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1. Sammanfattning av resultaten 

VOSE-projektet (Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi) är ett projekt vid 
Utbildningsstyrelsen som finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).  Projektets syfte är att utveckla en 
nationell modell för prognostiseringen av framtida kompetensbehov fram till våren 2012. Resultaten ska stödja 
utvecklingen av yrkesutbildningen, yrkeshögskoleutbildningen och universitetsutbildningen.  En svenskspråkig 
pilotgrupp inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet har sedan hösten 2009 testat modellen och 
samtidigt bidragit till utformandet av den. 

De konkreta resultaten av pilotgruppens och tjänstemännens arbete inom pilotbranschen utgörs av en 
bakgrundsutredning om social- och hälsovården, en bakgrundsutredning om dagvården samt barn- och 
familjeverksamheten och därtill denna slutrapport för pilotbranschen. I slutrapporten ingår en beskrivning av 
prognosprocessen samt resultaten av den, dvs. fyra framtidsscenarier och kompetensbehov för framtiden. 
Utgående från olika framtidsfaktorer som definierades av tjänstemännen i projektet och av pilotgruppen 
utformades fyra alternativa framtidsscenarier, som beskriver en framtid i ett perspektiv av ungefär tio, femton 
år framåt (figur 1). 

 

Figur 1. De framtidsscenarier som utformats inom ramen för VOSE-projektet 

Scenarioarbetet har till exempel lyft fram: 

 Betydelsen av mångprofessionellt samarbete och livscykeltänkande med barnet i centrum. Detta är ett 
arbetssätt som etableras för tillfället, men som ännu aktivare bör ingå som en naturlig del av studier för 
yrken inom branschen. Vikten av pedagogik, livslångt lärande och barnets inlärning har betonats av 
pilotgruppen. 

 Betydelsen av kundorientering. Samhället blir alltmer ett servicesamhälle och alla branscher utvecklas mot 
att bli serviceinriktade. Det här är en stark trend som också påverkar barn- och familjeverksamheten. Dels 
förväntar sig kunderna numera allt bättre service och mer skräddarsydda tjänster, dels finns det ett allt 
större behov av kundsegmentering för att man på ett produktivt och effektivt sätt ska kunna utarbeta 
serviceformer av olika slag, både digitala och personliga tjänster. Man måste också räkna med möjligheten 
att profilerade daghem uppkommer i högre grad än tidigare. Det finns redan nu föräldrar som väljer t.ex. 
konst- eller språkbadsdaghem för sina barn. Det finns också många olika former av familjer numera. 

 En utveckling mot ett alltmer mångkulturellt samhälle. Det är viktigt att personalen kan beakta olika 
språkliga och kulturella bakgrunder, även olika subkulturer. För de svenskspråkiga daghemmen är det redan 
vardag att arbeta i en tvåspråkig miljö och personalens betydelse av att vara en god språklig förebild för 
barnen samt medvetenheten om språkets betydelse för barnets utveckling och identitet är viktig.  

1. Världen förändras, 
inte vården 

2. Välfärd och vård 
nedmonteras 

3. Mångprofessionalism 
och smörgåsbord: barn- 

och familjecenter 

4. Dagvården 
digitaliseras 
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 Digitaliseringens effekter i samhället och även inom dagvården samt betydelsen av att skapa en 
människovänlig teknik och vikten av att även dagvårdspersonal kan lära sig använda informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och nya medier på ett sätt som stöder och inte skadar barns utveckling. 

 De allt starkare kraven på en hållbar livsstil. Det finns unga familjer som väljer en mer förenklad livsstil (s.k. 
downshifting) och flyttar ut till ekobyar eller flyttar in i höghuskollektiv och arbetar hemifrån eller lever på 
medborgarlön. Det här påverkar i hög grad vilken typ av tjänster barnfamiljer förväntar sig. Det finns t.ex. 
redan nu föräldrar som kräver närproducerad mat utan tillsatsämnen och föräldrar som inte vill låta 
vaccinera sina barn. I framtiden blir det här alltmer tydligt och kan innebära att nya typer av 
dagvårdstjänster eftertraktas. 

 Betydelsen av att yrkesgrupper som arbetar med barn och familjer har en beredskap att hantera kriser som 
t.ex. pandemier och klimatflyktingar och en stark polarisering av barnfamiljerna, t.ex. en utbredd social 
utslagning.  Förmåga till masskommunikation, grundläggande kunskap om hälsovård och en bred 
kunskapsbas och säkerhetsfrågor är bl.a. viktiga kompetenser i sådana fall. 

 Den ständiga föränderligheten i samhället och även i arbetsvillkoren inom dagvård och annan barn- och 
familjeverksamhet. Det är viktigt att personalen kan utvärdera verksamheten, se behoven och utveckla nya 
arbetssätt även i pressade situationer. 

Allt detta och mycket mer har konsekvenser för de framtida kompetensbehoven inom branschen. Nya 
arbetsuppgifter, arbetsvillkor och kanske även yrken uppkommer och utbildningen för branschen bör redan nu 
skapa beredskap att utbilda personer för dessa nya behov. De framtida allmänna kompetensbehoven har i 
projektet grupperats enligt fem olika teman (figur 2). 

  

Figur 2. Framtidens kompetensbehov enligt tema 

Pilotgruppen såg att förändringarna även pekar på behov av nya yrken och arbetsuppgifter inom dagvården 
samt barn- och familjeverksamheten. Det kommer att finnas mer utrymme för olika former av ambulerande och 
uppsökande yrkesgrupper, för informerande, vägledande, handledande och coachande funktioner, för 
yrkesgrupper som arbetar med nya former av tjänster i hemmen, för kultur- och språkkonsulter och tolkar samt 
för medfostrare och assistenter. 

Till temat kommunikation och 
kundorientering hör att kunna bemöta och 

stödja olika familjer, att samarbeta med 
kollegorna och föräldrarna i en 

fostringsgemenskap samt förmåga att 
kommunicera digitalt. 

Till problemlösnings- och innovationsförmåga 
hör att kunna utveckla sina kompetenser och 
att kunna utveckla olika former av arbetssätt 

i olika situationer enligt samhällets och 
kundernas     föränderliga krav. 

Temat kulturella aspekter och språk innebär 
att man i sitt arbete beaktar barns en-, två- 
och flerspråkighet samt barn och familjer 

med olika kulturell bakgrund, även 
subkulturer.  

Pedagogiken är viktig, särskilt grundläggande 
pedagogiska kunskaper, men också t.ex. 

specialpedagogik, genuspedagogik, 
interkulturell pedagogik, mediepedagogik 

och konstpedagogik.  

