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1 Manner-Suomessa on 293 kuntaa, mutta 298 kunnallista varhaiskasvatuksen järjestäjää, sillä viidessä kunnassa on erillinen hallinto 
suomen- ja ruotsinkielisille palveluille.
2 Tässä arvioinnissa käytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti termiä päiväkodin johtaja, vaikka nimikkeet saattavat 
vaihdella kunnittain.
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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) keräsi tilastotietoja varhaiskasvatuksen 
johtamisen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista kaikista Manner-Suomen 

kunnista kahdella eri kyselyllä maalis-huhtikuussa 2021. Ensimmäinen kysely oli suunnattu 
varhaiskasvatuksesta vastaaville viranhaltijoille (n = 2981). Toinen kysely oli suunnattu 

kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajille2 ja perhepäivähoidon ohjaajille (n = 2 650).  
Tässä tilastoraportissa esitetään keskeisiä varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyviä tunnuslukuja.

VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVAT VIRANHALTIJAT  
(N = 289, VASTAUSPROSENTTI 97)

 ○ varhaiskasvatusjohtaja (45,7 %)
 ○ varhaiskasvatuspäällikkö (29,4 %)
 ○ sivistysjohtaja (5,9 %)
 ○ lopuilla vastaajilla (19 %) oli 

usein näitä vastaava nimike 
kuten hyvinvointijohtaja tai 
varhaiskasvatuksen esimies tai 
-päällikkö. Näistä päiväkodin  
johtajia oli 3,8 %.

Vastaajan nimike Varhaiskasvatuksen 
toimiala

 ○ sivistystoimi (78,2 %)
 ○ opetustoimi (7,6 %)
 ○ muut toimialat (14,2 %), 

kuten hyvinvointitoimi tai 
-palvelut.

Varhaiskasvatuksen 
toimielin

 ○ sivistyslautakunta (50,5 %)
 ○ hyvinvointilautakunta (8,7 %)
 ○ sivistys- ja 

hyvinvointilautakunta (6,2 %)
 ○ kasvatus- ja opetuslautakunta 

(5,9 %)
 ○ loput (28,7 %) olivat pääosin 

erilaisia yksittäisiä tai useita 
toimialoja sisältäviä lauta- 
ja valiokuntia, esimerkiksi 
koulutuslautakunta tai 
vastaava (4,2 %) ja sivistys- 
ja hyvinvointivaliokunta tai 
vastaava (3,1 %).
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAT JA PERHEPÄIVÄHOIDON 
OHJAAJAT (N = 1 380, VASTAUSPROSENTTI 53,8)

3 

3 jonka vastuualueeseen kuuluu myös kuntansa päiväkotien ja/tai perhepäivähoidon johtaminen.

PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN JA PERHEPÄIVÄHOIDON 
OHJAAJIEN TAUSTOJA

JOHTAJIEN VAIHTELEVAT TYÖNKUVAT
 ○ Vastaajista 22,6 prosenttia työskenteli lapsiryhmissä  

ja 6,7 prosenttia varhaiskasvatusjohtajana/-päällikkönä.

 0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51 tai  
      enemmän
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17,4 % 
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Alaisten määrä

pelkkä suomi 84,4 % (n = 1 164)

pelkkä ruotsi 5,4 % (n = 75)

suomi ja ruotsi 4,5 % (n = 62)

suomi ja ruotsi ja muu kieli 4,9 % (n = 68)

muu kieli kuin suomi tai ruotsi 0,8 % (n = 11)

Varhaiskasvatuskieli johtajien alaisuudessa olevissa toimipaikoissa:

Sukupuoli

 ○ naisia 93,4 %
 ○ miehiä 4,9 %
 ○ 1,7 % valitsi 

vaihtoehdon 
muu tai en halua 
vastata.

Koulutus

opistoasteen lastentarhanopettaja / ULO (32,9 %)

sosionomi amk (20,8 %)

kasvatustieteen kandidaatti (13,3 %)

kasvatustieteen maisteri (12,2 %)

sosionomi yamk (8,5 %)

sosiaalikasvattaja (6,4 %)

varhaiskasvatuksen erityisopettaja (2,1 %)

muu koulutustausta (3,8 %) oli yleensä muu korkeakoulututkinto  
(esimerkiksi yhteiskuntatieteiden maisteri).
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Nimike Työnantaja
 ○ päiväkodin johtaja (70,1 %)
 ○ varhaiskasvatusyksikön johtaja (11,7 %)
 ○ varhaiskasvatusjohtaja tai vastaava 

viranhaltija3 (6,7 %)
 ○ perhepäivähoidon ohjaaja (2,9 %)
 ○ Muut nimikkeet (8,6 %) olivat yleensä 

laajempaa johtamiskokonaisuutta kuten 
koko kuntaa tai aluetta koskevia nimikkeitä 
(esimerkiksi varhaiskasvatuksen ohjaaja tai 
varhaiskasvatuksen alue-esimies).

 ○ kunnallinen (76,3 %)
 ○ yksityinen (23,7 %)


