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BEGÄRAN OM EXAMENSSPECIFIKA STUDIEPLANER/GENOMFÖRANDEPLANER FÖR  
UTBILDNINGAR INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK 
 
Bästa kontaktpersoner för utvärderingen av utbildningar inom småbarnspedagogik, 
 

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU genomför en utvärdering av utbildningar 
inom småbarnspedagogik åren 2022–2023. Utvärderingen gäller utbildningar vid universitet, 
yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter på andra stadiet och Snellman-högskolan som ger behörighet 
för uppgifter inom undervisning, ledning, fostran och vård inom småbarnspedagogik.  
 
För universitetens, yrkeshögskolornas och Snellman-högskolans del är ett material 
studieplansdokumenten för de utbildningar som ger behörighet.  Vi ber er skicka de nyaste 
studieplansdokumenten för de examina som är föremål för utvärderingen i enlighet med 
nedanstående tabell.  
 
Källa: Lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Befattningsbenämningar och 

behörighetsvillkor. 

Befattningsbenämning för 

personal inom 

småbarnspedagogik  

Behörighetsvillkor Studieplansdokument som 

begärs av 

utbildningsanordnarna 

Lärare inom 

småbarnspedagogik 

Behörighetsvillkoren är minst 

pedagogie kandidatexamen 

som innehåller sådana studier 

som ger yrkesfärdigheter för 

uppgifter inom 

småbarnspedagogik och om 

vilka närmare bestämmelser 

får utfärdas genom förordning 

av statsrådet eller som har 

kompletterats med sådana 

studier. (26 §) 

Universitet: 

– studieplan för pedagogie 

kandidatexamen som innehåller 

sådana studier som ger 

yrkesfärdigheter för uppgifter 

inom småbarnspedagogik. 

Speciallärare inom 

småbarnspedagogik 

Behörighetsvillkoren är: 

1) behörighet för uppgiften 

som lärare i 

småbarnspedagogik och 

utöver examen genomförda 

studier som ger 

yrkesfärdigheter för uppgifter 

som speciallärare och om vilka 

bestämmelser utfärdas genom 

förordning av statsrådet, eller 

Universitet: 

– studieplaner för studier enligt 

behörighetsvillkor 1 och 2. 
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2) pedagogie magisterexamen 

med specialpedagogik som 

huvudämne (utbildning till 

speciallärare inom 

småbarnspedagogik). (30 §) 

Daghemsföreståndare Behörighetsvillkoren för 

uppgiften som föreståndare 

som ansvarar för 

verksamheten vid ett daghem 

är behörighet för uppgiften 

som lärare eller socionom 

inom småbarnspedagogik 

enligt 26 eller 27 § och minst 

pedagogie magisterexamen 

samt tillräcklig 

ledarskapsförmåga. (31 §) 

Universitet: 

– studieplan för pedagogie 

magisterexamen som ger 

behörighet för uppgiften som 

föreståndare med ansvar för 

verksamheten vid ett daghem. 

Socionom inom 

småbarnspedagogik 

Behörighetsvillkoren är minst 

yrkeshögskoleexamen inom 

hälsovård och det sociala 

området som innehåller 

studier som omfattar minst 60 

studiepoäng i studier med 

inriktning på 

småbarnspedagogik och 

socialpedagogik och om vilka 

närmare bestämmelser får 

utfärdas genom förordning av 

statsrådet eller 

socionomexamen som har 

kompletterats med sådana 

studier. (27 §) 

Yrkeshögskolor: 

– Studieplan för YH-examen för 

socionom och 

– Genomförandeplan för 

studier på minst 60 

studiepoäng med inriktning på 

småbarnspedagogik och 

socialpedagogik. 

Personal vid 

steinerpedagogiska daghem 

Behörighet för personal vid 

steinerpedagogiska daghem: 

  

Av steinerpedagoger inom 

småbarnspedagogik krävs att 

deras studier är minst lika 

omfattande som de studier 

som ger den behörighet som 

avses i 26 §. Innan en 

studieplan för 

steinerpedagoger med 

Snellman-högskolan 

– Studie- och 

genomförandeplan för studier 

för personal inom 

steinerpedagogisk 

småbarnspedagogik. 
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inriktning på 

småbarnspedagogik får börja 

användas eller väsentliga 

ändringar i en sådan plan får 

företas, krävs 

Utbildningsstyrelsens 

godkännande. 

 Utöver vad som föreskrivs om 

behörighet i denna lag är även 

den som har slutfört sådana 

steinerpedagogiska studier 

med inriktning på 

småbarnspedagogik som 

avses i 1 mom. behörig för 

sådana uppgifter vid ett 

daghem där 

småbarnspedagogiken ordnas 

enligt steinerpedagogiska 

principer för vilka det krävs 

den behörighet som avses i 26 

§. (32 §) 

 
Skicka ovan nämnda studieplansdokument i elektronisk form (helst som Word-fil, inte länkar) 
senast 4.11.2022 till Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@karvi.fi. 
 
Ange också kortfattat i e-postmeddelandet a) vilka ni ordnar av de utbildningar som är föremål 

för utvärderingen. Nämn också b) på vilka språk och c) i vilken form ni ordnar utbildningarna 

(t.ex. magisterprogram, biämnesstudier, separata studier, flerformsstudier, studier dagtid).  

Om ni ordnar examina på olika språk och deras studieplaner är olika ber vi er skicka alla studie- 

och genomförandeplansdokument på olika språk. Om studie- och genomförandeplanerna på 

olika språk har samma innehåll, nämn det i punkt b). 

Vid behov kan jag ge mer information om ärendet! 

Kirsi Mustonen 
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--- 
Kirsi Mustonen 
Arviointiasiantuntija/Senior Evaluation Advisor 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 
Finnish Education Evaluation Centre 
 
PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki  
P.O. Box 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 HELSINKI  
puh./tel. +358 29 533 5515   
www.karvi.fi 
 

  

 
 