I det sista temat yrkesroll, mångprofessionellt 
samarbete och arbetskultur ingår 

administrativa frågor, men kanske framför 
allt frågor om ledarskap eller 

medarbetarskap. Hur man leder, handleder, 
samarbetar, utvecklar, förändra,r utvärdera 
roch hur man bidrar till arbetsvälmående på 

sin arbetsplats. 
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I arbetet med scenarierna var speciellt följande faktorer och arbetsskeden av stor vikt för resultatet: 

Branschen, yrkesgrupperna och utbildningarna avgränsades tydligt. 
En prognosgrupp med bred sammansättning tillsattes. 
Svaga signaler samlades in, analyserades och bildade större fenomen, trender och drivkrafter med hjälp av 
arbets- och näringsministeriets wikiverktyg för svaga signaler. Den finska pilotundersökningen använde inte 
detta verktyg i samma grad.  
De viktigaste trenderna och drivkrafterna för utvecklingen inom branschen slogs fast och utgjorde basen för 
utarbetandet av de fyra scenarierna.  
Så kallade vilda kort1 identifierades för de olika scenarierna. Detta gav bl.a. upphov till hotbilder särskilt i 
katastrofscenariot, som känns relevant med tanke på att man måste skapa beredskap för extrema 
situationer. 
Kompetensbehov identifierades i de olika scenarierna. Särskilt viktiga allmänna kompetenser identifierades 
och konkretiserades utgående från branschen och scenarierna. 
De tre mest relevanta yrkesgrupperna inom branschen identifierades och både allmänna och yrkesmässiga 
kompetensbehov slogs fast för dessa. 
De allmänna kompetenserna konkretiserades för branschen och yrkesgrupperna.  

Scenarierna pekade också på behov av nya arbetsuppgifter, funktioner och yrken. 

 

                                                           
1 Med vilda kort avses här sådana överraskande faktorer som förändrar händelseförloppet på ett osäkert och oväntat sätt. Ofta är 
sannolikheten för att dessa händelser ska ske låg, men när/om de sker är effekterna på utvecklingen stora. (Kamppinen, Kuusi & 
Söderlund (red.). Tulevaisuudentutkimus – Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 896, s. 907, 
Helsingfors 2002). 
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2. Prognosprocessen  
Målet med VOSE-projektet är att utveckla en nationell modell för prognostiseringen av framtida 
kompetensbehov. Syftet med prognosmodellen är att skissa upp kompetensbehov som kan stödja arbetet med 
examensgrunder och utbildningsprogram inom yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Ett utkast till 
en sådan prognosmodell (figur 3) har utarbetats och testats av två pilotgrupper inom två branscher från hösten 
2009 till våren 2011. På svenskt håll gjordes testet inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet och på 
finskt håll inom fastighets- och byggnadsbranschen. Slutresultaten för dessa pilotbranscher är framtidsscenarier 
för branschen och kompetensbehov för yrkesgrupperna inom branschen ifråga.  

På finska talar vi om osaamistarpeiden ennakointi. Ordet ennakointi är emellertid svårt att översätta till svenska. 
Vi har för enkelhetens skull på svenska talat om prognostisering av kompetensbehov, eftersom vi också inom 
den mer kvantitativa prognostiseringen av utbildningsbehov använder denna term. Det svenska ordet framsyn, 
som en översättning av det engelska foresight, skulle lämpa sig bättre när det gäller kompetensbehov, men 
ordet framsyn känns ändå otympligt i praktiken. 

Den här rapporten är slutprodukten för den svenska pilotundersökningen för dagvård och annan barn- och 
familjeverksamhet och resultatet återspeglar pilotgruppens gemensamma uppfattning och är inte ett 
ställningstagande från Utbildningsstyrelsen. Arbetet med den nationella modellen för prognostisering av 
kompetensbehov kommer att fortsätta fram till våren 2012. Inom det fortsatta arbetet kommer modellen att 
testas inom en tredje bransch. Projektet kommer också att arbeta särskilt med implementeringen av modellen 
och med att etablera ett samarbete med de nationella utbildningskommissionerna som sedan början av år 2011 
har arbetat med kompetensprognostisering inom yrkes- och högskoleutbildning enligt bransch. 

 

Figur 3. VOSE-projektets modell för kompetensprognostisering 

2.1 Val och avgränsning av bransch 

Social- och hälsovårdsbranschen valdes till svenskspråkig pilotbransch i projektet hösten 2008. Under år 2009 
avgränsades branschen ytterligare till dagvård och annan barn- och familjeverksamhet. Orsaken till valet är 
framför allt bristen på svenskspråkig arbetskraft inom dagvården. Både vardagserfarenheten och flera 
undersökningar visar att det råder en stor brist på behöriga barnträdgårdslärare och barnskötare i daghemmen i 
södra Finland, speciellt i huvudstadsregionen. När det råder brist på behörig personal blir betydelsen av rätt 
kompetens om möjligt ännu större. En allt större del av daghemsbarnen är tvåspråkiga och betydelsen av 
språkkunnig personal är stor med tanke på barnens språkliga utveckling. Det här är en fråga som prioriteras högt 
bland den svenskspråkiga befolkningen i landet.  

Det finns också många aktuella reformer som berör organiseringen av vården och fostran och som motiverar 
valet av bransch även på nationell nivå. Dagvården är en kommunal serviceform som är nödvändig för många 

Val av 
bransch 

Bakgrunds-
utredning 

Framtids-
scenarier om 

branschen 

Framtida 
kompetens-
behov enligt 
yrkesgrupp 

Rapportering, 
information 
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människor och dagvården spelar en viktig roll för sysselsättningen i samhället och för motverkan av 
marginalisering.  

 

Figur 4. Avgränsning av pilotbranschen  

Branschen avgränsades så att den betraktas som ett kluster bestående av flera branscher(figur 4), på så vis att 
t.ex. barnkulturen ingår. Fokus i arbetet har emellertid legat på dagvården och småbarnsfostran. När 
kompetensbehoven arbetades fram beaktades även särskilt de hälsovårdare som arbetar med 
barnrådgivningen.  Inom utbildningsklassificeringen hänför sig pilotbranschen huvudsakligen till social- och 
hälsovårdsområdet och till pedagogiska utbildningar. De utbildningsområden som representeras inom 
branschen är social- och hälsovårdsområdet, pedagogik och lärarutbildning (figur 5), men också andra 
utbildningsområden tangeras, t.ex. kultur. 

       
Figur 5. De huvudsakliga utbildningsområdena och utbildningsyrkena inom pilotbranschen dagvård och annan barn- och 
familjeverksamhet   

Behörighetskraven för dagvårdspersonal finns i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 
socialvården (272/2005) och statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 
socialvården (608/2005). Behörighetskraven för barnträdgårdslärare är minst pedagogie kandidatexamen där 
det ingår barnträdgårdslärarutbildning eller en sådan examen inom social- och hälsovården där det ingår minst 
60 studiepoäng inom småbarnspedagogik och socialpedagogik. Behörighetskraven för 
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specialbarnträdgårdslärare är barnträdgårdslärarbehörighet och specialiseringsutbildning. Behörighetskraven 
för förskolelärare finns i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 
(986/1998). Förordningen gäller både förskoleundervisning som sker i daghem och förskoleundervisning i en 
grundskola. Behörighet att ge förskoleundervisning har klasslärare och om det i undervisningsgruppen inte ingår 
elever i grundläggande utbildning även sådana personer som har avlagt pedagogie kandidatexamen eller 
barnträdgårdslärarexamen. I vissa fall kan även socialhandledare och socionomer vara behöriga att ge 
förskoleundervisning.  

