
NYCKELTAL FÖR LEDNINGEN  
AV SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Statistikgrafen 2021

1 På det finländska fastlandet finns 293 kommuner, men 298 kommunala anordnare av småbarnspedagogik, eftersom fem kommuner 
har en separat förvaltning för svensk- och finskspråkiga tjänster.
2 I den här utvärderingen används termen daghemsföreståndare i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), även om 
tjänstebeteckningarna varierar enligt kommun.

Mer information

Anna Siippainen
utvärderingsexpert

anna.siippainen@karvi.fi

Janniina Vlasov
utvärderingsråd

janniina.vlasov@karvi.fi

Tuomas Sarkkinen 
utvärderingsexpert

tuomas.sarkkinen@karvi.fi

www.karvi.fi/sv/smabarnspedagogik/

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har samlat in statistik om nuläget, styrkorna 
och utvecklingsområdena inom ledningen av småbarnspedagogiken. Två olika enkäter sändes 
till alla kommuner på det finländska fastlandet i mars-april 2021. Den första enkäten riktades 
till tjänsteinnehavare som ansvarar för småbarnspedagogiken (n = 2981). Den andra enkäten 

riktades till daghemsföreståndare2 och familjedagvårdsledare (n = 2 650). Den här statistikgrafen 
visar komprimerat en del centrala nyckeltal som gäller ledningen av småbarnspedagogik.

TJÄNSTEINNEHAVARE SOM ANSVARAR FÖR 
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN (N = 289, SVARSPROCENT 97)

 ○ direktör för 
småbarnspedagogiken (45,7 %)

 ○ chef för småbarnspedagogiken 
(29,4 %)

 ○ bildningsdirektör (5,9 %)
 ○ de övriga som svarade (19 %) 

hade ofta titlar som motsvarade 
de nämnda, t.ex. välfärdsdirektör 
eller förman inom 
småbarnspedagogiken. Av dessa 
var 3,8 % daghemsföreståndare.

Tjänstebeteckningar Sektor för 
småbarnspedagogiken

 ○ bildningsväsendet (78,2 %)
 ○ undervisningsväsendet (7,6 %)
 ○ övriga sektorer, t.ex. social- och 

hälsovårdsväsendet (14,2 %).

Beslutsorgan för 
småbarnspedagogiken

 ○ bildningsnämnden (50,5 %)
 ○ nämnden för fostran och 

utbildning (14,2 %)
 ○ välfärdsnämnden (11,1 %)
 ○ bildnings- och välfärdsnämnden 

(9,3 %)
 ○ Resten (14,9 %) var i huvudsak 

olika enskilda nämnder och 
utskott eller nämnder som hade 
ansvar för flera sektorer.

mailto:anna.siippainen@karvi.fi
mailto:janniina.vlasov@karvi.fi
mailto:tuomas.sarkkinen@karvi.fi


DAGHEMSFÖRESTÅNDARE OCH FAMILJEDAGVÅRDS
LEDARE (N = 1 380, SVARSPROCENT 53,8)

3 

3 vars ansvarsområde också omfattar ledningsuppgifter i kommunens daghem och / eller familjedagvård.

DAGHEMSFÖRESTÅNDARNAS OCH 
FAMILJEDAGVÅRDSLEDARNAS BAKGRUND

FÖRESTÅNDARNAS OCH LEDARNAS  
VARIERANDE ARBETSBESKRIVNINGAR

 ○ Bland de som svarade arbetade 22,6 procent  
i barngrupper och 7,6 procent som direktörer eller  
chefer för småbarnspedagogiken.

Antalet medarbetare

Endast finska 84,4 % (n = 1 164)

Endast svenska 5,4 % (n = 75)

Finska och svenska 4,5 % (n = 62)

Finska och svenska samt annat språk 4,9 % (n = 68)

Annat språk än finska eller svenska 0,8 % (n = 11)

Småbarnspedagogikens språk på de  
verksamhetsställen som föreståndarna eller ledarna ansvarar för

Kön

 ○ kvinnor 93,4 %
 ○ män 4,9 %
 ○ 1,7 % valde 

svarsalternativet 
något annat eller 
vill inte ange.

Utbildning

barnträdgårdslärare på institutnivå (32,9 %)

socionom YH (20,8 %)

pedagogie kandidat (13,3 %)

pedagogie magister (12,2 %)

socionom HYH (8,5 %)

socialpedagog (6,4 %)

speciallärare inom småbarnsfostran (2,1 %)

Annan utbildning (3,8 %) innebar i allmänhet en annan högre eller lägre 
högskoleexamen (t.ex. magister i samhällsvetenskaper).
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Tjänstebeteckningar Arbetsgivare
 ○ daghemsföreståndare / chef för  

enheten för småbarnspedagogik (84 %)
 ○ chef för småbarnspedagogiken eller 

motsvarande tjänsteinnehavare3  
(7,6 %)

 ○ familjedagvårdsledare (3,2 %)
 ○ de övriga beteckningarna (5,2 %) var 

i allmänhet kopplade till ledning av 
småbarnspedagogik på kommunnivå  
eller på ett område (t.ex. områdeschef).

 ○ kommunal (76,3 %)
 ○ privat (23,7 %)
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