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Ordnande av och finansiering för 
småbarnspedagogik för barn som flytt från Ukraina 
till Finland
• Bland de flyktingfamiljer som flyr Rysslands militära angrepp mot Ukraina finns också 

barn under skolåldern. Det är ytterst viktigt att de kan delta i småbarnspedagogik och får 
umgås med andra barn. 

• Barn som kommer från Ukraina får inte automatiskt subjektiv rätt till småbarnspedagogik 
i Finland, och kommunen är inte heller skyldig att ordna småbarnspedagogik för alla barn 
som får tillfälligt skydd. 

• Kommunen ska dock enligt omständigheterna överväga om barnets och familjens 
situation är sådan att småbarnspedagogik bör ordnas. I praktiken ordnar flera kommuner 
småbarnspedagogik för barn som flytt från Ukraina. Också riktlinjerna för regeringens 
ramförhandlingar våren 2022 uppmuntrar till detta. 

• Det nuvarande systemet för statsfinansiering till kommunerna urskiljer inte automatiskt 
kostnaderna för småbarnspedagogik som ordnas för barn utan hemkommun, till exempel 
barn som kommit till Finland från Ukraina. Det här är en tydlig brist i systemet. Till 
exempel inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ersätter staten 
via systemet för hemkommunsersättning utbildningsanordnaren för ordnandet av tjänster 
för dem som är utan hemkommun. 2



Staten ersätter 
kommunerna för 

utgifter för 
småbarnspedagogik 
som ordnats för barn 

som flytt från 
Ukraina.

Källa: Statsrådet 8.4.2022



Källa: Statsrådet 8.4.2022

År 2022 ersätts utgifter för 
småbarnspedagogik genom statsunderstöd



Utgifter för småbarnspedagogik 2020

Kostnad per enhet, småbarnspedagogik, €/barn

Utgifter för småbarnspedagogik 1) 3 191 mn €

Antalet barn inom den kommunala 
småbarnspedagogiken 2)

257 206 1–6-åringar

Kostnaderna per enhet för 
småbarnspedagogiken

~ 12 400 €/barn
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1) Utgifter för daghemsvård (2 607 mn €) och 
familjedagvård (198 mn €), kostnader för 
servicesedlar inom småbarnspedagogiken (233 
mn €), stöd för privat vård (79 mn €) och 
utgifter för lekverksamhet som ordnas av 
kommunen (73 mn €) år 2020. De som deltar 
endast i förskoleundervisning ingår inte i 
beräkningen, de som är i privat vård ingår. 
Källa: Statistikcentralens statistik över 
kommunekonomin 2020

2) Källa: Sotkanet, hänvisat 11.4.2022.



Utgifter för småbarnspedagogik för barn 
som flytt från Ukraina, uppskattning 12.4. 

12.4.2022

• Redan har uppskattningsvis 17 000 ukrainska medborgare sökt internationellt skydd i Finland efter den 
ryska invasionen. Enligt Migris prognos (4/22) kommer cirka 40 000–80 000 personer att anlända till 
Finland från Ukraina och av dessa beräknas cirka 45 procent vara minderåriga. Av de minderåriga beräknas 
ungefär en tredjedel vara under skolåldern.

• Beräkningen av ersättningar grundar sig på rambeslutet från 5.4.2022 enligt vilket 60 000 ansökningar om 
tillfälligt skydd och 6 000 asylansökningar förmodas lämnas in. Man måste ändå beakta att de slutliga 
utgifterna för småbarnspedagogiken beror på det faktiska antalet nyanlända, andelen barn bland dem samt 
i vilken utsträckning barnen deltar i småbarnspedagogik.

Utgifter för småbarnspedagogik för barn som flytt från Ukraina enligt olika 
scenarier

17 000 nyanlända, varav barn under 
skolåldern

2 550 barn x 12 400 € = 32 mn €

60 000 nyanlända, varav barn under 
skolåldern

9 000 barn x 12 400 € = 112 mn €

80 000 nyanlända, varav barn under 
skolåldern

12 400 barn x 12 400 € = 149 mn €

april–
december 

2022

24 mn €

84 mn €

112 mn €



Utgifter för småbarnspedagogik för barn 
som flytt från Ukraina, uppskattning 12.4. 

12.4.2022

• Enligt riktlinjerna för regeringens ramförhandlingar våren 2022 kommer 
kommunerna att ersättas för kostnaderna för den småbarnspedagogik som ordnas 
för barn som flytt från Ukraina till Finland.

• Tilläggsutgifterna för småbarnspedagogiken, och därmed ersättningens storlek, 
beror på hur många som anländer och i vilken omfattning de deltar i 
småbarnspedagogiken.

Nyanlända i Finland 
17 000,

varav barn under 
skolåldern 2 550

Nyanlända i Finland 
60 000,

varav barn under 
skolåldern 9 000

Nyanlända i Finland 
80 000,

varav barn under 
skolåldern 12 000

→ Utgifter för småbarnspedagogik

32
mn €

112
mn €

149
mn €

→ Utgifter för småbarnspedagogik → Utgifter för småbarnspedagogik
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