Det finns också många andra yrkesgrupper och utbildningsyrken där man på ett betydelsefullt sätt arbetar med 
familjer och barn under skolåldern, bl.a. familjedagvårdare (yrkesexamen för familjedagvårdare), barnledare 
(grundexamen i barn- och familjearbete) som arbetar inom kommunernas och församlingarnas öppna tjänster, 
klubbar, men också dagvård och familjedagvård. Inom barnrådgivningen och i övrigt inom hälso- och sjukvården 
arbetar närvårdare, hälsovårdare, sjukskötare och läkare. Dessutom arbetar t.ex. socialarbetare med 
barnskyddsfrågor och tandläkare och tandlaboranter med munhygien hos barn. 

2.2 Bakgrundsutredning om branschen 

För uppgörandet av en bakgrundsutredning om social- och hälsovårdsbranschen anlitades Christian Dahlkvist. 
Utredningen publicerades i maj 2009. Heidi Backman och Kristel Englund utarbetade sedan som 
tjänstemannaarbete en bakgrundsutredning med fokus på dagvården samt barn- och familjeverksamheten. Den 
utredningen publicerades i mars 2010. I utredningen beskrivs kort barnens situation i dagens Finland, trender 
inom social- och hälsovården, arbetskrafts- och utbildningsbehov inom området fram till år 2020, utvecklings- 
och kompetensbehov inom barn- och familjeverksamhet samt aktuella reformer inom vården och 
småbarnsfostran. Rapporten beskriver läget inom branschen i landet som helhet, men också särskilt behoven 
inom Svenskfinland.  

I utredningsarbetet identifierades framtidsfaktorer eller drivkrafter för utvecklingen inom branschen. Följande 
framtidsfaktorer diskuterades och kompletterades av pilotgruppen på ett arbetsseminarium i mars 2010:  
 

 Kund-, service- och yrkesstrukturerna samt arbetsprocesserna förnyas 
 Ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper förändras 
 Behovet av mångprofessionellt samarbete ökar 
 Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och det tidiga ingripandet utvecklas 
 Behovet av specialsjukvård minskar 
 Kunderna blir alltmer utbildade och har allt högre krav 
 Det råder brist på arbetskraft 
 Teknologin kommer in i vården 
 Andelen privata tjänster ökar 
 Invandringen ökar, vilket ökar behovet av särskilda tjänster 
 Behovet av förändringsledarskap ökar 
 Krav på kostnadseffektivitet och effekter ökar 
 Nya yrken uppstår 
 Miljömedvetenhet och krav på hållbar utveckling  

 
Dessa framtidsfaktorer låg som grund för de scenarier som sedan utarbetades. 
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2.3 Framtidsscenarier i branschen 

Framtidsfaktorerna utgjorde basen för utformandet av fyra alternativa framtidsscenarier, som beskriver en 
framtid i ett perspektiv av ungefär tio, femton år framåt: 

1. Världen förändras, inte vården 

2. Välfärd och vård nedmonteras 

3. Mångprofessionella team och smörgåsbord: barn- och familjecenter 

4. Dagvården digitaliseras 

Scenario 1 utgör ett s.k. business as usual-scenario, där den nuvarande utvecklingen fortgår. Inga stora reformer 
görs för att utveckla dagvården i någon viss riktning. Däremot förändras omständigheterna i samhället, vilket 
också förändrar förutsättningarna för att organisera dagvård och annan barn- och familjeverksamhet. Scenariot 
svarar alltså på frågan: ”Vad händer om man inget gör?”.  

Scenario 2 utgör ett katastrofscenario där samhället befinner sig i kris. Resurserna räcker inte till för den 
offentliga verksamheten och vården lider och klarar av endast det mest akuta. Befolkningen polariseras och 
stora grupper riskerar social utslagning. I scenariot ingår även möjligheten att samhället drabbas av en illegal 
massinvandring och av pandemier och andra katastrofer, t.ex. en klimatkatastrof. Scenariot besvarar frågan: 
”Vilka hotbilder bör vi ha beredskap för och vilka hotbilder ska vi försöka motverka?”. 

Scenarierna 3 och 4 är båda utvecklingsscenarier. Scenario 3 bygger på mångprofessionellt och kundorienterat 
arbete. Olika serviceformer utvecklas i mångprofessionella team och förebyggande och hälsofrämjande arbete 
utgör stommen i arbetet med barn och familjer. Dagvården utvecklas till ett smörgåsbord där föräldrar i högre 
grad än nu kan välja de serviceformer de önskar. Man kan t.ex. se att profilerade daghem blir alltmer populära. 
Scenariot besvarar frågan: ”Vilka kompetenser ska vi utveckla om världen och verksamheten utvecklas i den här 
riktningen eller om vi önskar en sådan här framtid?” Också i detta scenario finns vissa hotbilder. 

Scenario 4 utgår från att också dagvården och barn- och familjeverksamheten i hög grad digitaliseras liksom 
samhället i övrigt. Det är främst fråga om människovänlig teknik som utvecklas enligt barns behov, men här 
finns också hotbilder om en robotisering av samhället som kan drabba barns sociala utveckling. I scenariot ingår 
också trender som slow-kultur och ekologiskt tänkande. Scenariot besvarar frågan: ”Vilka kompetenser ska vi 
utveckla om världen och verksamheten utvecklas i den här riktningen eller om vi önskar en sådan här framtid, 
och vilka hotbilder ska vi motverka?”. 

VOSE-projektet har haft som mål att försöka hitta en koppling mellan den befintliga modellen för den 
kvantitativa prognostiseringen av utbildningsbehov och den modell för kompetensprognostisering som 
utvecklas inom projektet.  I den svenskspråkiga pilotbranschen följer därför den samhälleliga ramen i de fyra 
scenarierna samma grundlogik som bas- och målscenarierna i den kvantitativa prognostiseringen av 
arbetskrafts- och utbildningsbehov som Arbetsministeriet och Utbildningsstyrelsen utförde under åren 
2007−2009 (Arbetskraft 2025, Arbetsministeriet 2007; Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020,  
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Utbildningsstyrelsen 2009; Yrke 2020, Heidi Backman, Utbildningsstyrelsen 2009)2. Logiken är kort sagt den att 
när det går bra för exportbranscherna och sysselsättningsgraden är hög i landet, finns det även resurser för den 
offentliga verksamheten och vården, däribland dagvården.  I scenarierna 3 och 4 är samhällsekonomin god och 
sysselsättningsgraden hög. Detta innebär att det finns ett tryck på dagvården för att föräldrar ska kunna arbeta 
och det finns ett stort behov av dagvårdspersonal. Samtidigt har samhället råd att satsa på utvecklingen av 
dagvården i dessa scenarier till skillnad från förloppen i scenarierna 1 och 2.  

