
 

 

TALOUSINFOSSA ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Kysymys: Mihin maksettu avustusmäärä perustuu? 

Vastaus: Avustusta maksetaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä 

esiopetusvuodesta.  

Kokeiluun osallistuvien lasten osalta kunnalle maksetaan avustusta seuraavasti: 

- Mikäli lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen jo ennen kokeilua, lapsesta maksetaan 

asiakasmaksutulojen menetys sekä kuljetuskustannukset kunnan keskimääräisten esiopetuksen 

kuljetuskustannusten mukaisesti. 

- Mikäli lapsi tulee kokeilun myötä palveluiden piiriin ensimmäistä kertaa, hänestä maksetaan 

esiopetuksen kustannukset kunnan keskimääräisten esiopetuskustannusten mukaisesti.  

Lisäksi edellä mainituista lapsista maksetaan oppilashuollon kuluja 30 e/lapsi sekä hallinnollisia kuluja 

50e/lapsi. 

Verrokkiryhmään kuuluvista lapsista maksetaan hallinnollisia kuluja 50 e/lapsi. 

Avustuksen perusteena ovat olleet kokeilurekisterin mukaiset tiedot kokeilun lapsimääristä, 

Opetushallituksen tiedot esiopetuksen kustannuksista vuodelta 2018 sekä keväällä 2021 tehdyssä kyselyssä 

ilmoitetut tiedot varhaiskasvatuksen keskimääräisistä asiakasmaksuista, joista huomioitu vähennyksenä 13 

prosenttia johtuen varhaiskasvatusmaksujen muutoksista elokuussa 2021.  

 

Kysymys: Onko avustusta mahdollista hakea lisää toteutuneiden kulujen perusteella? 

Vastaus: Avustusta on maksettu laskennallisten kriteereiden mukaan. Avustus perustuu mm. lapsimääriin. 

Avustusta ei ole mahdollista hakea lisää kustannusten perusteella.  

 

Kysymys: Miten on määritelty, onko lapsi ollut aikaisemmin varhaiskasvatuksen piirissä? 

Vastaus: Lapsen katsotaan olleen aikaisemmin varhaiskasvatuksen piirissä, mikäli lapsi on osallistunut 

varhaiskasvatukseen ennen kokeilua (päiväkoti tai perhepäivähoito). Kunnat ovat raportoineet 

varhaiskasvatuksen piirissä aikaisemmin olleet ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelta kokeiluun mukaan tulleet 

lapset kokeilurekisteriin.  

 

Kysymys: Jos osa kokeilutoiminnasta järjestetään yksityisissä yksiköissä palveluseteleillä, saako 

palvelusetelikustannuksiin käyttää avustusta? 

Vastaus: Kustannuksia saa kohdentaa esiopetuskokeilun ensimmäisen vuoden osalta. Esiopetusta 

täydentävää varhaiskasvatusta, normaalia yksivuotista esiopetusta tai kokeilun toisen vuoden kustannusten 

osalta ei saa käyttää. 

 

Kysymys: Miten verrokkilasten osalta raportoidaan? 

Vastaus: Kunnat, joissa on ainoastaan verrokkilapsia, raportoivat ainoastaan hallintokulut loppuraportissa. 

Kunnat, joissa on sekä verrokkilapsia että kokeiluun osallistuvia lapsia, voivat raportoida verrokkilasten 



 

 

osalta hallintokulut samassa kokeilukustannusten kanssa tai halutessaan erillään. Kuntia pyydetään 

ilmoittamaan raportilla, sisältävätkö hallintokulut myös verrokkilasten osuuden. Kuntien, joissa on 

ainoastaan verrokkilapsia, ei tarvitse toimittaa väliraporttia.  

 

Kysymys: Jos kustannuksia ei synny yhtä paljon tiettyyn kuluerään, esimerkiksi kuljetuksiin, kuin avustusta 

on laskennallisesti siihen maksettu, pitääkö avustusta palauttaa? 

Vastaus: Avustuksen käyttöä ei seurata kuluryhmittäin vaan ns. könttäsummana. Jos kuluryhmän kuluja on 

syntynyt keskimääräisiä/laskennallisia kuluja vähemmän, saa avustusta käyttää muiden kokeilusta 

aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.  

 

Kysymys: Voiko väliraportin toimittamiselle saada lisäaikaa? 

Vastaus: Kyllä. Kaikille kunnille annetaan automaattisesti kuukausi lisäaikaa. Uusi määräpäivä väliraportin 

toimittamiselle on 31.10.2022. 


