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Regeringen startade ett försök med att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 
under 2018–2020. Målet med försöket är att öka deltagandet av femåriga barn och deras syskon 
i småbarnspedagogik samt att påverka gynnsamt sysselsättningen av deras vårdnadshavare. Ett 
mål är dessutom att utveckla småbarnspedagogiken och servicehandledningen. Målet på lång sikt 
är att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten i Finland samt att höja graden av deltagande i 
småbarnspedagogik, vilken nu släpar efter de övriga nordiska länderna. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU utvärderade hur målen för försöket 
uppnåddes. Denna rapport omfattar utvärderingen av det första skedet av försöket med 
avgiftsfri småbarnspedagogik. Nitton kommuner ansökte om att få delta i försökets första skede. 
Försökskommunerna erbjöd familjer med femåriga barn avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar i 
veckan. Staten kompenserade 20 procent av den uppskattade minskningen av avgiftsinkomsterna. 

Information för utvärderingen av det första skedet samlades in tre olika vägar: genom en enkät som 
riktades till vårdnadshavare till femåriga barn, statistikmaterial som producerades av kommunerna 
samt genom intervjuer som genomfördes med försökskommunernas tjänsteinnehavare. Förutom 
kommuner som deltagit i försöket har material även samlats in från kontrollkommuner som 
valdes bland annat med hänsyn till demografi och det geografiska läget.

Enligt utvärderingen ökade femåringarnas deltagande i småbarnspedagogik mer i försöks- än i 
kontrollkommunerna. Förutom avgiftsfriheten kan ökningen av graden av deltagande förklaras av 
den effektiviserade servicehandledningen i försökskommunerna samt kommunernas atmosfär som 
var positivt inställd till småbarnspedagogik. Deltagandet av femåriga barn i småbarnspedagogik 
var vanligare i de kommuner där begränsningen av subjektiv rätt till småbarnspedagogik inte hade 
införts. Synnerhet var vårdgivarnas attityder gentemot småbarnspedagogik, syskon under 3 år och 
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arbetssituationen för vårdgivare bland de faktorer som förklarar lösningen för småbarnspedagogik. 
Uppgifterna tyder på att i försökskommunerna deltog femåringar ofta i småbarnspedagogik, även 
om de hade ett syskon som var mindre än 3 år eller en vårdgivare som inte arbetade.

I utvärderingen fästes även vikt vid ekonomiska faktorer i anknytning till anordnande av 
försöket. I flera kommuner höjdes inte budgeten för småbarnspedagogik, men kostnaderna 
täcktes med besparingar som uppstod på grund av mindre åldersgrupper. Flera av kommunernas 
tjänsteinnehavare lyfte också fram att man gått med i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik 
eftersom antalet barnfamiljer minskar. Trots kostnaderna har man tänkt att försöket har positiva 
effekter på kommunens barnvänliga image. 

Dessutom kartlades i utvärderingen kutymerna för anordnandet av avgiftsfri småbarnspedagogik 
samt faktorer som har en anknytning till servicehandledning och pedagogik. Avgiftsfri 
småbarnspedagogik ordnades i försökskommunerna på många sätt och i olika verksamhetsformer 
för småbarnspedagogik. I försöket erbjuds avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar per vecka. 
I en del kommuner var den avgiftsfria tiden liksom förskoleundervisning bunden till vissa tider 
eller dagar. Enligt utvärderingen behövs mer diskussioner kring hur försöket till exempel påverkar 
småbarnspedagogikens verksamhetstider, verksamhetens innehåll och pedagogik. Frågorna som 
gäller anordnande av småbarnspedagogik påverkar för sin del även hurdana barnvårdsbeslut 
vårdnadshavarna fattar. 

Enligt utvärderingen verkar det som att man genom avgiftsfrihet åtminstone delvis kunde uppnå 
de mål som ställdes för försöket. Utvärderingen lyfter emellertid även fram många frågor som 
kräver ett noggrant utredningsarbete innan den avgiftsfria småbarnspedagogiken eventuellt 
utvidgas. Utifrån de presenterade resultaten lyfts i rapporten fram åtgärdsförslag som stöd för 
fortsatta planer för avgiftsfri småbarnspedagogik och utvecklingen av den. Vikt bör fästas vid 
de faktorer inom den finländska barnvården och det familjepolitiska systemet som utgör hinder 
för deltagandet. Dessutom bör man diskutera sätt att genomföra avgiftsfri småbarnspedagogik, 
innehållet i småbarnspedagogiken samt frågor som gäller täckandet av kostnader för avgiftsfri 
småbarnspedagogik. Avgiftsfri småbarnspedagogik medför en ekonomisk lättnad för många 
barnfamiljer, men att ordna den är emellertid inte så enkelt som man har låtit förstå i offentliga 
diskussioner.
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