Basscenariot (på finska perusura) i den kvantitativa prognostiseringen Arbetskraft 2025 användes som grund för 
scenario 1 och målscenariot (på finska tavoiteura) i Arbetskraft 2025 utgjorde basen för samhällsutvecklingen i 
scenarierna 3 och 4 nedan. Dessutom utarbetades inom dagvårdspilotundersökningen ett katastrofscenario 
(scenario 2 nedan).  

Scenarierna beskriver inte önskvärda tillstånd utan möjliga alternativa framtidsbilder. Pilotgruppen uttryckte 
flera gånger under arbetets gång att framtiden sannolikt kommer att bestå av en kombination av de fyra 
scenarierna. Det är också möjligt att olika scenarier förverkligas i olika grad i olika delar av landet. Mest önskvärt 
uppfattades scenario 3, medan inställningen till scenario 4 ofta var ambivalent. En del såg digitaliseringen som 
en hotbild, medan andra såg att digitaliseringen kan ge möjligheter för att bättre svara mot olika behov. För 
varje scenario finns en beskrivning över följande faktorer:  

Samhällsekonomin och sysselsättningsläget (med en koppling till prognostiseringen av utbildningsbehov) 
Kommunerna och vården 
Barn- och familjeverksamheten 
Krav på personalen 
Kompetensbehov och uppkomsten av nya uppgifter och yrken 
Eventuella hotbilder (i scenarierna 3 och 4) 
Eventuella s.k. vilda kort (i scenario 4) 

Om rapporten läses som nätversion kan man genom att klicka på hyperlänkar i texten ta del av sådant material 
som under processens gång inspirerat scenarioarbetet. När scenarierna utarbetades användes t.ex. Arbets- och 
näringsministeriets elektroniska verktyg TrendWiki för insamling och analys av svaga signaler om framtiden och 
trender. Hyperlänkarna härrör i hög grad från TrendWiki och leder till finsk-, svensk- eller engelskspråkiga 
nätsidor. 

 

                                                           
2 Efter detta har den kvantitativa prognostiseringen reformerats och den görs numera av Statens ekonomiska forskningscentral, 
VATT, och bygger på en dynamisk balansmodell, den s.k. VATTAGE-modellen. I VOSE-pilotundersökningens scenarioarbete för 
dagvård och annan barn- och familjeverksamhet användes den föregående modellen som utarbetats och använts av 
Arbetsministeriet sedan början av 1990-talet. VATT-modellens scenarier har inte kunnat testas inom VOSE-projektet, eftersom de 
blev klara först sommaren 2010, då utkasten till scenarier för dagvård och annan barn- och familjeverksamheten redan var 
utarbetade. Arbetsministeriets tidigare modell skiljde sig på en väsentlig punkt från den logik VATT följt. Båda modellerna utgick från 
att basscenariot (på finska perusura) är ett business as usual-scenario, medan målscenariot (på finska tavoiteura) är ett mer 
optimistiskt scenario där utvecklingen inom exportbranscherna, samhällsekonomin och sysselsättningen är mer positiv än i 
basscenariot. Arbetsministeriet utgick dock från att målscenariot, där samhällsekonomin är positiv p.g.a. exportindustrins 
framgångar, också innebär en bättre sysselsättning inom den offentliga verksamheten och bl.a. vården. VATT utgår däremot nu i sin 
balansmodell från att den offentliga verksamheten och vården är mer slimmad och har en mindre sysselsättning i målscenariot än i 
basscenariot. I de scenarier som utarbetats för dagvården i VOSE-projektet är alltså logiken att när det går bra för Finlands export, 
finns det även resurser för den offentliga verksamheten och vården, däribland dagvården. Om VATT:s nyare prognoser hade använts 
skulle logiken följaktligen blivit en annan.   
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2.4 Framtida kompetensbehov enligt yrkesgrupp 

Pilotgruppen testade redan under sin första sammankomst om det går att härleda kompetensbehov utgående 
från scenarierna. Testet visade att de olika scenarierna inspirerar och lyfter fram olika kompetensbehov. 
Pilotgruppen bekantade sig också under det första seminariet med de kompetensbehov som tagits fram för 
barnträdgårdslärare inom databasen Baronetti, nuvarande C & Q (Competence & Qualification). Gruppen 
upplevde att dessa kompetensbehov inte var uttömmande och i alltför hög grad beskrev nuvarande behov. 
Utöver detta studerade pilotgruppen det material som framkommit i Sydkustens landskapsförbunds enkät om 
småbarnsfostran som riktades till bildningscheferna. Pilotgruppen behandlade också i januari 2011 allmänna 
kompetenser, dels sådana kompetenser som anses allmängiltiga och relevanta inom alla branscher och som togs 
fram på ett allmänt VOSE-seminarium i juni 2010, dels mer branschspecifika kompetenser av allmän karaktär 
som utarbetades under pilotarbetets gång. Dessa beskrivs närmare i kapitel 4. 

Efter varje scenario i rapporten finns en lista på allmänna och yrkesspecifika kompetensbehov. 
Kompetensbehoven utarbetades endast för scenarierna 2−4, eftersom det första scenariot är ett s.k. business as 
usual-scenario där den nuvarande situationen fortsätter utan större förändringar i utbildningarna. Pilotgruppen 
valde att precisera kompetensbehov för följande tre yrkesgrupper i de tre scenarierna:  

 Hälsovårdare 
 Närvårdare, familjedagvårdare, specialhandledare och skolgångsbiträden  
 Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och socionomer 

Kompetensbehoven är inom varje scenario indelade i dels allmänna kompetensbehov, som gäller för alla 
yrkesgrupper inom branschen, dels yrkesspecifika kompetensbehov för de tre yrkesgrupperna. Vissa 
kompetensbehov har placerats bland de yrkesspecifika eftersom de är speciellt viktiga för yrkesgruppen i fråga, 
men detta utesluter inte att andra yrkesgrupper också kan behöva kompetenserna. 

De allmänna kompetenserna kändes betydelsefulla och relevanta för pilotbranschen med tanke på framtiden. 
Intressant nog var det till stor del fråga om samma kompetenser som lyftes fram i den finska 
pilotundersökningen för fastighets- och byggnadsbranschen. Det är dock viktigt att de allmänna kompetenserna 
konkretiseras för de olika branscherna och yrkena. Kundorientering, mångprofessionellt samarbete och digital 
kompetens är t.ex. relevanta för båda pilotbranscherna, men de konkretiseras på vitt skilda sätt inom dagvården 
och byggbranschen. 

I slutet av rapporten sammanfattas de kompetensbehov som lyfts fram i alla scenarier och här listas ytterligare 
uppkomsten av eventuella nya yrken inom branschen samt utvecklingsbehov inom den nuvarande utbildningen. 
Dessa är frågor som diskuterats av pilotgruppen under arbetets gång.  

