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• Nya barn som omfattas av tjänsterna (barn som inte deltagit i 

småbarnspedagogik som fyraåringar)

• Kostnader för skolskjutsar

• Inkomstbortfall gällande klientavgifter för småbarnspedagogiken

• Administrativa kostnader för försöket

• Kostnader för elev- och studerandevård

Kostnader för försöket



• Understöd betalas på olika sätt beroende på om ett barn som deltar i 

försöket redan har deltagit i småbarnspedagogik före försöket eller inte.

• För varje barn betalas dock en administrativ kostnad (engångspost) på 

50 €/barn. Den betalas också för barn som hör till kontrollgruppen samt 

för barn som väljs till försöksgruppen men som inte söker till den 

tvååriga förskoleundervisningen på försöksverksamhetsstället.

• För varje barn som deltar i försöket betalas dessutom 30 €/barn 

(engångspost) för att kompensera den individuellt inriktade elevvården. 
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Beräkning av understöd



• Inkomstbortfall gällande avgifter för småbarnspedagogik

• En enkät till kommunerna om inkomsterna från avgifterna för 

nuvarande 5-åringar på basis av vilka understödet beräknas.

• 60% av förlusten av avgiftsinkomsterna ersätts för 9,5 mån per 

barn (i fråga om den kompletterande småbarnspedagogiken kan 

kommunen fortfarande ta ut avgifter, så till denna del det finns inget 

inkomstbortfall gällande avgiftsinkomster)

• Kostnader för skolskjutsar

• Ersätts på basis av kommunens genomsnittliga kostnadsuppgifter.

Beräkning av understödet
1. Barn som redan deltar i småbarnspedagogik
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• Ersätts enligt den genomsnittliga kostnaden för 

förskoleundervisningen i kommunen 

• Den genomsnittliga kostnaden inbegriper bl.a. kostnader för 

undervisning, skolskjutsar och annan elevvård

Vid beräkningen av understödet för läsåret 21-22 används 

kostnadsuppgifterna för 2018. De kommunvisa kostnadsuppgifterna för 

förskoleundervisningen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats:  

https://vos.oph.fi/rap/kust/v18/raportit.html (på finska)

Beräkning av understödet
2. Nya barn
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https://vos.oph.fi/rap/kust/v18/raportit.html


Jyväskylä

• 325 barn som deltar i 

försöket, varav 275 tidigare 

deltagit i småbarns-

pedagogik samt 50 nya barn.

• I kontrollgruppen ingår 1000 

barn

Exempel: Jyväskylä och Saarijärvi
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Saarijärvi

• 80 barn som deltar i försöket, 

varav 60 tidigare deltagit i 

småbarnspedagogik samt 20 

nya barn.

• I kontrollgruppen ingår 0 

barn

OBS! Antalet barn är en uppskattning, det verkliga antalet klarnar 

senare!



Jyväskylä

• Administrativa kostnader för alla 

barn

• 50 €  x  1325  =  66 250 €

• Tillägg för elevvård

• 30 € x 325 = 9750 €.

Kalkyl: 
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Barn som deltar i försöket eller i 

kontrollgruppen och barn i 

försöksgruppen som inte söker till 

försöket

Barn som deltar i försöket

Saarijärvi

• Administrativa kostnader för alla 

barn

• 50 €  x  80  =  4 000 €

• Tillägg för elevvård

• 30 € x 80 = 2400 €.



Jyväskylä

• Inkomstbortfall gällande 

klientavgifter för 

småbarnspedagogik:

• 120 €x 0,6 x 9,5 mån x 275  

= 188 100 €

Exempel: understöd för barn som redan deltar i 
småbarnspedagogik 
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Genomsnittlig 

månadsavgift per 

barn enligt 

kommunens uppgift 

Antal barn

Saarijärvi

• Inkomstbortfall gällande 

klientavgifter för 

småbarnspedagogik:

• 120 €x 0,6 x 9,5 mån x 60 = 

41 040 €

OBS! Det belopp på 120 € som används här är en uppskattning, den slutliga 

summan bestäms på basis av en enkät.



Jyväskylä

• Kompensation för 

skolskjutskostnader:

• 125 € x 275 = 34 375 €

Kalkyl: understöd för barn som redan deltar i 
småbarnspedagogik 
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Kommunens 

genomsnittliga 

kostnader/barn 

(UBS 2018)

Antal barn

Saarijärvi

• Kompensation för 

skolskjutskostnader:

• 1512 € x 60 = 90 720 €



Saarijärvi

• Kompensation för kostnaderna 

för förskoleundervisningen

• 8888 €  x  20  =  177 760 €

Kalkyl: understöd för nya barn
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Kommunens 

genomsnittliga 

kostnader/barn 

(UBS 2018)

Antal barn

Jyväskylä

• Kompensation för 

kostnaderna för 

förskoleundervisningen

• 8856 €  x  50  =  442 800 €



Jyväskylä

66 250 €

9 750 €

442 800 €

34 375 €

188 100 €

741 275 €

Kalkyl: Jyväskylä och Saarijärvi
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Administrativa kostnader

Tillägg för elevvård

Nya barn

Barn som redan deltar 

i småbarnspedagogik

Skolskjutsar

Avgifter för 

småbarnspedagogik  

UNDERSTÖD 

SAMMANLAGT

(1:a försöksåret)

Saarijärvi

4 000 €

2 400 €

177 760 €

90 720 €

41 040 €

315 920 €



• Ett brev till de kommuner som deltar i försöket med en länk till 

Webrobol-enkäten. 

• I enkäten utreds kommunens genomsnittliga klientavgift för 

småbarnspedagogiken hösten 2020 för barn födda 2015.

• Dessutom ombeds kommunen bedöma hur höjningen av 

inkomstgränserna påverkar de genomsnittliga avgifterna.

Enkät om de genomsnittliga klientavgifterna
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• Understödet betalas för det 1:a försöksåret.

• Avsikten är att understödet för barn som är födda 2016 ska 

betalas ut i september–oktober 2021. En förutsättning för att 

understödet ska kunna beräknas och betalas ut är att 

uppgifterna om samtliga barn finns i försöksregistret.

• För barn som är födda 2017 är avsikten att understödet ska 

betalas ut i september–oktober 2022.

Betalningstidtabell
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Tack!


