslut om beviljande av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in
uppgifterna om besluten i befolkningsdatasystemet. Domstolar skriver in till befolkninsdatasystemet
uppgifter om äktenskapsskillnader och adoptioner som de har fattat beslut om. Ur befolkningsdatasystemet
får Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om befolkningsförändringar. Fr.o.m. år 1975 har
Statistikcentralen fått befolkningsuppgifterna i elektrisk form från Befolkningsregistercentralen.

Statistikcentralen väntar på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av
januari efter årskiftet. Ett undantag är uppgifterna om dödfödda. Dem väntar vi på till slutet av augusti.
Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter detta ingår i materialet
för följande år.
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3. Felfrihet och exakthet
Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en
person skall få en personbeteckning måste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. Personen kan
också få en personbetäckning on han flyttar tillfälligt till Finland. I praktiken är det omöjligt att leva i
Finland utan personbeteckning. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta ärenden medmyndigheter
osv. förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte i Finland finns betydande antal personer
med ’svart’ arbete under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. En vistelseavsikt på ett år eller
litet mera är en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland ochmedborgare av EU-länder krävdes
också ett års vistelse före denna planerade vistelse.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara
på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om
befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.
Befolkningsregistercentralen beställer årligen av Statistikcentralen en urvalsundersökning om
adressuppgifternas felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet
är korrekt. I undersökningen år 2011 hade 99,0 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet
omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis
är statistikförda i befolkningen. Magistrat avlägsnar dessa före följande årsskifte ur den i landet bosatta
befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet
Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i april–maj, med undantag av
antalet dödfödda, som publiceras i september. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt
områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har
redan statistikförts i statistiken för föregående års sista dag. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas
befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.

Preliminära uppgifter om befolkningsförändringar kommunvis utges kvartalsvis i slutet av följande månad
efter kvartalet. Sammandragsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningen publicerasmånatligen
tre veckor efter slutet av månaden. Preliminära uppgifter om befolkningen kommunvis finns tillgängliga
månatligen. Månadsstatistik om befolkningsförändringar kommunvis är avgiftsbelagd statistik och den
publiceras månatligen.

5. Tillgänglighet och transparens
Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större
områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen (StatFin statistiktjänst) under adress:
http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat.

Allmänna uppgifter och långa tidsserier beträffande hela landets befolkning finns på ingångssidan till
befolkningsstatistik under adress: http://tilastokeskus.fi/til/vrm.html.

Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den
avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten Altika har också kommunvisa
uppgifter om befolkningen från och med år 1975. Mera information om Statistikcentralens avgiftsbelagda
tjänster finns under adress: http://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html

6. Jämförbarhet
Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga fr.o.m. år 1987 avgiftsfritt.
I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Uppgifter om de befolkningsförändringar som gäller antalet födda, döda och ingångna äktenskap fås
fr.o.m. år 1749. Från och med år 1773 finns det uppgifter om barnaföderskornas ålder i femårsklasser och
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från 1936 om alla födda barn efter moderns ålder. I och med statistikreformen år 1877 började man samla
in uppgifter om döda efter ålder i ettårsklasser, vilket gjorde det möjligt att börja räkna exakta tabeller
över dödlighet och levnadsår fr.o.m. 1880-talet. Tack vare statistikreformen började man också varje år
samla in uppgifter om omflyttningen och skilsmässor. År 1987-93 några adoptioner har registrerats som
inte är nya adoptioner utan förändringar av arvrelationer i familjer med adoptiva barn.

7. Tydlighet och konsistens
I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga
om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överensmed varandra när det gäller uppgifter
om befolkning.
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