Kompetensbehoven kompletterades och jämfördes med de nuvarande läroplanerna och 
utbildningsprogrammen i januari, men speciellt under pilotundersökningens sista möte i april 2011. Då framkom 
att det som mest saknas i de nuvarande utbildningarna är digital kompetens, mediefostran, mångkulturalism, 
ledarskap, marknadsföring, hållbar utveckling samt kunnande som berör yrkesrollen och yrkesstolthet. 
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2.5 Pilotgruppens arbete och hörandet av experter 

Arbetet i den svenska pilotgruppen har gjorts som en del av det nationella tvåspråkiga projektet och har följts 
upp och godkänts av projektets styrgrupp. Ulla Taipale-Lehto har varit projektchef, Seija Saari projektassistent 
och Heidi Backman har ansvarat för den svenska pilotgruppen i projektet. Kristel Englund och Alexandra 
Nordström har på ett väsentligt sätt bidragit till arbetet som anställda av projektet och Christian Dahlkvist har 
genomfört en utredning för pilotbranschen.  

Scenarierna och kompetensbehoven har arbetats fram och sammanställts som tjänstemannaarbete vid 
Utbildningsstyrelsen och av en pilotgrupp. Utöver detta har olika typer av experter inom det svenskspråkiga 
dagvårdsområdet vid ett flertal tillfällen hörts under arbetets gång. Pilotgruppens arbetsseminarier och andra 
träffar har faciliterats av Gaia consulting Oy. Syftet med faciliteringen är att underlätta för en grupp att nå sina 
mål. Facilitatorn fokuserar på gruppens arbetsprocess, dvs. hur deltagarna löser problem, fattar beslut, 
kommunicerar och samspelar med varandra. Facilitatorn är neutral i förhållande till de sakfrågor som diskuteras, 
men ger gruppen respons på och stöd i arbetsprocessen. 

Pilotgruppen för dagvård och annan barn- och familjeverksamhet har bestått av representanter för närvårdar-, 
hälsovårdar-, socionom-, barnträdgårdslärarutbildningen samt vuxenutbildningen inom området samt av 
representanter för kommunala och privata arbetsgivare (se bilaga 2). Ytterligare har tredje sektorn och i viss 
mån forskningen inom branschen samt barnkulturen varit representerad inom pilotgruppen. Pilotgruppen har 
arbetat med scenarierna under fyra arbetsseminarier som ordnats inom ramen för VOSE-projektet.  

Mellan november 2009 och november 2010 utarbetades och testades scenarioutkasten dessutom i många olika 
expertgrupper som bestod av bl.a. studiehandledare, barnträdgårdslärarstuderande, yrkeslärarstuderande samt 
bildningschefer och andra kommunala tjänstemän som ansvarar för småbarnsfostran.  

2.6 Arbetsseminarierna 

Pilotgruppen träffades under fyra arbetsseminarier som ordnades under perioden november 2009 till januari 
2011 och under ett sista möte i april 2011. 

November 2009: På arbetsseminariet Prognostisering av kompetensbehov behandlades behovet av 
prognostisering i olika arbetsgrupper. En grupp arbetade på svenska och behandlade inledningsvis en grov skiss 
av de fyra scenarierna. Gruppen testade också om det gick att härleda kompetensbehov ur dessa grova utkast 
till scenarier. Gruppen hade tillgång till en lista över kompetensbehov i barnträdgårdsläraryrket från Baronetti, 
nuvarande C & Q. Det här utgjorde pilotgruppens första sammankomst. 

Mars 2010: På arbetsseminariet Ett förändrat arbetsliv, förändrade kompetensbehov dryftades de centrala 
framtidsfaktorerna eller drivkrafterna inom projektets pilotbranscher, barndagvården (svenskspråkig pilot) och 
fastighets- och byggnadsbranschen (finskspråkig pilot). Utkasten till scenarierna för dagvård och annan barn- 
och familjeverksamheten behandlades här i en mer beskrivande form och framtidsfaktorerna kompletterades. 
Scenarierna publicerades som sådana på nätet efter seminariet och översattes också till finska. 

November 2010: På arbetsseminariet Ett förändrat arbetsliv – förändrade kompetensbehov kompletterades 
scenarierna ytterligare med s.k. vilda kort. Dessutom definierades tre viktiga yrkesgrupper inom branschen och 
de framtida kompetensbehoven kartlades inledningsvis enligt scenario och yrkesgrupp.  
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Januari 2011: På det sista arbetsseminariet kompletterades kompetensbehoven enligt scenario och yrke och de 
allmänna kompetensbehoven åtskildes från de yrkesspecifika kompetensbehoven. Några centrala allmänna 
kompetenser preciserades för varje scenario utgående från de specifika behoven inom dagvårdsyrkena. 
Utbildningarnas utvecklingsbehov och eventuella nya yrkens uppkomst diskuterades. Prognosmodellen och 
arbetssätten i pilotundersökningen utvärderades. 

April 2011: Pilotgruppen möttes en sista gång för att ta del av utkastet till slutrapport. Dessutom presenterade 
utbildare av ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, familjedagvårdare, socionomer, 
hälsovårdare och barnträdgårdslärare de kompetensbehov som ingår i de nuvarande läroplanerna och 
utbildningsprogram. Dessa kompetensbehov jämfördes med de kompetensbehov som utarbetats inom 
pilotgruppen.  

2.7 Erfarenheterna av arbetssättet 

2.7.1 Avgränsningen 

Arbetet underlättas av att branschen avgränsas så att resultatet blir tillräckligt konkret, men det är samtidigt 
viktigt att under arbetets gång närma sig branschen klusteraktigt för att undersökningen inte ska halka in för 
mycket i invanda hjulspår.  

2.7.2 Pilotgruppens sammansättning och arbetssätt 

Den svenska pilotgruppen arbetade parallellt med den finska, men arbetssätten skilde sig delvis från varandra, 
liksom gruppernas sammansättning. Den finska gruppen arbetade under arbetsseminarierna fram scenarier 
genom en tabellmetod. Metoden innebär att gruppen identifierade olika framtidsfaktorer (drivkrafter eller 
trender) och valde olika alternativ utgående från dessa. Scenarierna bildades genom att dessa alternativ sedan 
kombinerades på olika sätt. En beskrivning av detta arbetssätt ingår i den finska slutrapporten för 
pilotbranschen fastighets- och byggnadsbranschen (maj 2011). De svenska scenarierna för dagvården utgick 
också från framtidsfaktorer, men de utarbetades i hög grad som tjänstemannaarbete utgående från 
bakgrundsutredningarna om dels social- och hälsovården, dels dagvården och testades av pilotgruppen och av 
andra expertgrupper i olika arbetsskeden. Först gjordes en grov skiss av scenarierna, senare en mer beskrivande 
form och slutligen kompletterades scenarierna med s.k. vilda kort.  

I den svenska pilotgruppen ingick representanter för utbildningen inom området (närvårdare, 
familjedagvårdare, socionom, hälsovårdare och barnträdgårdslärare), representanter för kommunala och 
privata arbetsgivare samt representanter för tredje sektorn och barnkultur. I den svenska pilotgruppen har inte 
representanter för arbetsmarknadsorganisationer och nationella organisationer i någon högre grad deltagit. 
Orsaken är att svenskspråkiga personer inte är särskilt välrepresenterade inom forskning och nationella 
arbetsmarknadsorganisationer. Pilotgruppen uttryckte ibland önskemål om att lärare som undervisar de aktuella 
yrkesgrupperna och att t.ex. barnträdgårdslärare som konkret arbetar med barn i ännu högre grad skulle ha 
deltagit i arbetet. Dessa yrkesgrupper hördes dock vid sidan av arbetet i själva pilotgruppen. Jämfört med den 
finska pilotgruppens sammansättning har den svenska gruppen arbetat mer vardagsnära och på gräsrotsnivå. 
Förankringen i utbildnings- eller daghemsvardagen har varit en klar fördel när kompetensbehoven arbetats 
fram, men bristen på nationellt perspektiv kunde möjligen ha gjort utarbetandet av scenarierna mer 
utmanande. Därför fungerade det för den svenska pilotgruppen att scenarioarbetet huvudsakligen drevs och 
utarbetades av tjänstemän och testades och kompletterades av pilotgruppen och experter. En annan fördel med 
att utbildningsanordnare och högskolor deltagit är att resultaten direkt nått och kunnat tillämpas av 
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användarna. Det har också setts som en fördel att de olika utbildningsformerna och utbildningsstadierna mötts i 
arbetet och diskuterat kring samma bord. Eftersom det svenskspråkiga utbildningsfältet är relativt begränsat har 
nästan alla utbildningsaktörer inom området haft möjlighet att delta. Representanter för kunder, dvs. familjer 
och föräldrar i detta fall, har däremot inte ingått i gruppen. Å andra sidan har många i gruppen haft ett 
kundförhållande till dagvården och kundsynvinkeln har också framgått ur bakgrundsstudierna och i de svaga 
signaler som samlats som bakgrund för scenarierna. 

Pilotgruppen uppskattade den breda sammansättningen i gruppen och ansåg det vara viktigt att inte fastna i 
revirtänkande. Gränsöverskridande arbete uppfattades som viktigt. Gruppmedlemmarna konstaterade att 
gruppen kunde ha varit större och att universitetsutbildningen gärna kunde ha varit synligare i arbetet. 
Representanter för universitetsutbildningen var inbjudna och fick tillgång till allt material. Det är viktigt att 
gruppen har en bred sammansättning som representerar både utbildning, arbetsliv, tredje sektorn och gärna 
också personer som inte är experter inom branschen, utan som har expertis inom t.ex. prognostisering, 
trendspaning eller någon form av framtidsarbete.  

2.7.3 Kompetensbehov på svenska 

Pilotgruppen uppskattade att det nationella VOSE-projektet hade en grupp som arbetade på svenska, eftersom 
detta stöder utvecklingsarbetet inom den svenska yrkesinriktade utbildningen. Resultaten nådde på detta sätt 
direkt de svenskspråkiga utbildningsanordnarna och högskolorna. Om arbetet sker på finska blir det lätt en lång 
eftersläpning på svenskt håll på grund av t.ex. översättningsarbetet. 

Resultatet är relevant även för finskspråkig utbildning, men det är troligt att frågor som berör språk och kultur 
har betonats mer eftersom gruppen bestått av svenskspråkiga, som p.g.a. en minoritetssituation har en hög 
medvetenhet om och erfarenhet av språkets betydelse för barns utveckling, inlärning och identitet. De här 
synvinklarna är adekvata i ett alltmer mångkulturellt samhälle där andelen barn med flera modersmål ökar. 

2.7.4 Slutsatser och erfarenheter 

Den svenskspråkiga pilotgruppen kom igång med arbetet snabbt och hade en några månaders paus mitt i 
processen för att arbetsseminarierna för de båda pilotundersökningarna skulle följa samma rytm. Det här 
medförde att deltagarna önskade att processen skulle ha genomförts mer intensivt på en kortare tid. I stället tog 
den del av arbetet som pilotgruppen deltog i totalt ett och ett halvt år. Det fanns från pilotgruppen önskemål 
om att en process skulle genomföras på bara sex månader. En process på tolv månader kan dock ur 
projektledarsynvinkel anses vara en mer realistisk tidtabell. Om man vill arbeta enligt denna processmodell bör 
man räkna med att mellanarbete behövs och även ett omfattande bakgrundsarbete innan pilotgruppens arbete 
tar vid. Det är också en fördel om det finns tillräckligt med tid för att samla ihop data och tid för reflektion. 
Resultatet blir då mer genomtänkt. 

I arbetet med scenarierna var speciellt följande faktorer och arbetsskeden av stor vikt: 

Branschen, yrkesgrupperna och utbildningarna avgränsades tydligt. 
En prognosgrupp med bred sammansättning tillsattes. 
Svaga signaler samlades in, analyserades och bildade större fenomen, trender och drivkrafter med hjälp av 
arbets- och näringsministeriets wikiverktyg för svaga signaler. Den finska pilotundersökningen använde inte i 
samma grad detta verktyg.  
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De viktigaste trenderna och drivkrafterna för utvecklingen inom branschen slogs fast och utgjorde basen för 
utarbetandet av de fyra scenarierna.  
Så kallade vilda kort identifierades för de olika scenarierna. Detta gav upphov till bl.a. hotbilder framför allt i 
katastrofscenariot, vilket känns relevant med tanke på att man bör skapa beredskap för extrema situationer. 
Kompetensbehov identifierades i de olika scenarierna. Särskilt viktiga allmänna kompetenser identifierades 
och konkretiserades utgående från branschen och scenarierna. 
De tre mest relevanta yrkesgrupperna inom branschen identifierades och både allmänna och yrkesmässiga 
kompetensbehov slogs fast för dessa. 
De allmänna kompetenserna konkretiserades för branschen och yrkesgrupperna.  

Pilotgruppen föreföll uppskatta projektet och arbetsklimatet var gott i gruppen. Gruppen tyckte att det var 
effektivt och meningsfullt med utkasten till scenarier och scenarier som utarbetades av tjänstemän och önskade 
inte mer delaktighet i själva uppkomsten av scenarierna.  Å andra sidan var den finska pilotgruppen nöjd med att 
arbeta mer aktivt med uppkomsten av scenarierna. Den svenska pilotgruppen tyckte att det varit lyckat att 
också andra experter hördes mellan gruppens träffar.  Arbetet med scenarierna kändes ibland tungt, ansåg 
någon i gruppen, men det uppfattades som intressant att tänka på ett nytt sätt. Scenarierna hjälpte deltagarna 
att se utöver det invanda, att se också det som inte är önskvärt och att bli medveten om hotbilder, men också 
att se möjligheter inom branschen man inte tänkt på tidigare, konstaterade gruppen. Några ansåg att man i och 
med det här arbetet lärde sig en ny arbetsmetod, som man också kan ta med sig och tillämpa i sitt eget arbete. 
Processarbetet ansågs ha varit fungerande. 

Medlemmarna i pilotgruppen konstaterade på det sista arbetsseminariet att det hade varit bra om man hade 
fått ta del av läroplanerna tidigare i processen tillsammans med dem som ansvarar för dessa. I pilotgruppen 
ingick visserligen personer som ansvarar för läroplaner och utbildningsprogram, men gruppen avsåg 
uppenbarligen att dessa personer borde ha fått mer utrymme att pejla arbetet som gjordes i pilotgruppen mot 
de nuvarande utbildningsprogrammen i ett tidigare skede av processen. Läroplanerna i sig själva ansågs inte 
alltid berätta så mycket om vad undervisningen konkret innehåller i dag. Av den här anledningen ordnades ännu 
ett sista avslutande möte i april 2011 för projektet där de nuvarande utbildningarnas läroplaner och program 
pejlades mot pilotgruppens resultat om kompetensbehov. Det här mötet gav på kort tid ett tydligt resultat och 
gav upphov till en konstruktiv diskussion om de olika utbildningarna. Många deltagare berättade också hur de 
tänker ta i bruk resultaten i sin egen verksamhet (se kapitel 4.5). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utkastet till prognosmodell har fungerat och gett resultat. De två 
pilotundersökningarna visar att modellen kan användas på olika sätt. Branschen kan avgränsas på olika sätt, 
sammansättningen i gruppen kan variera och scenarierna kan utarbetas med olika grader av 
tjänstemannaarbete respektive deltagande metoder.  

Det viktigaste med avgränsningen är att den är tydlig. Att utgå från näringsgrenar är naturligt, men det kan 
ibland finnas skäl att avgränsa en bransch på ett annat sätt, att utgå från en mer begränsad del av en bransch 
eller att betrakta branschen som ett kluster som omfattar flera olika branscher. I den svenska avgränsningen var 
fokus på dagvården som är en del av social- och hälsovården, men som numera alltmer hänförs till 
bildningsväsendet. Arbetet beaktade också framför allt barnrådgivning, barnskydd och barnkultur. 

Sammansättningen i gruppen som utför prognosarbetet bör vara bred. Gruppen kan vid behov kompletteras 
genom att olika experter hörs. Erfarenheterna från den svenska pilotundersökningen visar att särskilt 
representanter för de olika utbildningarna är viktiga för att man ska få ett användbart slutresultat. Deras 



17 
 

deltagande i gruppen bidrar dessutom till en direkt tillämpning av resultaten. Representanter för arbetslivet är 
dock självklart lika viktiga i sin roll som avnämare av utbildningen. Kundsynvinkeln är viktig att beakta i någon 
form. En kundrepresentant i prognosgruppen ger antagligen inte tillräcklig bredd. Ett mer representativt resultat 
kan fås genom att man utnyttjar kundundersökningar eller att man låter utföra en sådan om färdiga sådana inte 
finns. 

I den svenska pilotgruppen fungerade det bra att gruppen kommenterade och kompletterade 
tjänstemannautarbetade scenarier. Risken finns dock att gruppen inte accepterar scenarierna, att de blir alltför 
traditionella eller personligt profilerade av den som utarbetar dem och inte leder till ett bra resultat. I 
pilotarbetet uppfattades arbetssättet emellertid som effektivt och gruppen fick i ett tidigt skede utkast som 
sedan byggdes på och fördjupades efter hand. När en viss person hade huvudansvaret för scenarierna bidrog 
det till att logiken i scenarierna upprätthölls. Å andra sidan är en delaktig process bättre med tanke på en bredd i 
resultatet och med tanke på tillämpningen. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan tjänstemannaarbete med 
scenarierna och en delaktig process med prognosgruppen.  

Den sammanlagda kostnaden för de två bakgrundsutredningarna samt slutrapporten inklusive scenarier och 
kompetensbehov uppgår till ungefär 22 500 euro. I denna summa ingår även vissa assistent- och 
sekreteraruppgifter och t.ex. utarbetandet av material för stordior. Till denna utgift tillkommer utgiften för 
faciliteringen som köptes av Gaia consulting Oy och andra utgifter för seminariearrangemang, pilotdeltagarnas 
resor och dagtraktamenten. 
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3. Scenarierna 

3.1 Världen förändras, inte vården 

 

 

3.1.1 Samhällsekonomin och sysselsättningsläget 
Nuvarande strukturer bibehålls inom social- och hälsovården och dagvården, men omständigheterna förändras. 
Färre skattebetalare och fler pensionärer ger i framtiden en svagare offentlig ekonomi. Den åldrande 
befolkningen ger dessutom ett ökat vårdbehov. Behovet av vårdpersonal är stort inom både åldringsvården och 
inom andra delar av vården. Det är mycket svårt att få tillräckligt med personal till social- och hälsovården, 
eftersom branschen har låg status och ungdomarna är alltmer bekvämlighetsinriktade.  

Finlands invandringspolitik fortsätter som tidigare och invandrarna blir inte en central ny resurs i arbetslivet. De 
invandrare som kommer till Finland slussas i hög grad in i finsk utbildning och utbildas i allmänhet inte till 
svenskkunnig vårdpersonal. Behovet av svenskspråkig arbetskraft inom det sociala området ökar med ungefär 
20 procent fram till 2020 (basscenariot i Yrke 2020). Det råder därför arbetskraftsbrist inom vården.  

Arbetskraftsbristen i samhället ökar förvärvsarbetet och ger därför ett ökat tryck på dagvården, trots att antalet 
barn inte ökar väsentligt.  

3.1.2 Kommunerna och vården 

Skillnaderna mellan de kommuner som klarar sig bra och de som har svårigheter blir större och det uppstår en 
viss tudelning mellan kommunerna.  Det är stora skillnader också mellan regionerna. Flyttningsrörelsen från 
norra och östra Finland till de stora städerna i södra Finland fortsätter och speciellt Helsingforsregionen är 
överbelastad. Landsbygden avfolkas alltmer och domineras av pensionärer och en del småbarnsfamiljer. 
Kommunerna i Svenskfinland avfolkas inte, men i vissa regioner åldras befolkningen mer än i andra. Det finns 
dels stora kommuner, dels små kommuner och detta inverkar på hur vården organiseras. Vissa kommuner har 
utvecklat nya modeller för mångprofessionellt arbete t.ex. på så sätt att dagvården, skolan och rådgivningen 
samarbetar på olika sätt, medan andra inte har förnyat sina strukturer och sätt att arbeta på.  

Den sociala marginaliseringen ökar och det leder till ett ökat behov av personal inom bl.a. mentalvården, vården 
av missbrukare och barnskyddet. Det har uppstått en situation där de olika vårdsektorerna konkurrerar med 
varandra om både pengar och arbetskraft. Teknologin har utvecklats, men inom social- och hälsovårdsbranschen 
har man inte lyckats med att utnyttja den på bästa möjliga sätt. Det har uppstått ett glapp mellan den privata 

 Åldrande befolkning, ökat vårdbehov 
 Arbetskraftsbrist, ingen invandring 
 Sociala problem och marginalisering ökar 
 Stora skillnader mellan regioner och kommuner 
 Ökat tryck på dagvården 
 Familjerna kräver en servicenivå som kommunerna har svårt att svara mot 
 Vi utbildar för samma kompetenser som nu 
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sektorn som bättre lyckats lära sig att utnyttja tekniken och den offentliga sektorn som varit långsammare på 
området. 

Social- och hälsovårdsbranschen är kvinnodominerad och präglas av låg status och låga löner. 

3.1.3 Barn- och familjeverksamheten 

En del kommuner har överfört dagvården till bildningssektorn, andra håller kvar den inom social- och 
hälsovården som ofta sköts i samarbete med flera kommuner. Det finns därför i många kommuner ett glapp i 
samarbetet mellan dagvård, rådgivning och skola. 

Familjedagvården kompletterar i viss mån vården i daghem, men det blir allt svårare att hitta familjedagvårdare. 
Hemvårdsstödet för vård av barn hemma minskar, eftersom stat och kommun inte har råd och de politiska 
besluten uppmuntrar till ökat förvärvsarbete. Vård hemma blir därför inte vanligare. De sociala problemen ökar 
och avspeglas i dagvården. Behovet av särskilt stöd fortsätter öka bland barn. 

Familjerna har alltmer varierande önskemål och ställer allt högre krav på dagvården. Majoriteten av barnen på 
svenskspråkiga daghem har tvåspråkig bakgrund. Tvåspråkig dagvård skapas på många ställen av praktiska skäl i 
syfte att effektivera dagvården, inte av pedagogiska skäl, t.ex. i form av språkbad. Bristen på behörig personal 
inom den svenskspråkiga dagvården är stor. En stor del av dagvårdspersonalen talar finska som modersmål eller 
i vissa regioner ett främmande språk som modersmål, vilket leder till att barnens språk inte utvecklas på ett 
optimalt sätt.  

Bristen på dagvårdsplatser innebär att kommunerna delvis köper privata dagvårdstjänster. Svenska små 
etablerade dagvårdsaktörer klarar sig dåligt i upphandlingen. Trygga strukturer för barnen splittras, dessutom är 
det stor personalomsättning i daghemmen.  

3.1.4 Krav på personalen 

Av personalen krävs ett djupt pedagogiskt kunnande, men också en bred kunskapsbas i övrigt. 
Dagvårdspersonalen behöver samarbetsförmåga för att kunna arbeta i mångprofessionella arbetsteam. 
Inriktningen på fostran och pedagogik betonar betydelsen av samarbete med barnskyddet. Förändringar i 
familjestrukturen ökar behovet av specialkunnande, t.ex. specialpedagogik och psykologi. Trygghet och 
kontinuitet är viktigt i den här modellen, modersmålet och språkkunskaperna likaså. 

Särskilt i vissa områden och regioner ökar behovet av mångkulturell fostran och kompetens, dvs. personalen bör 
kunna bygga upp kommunikationen mellan barn med olika nationella, språkliga och kulturella bakgrunder.   

3.1.5 Kompetensbehov 

I det här scenariot görs inga stora förändringar i utbildningen av de yrkesgrupper som arbetar med barn och 
barnfamiljer. Eftersom de nuvarande kompetenskraven i läroplanerna och utbildningsprogrammen gäller har 
pilotgruppen inte arbetat med framtida kompetensbehov för det här scenariot. 
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3.2 Välfärd och vård nedmonteras 

 

 

3.2.1 Samhällsekonomin och sysselsättningsläget 

Finland drabbas av en allvarlig finanskris och ekonomin försämras katastrofalt när antalet skattebetalare 
minskar och åldringarna och de långtidsarbetslösa ökar i antal. Statens ekonomi är dessutom ansträngd p.g.a. 
skuldbördan efter den ekonomiska krisen. Samtidigt uppkommer inom många branscher arbetskraftsbrist p.g.a. 
pensioneringar, samtidigt som det fortfarande råder långtidsarbetslöshet inom vissa branscher och regioner. 
Finland får ingen större arbetskraftsrelaterad invandring, men på grund av en klimatkatastrof sker det illegal 
massinvandring till Finland. Ett ståndssamhälle uppstår och lagstiftningen förenklas, vilket leder till exploatering 
av fattiga befolkningsgruppers, t.ex. klimatflyktingarnas, arbetskraft. Kommunernas ekonomi försämras 
katastrofalt och staten förmår inte heller garantera en dräglig servicenivå. Välfärdssamhället nedmonteras och 
det förebyggande arbetet är obefintligt. Behovet av svenskspråkig arbetskraft inom det sociala området är stort, 
men kan inte garanteras. Undantagstillstånd råder i landet. 

3.2.2 Kommunerna och vården 

Det sker en avfolkning i glesbygden, medan sociala problem uppstår i tätorterna, inne i städerna och i 
förorterna. De regionala skillnaderna är mycket stora och vissa delar av landet är så gott som tömda på yngre 
befolkning. Det finns fortfarande många små kommuner som har svårt att klara av servicenivån. Kommunerna 
höjer avgifterna inom social- och hälsovården. Vården klarar inte ens miniminivån. Det finns ingen förebyggande 
vård, eftersom alla resurser går till att lösa akuta problem. Nya sjukdomar och hälsoproblem har uppstått som 
en följd av att man inte har satsat på förebyggande verksamhet. Pandemier sprider sig och lamslår samhället.  

Tredje sektorn har tagit över en del av de uppgifter som tidigare hörde till kommunerna eftersom ingen annan 
sköter dem, men även den sektorn har svårt att klara av att uppfylla behoven, och bristen på kompetenta 
yrkesmänniskor är stor. Social- och hälsovården har blivit impopulär och oattraktiv som arbetsplats. Branschen 
är kvinnodominerad. Kunder och patienter som har möjlighet åker utomlands för att få vård. Höginkomsttagare 
tar privata försäkringar, medan de som inte har råd med det ofta blir utan vård och hjälp. Det här ökar 
klasskillnaderna i samhället och det uppstår en ond cirkel av sociala problem, försvagade nätverk och social 
marginalisering.  

 Katastrofal ekonomi, finanskris 
 Samtidig långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist 
 Avfolkning i glesbygden, sociala problem i tätorterna 
 Klimatkatastrof, illegal invandring, pandemier, undantagstillstånd 
 Endast akuta problem kan skötas, ingen förebyggande vård 
 Fattigdom, social marginalisering, omhändertagna barn 
 Dagvården oattraktiv och personalen utbränd 
 Viktiga kompetenser är bl.a. en bred kunskapsbas, kunskaper om barnskydd, 

stresshanteringsförmåga, kunskap om masskommunikation, kunskap om 
säkerhetsfrågor, kännedom om yrkesetik, kunskap om kundsegmentering och 
designkunnande 
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Patienternas och kundernas krav har blivit högre, men den offentliga sektorn lyckas inte leva upp till dessa krav.  
Mycket resurser går åt till de juridiska tvister situationen gett upphov till då missnöjda medborgare på olika sätt 
drar det offentliga inför rätta. Förtroendet för kommunernas service är lågt.  

3.2.3 Barn- och familjeverksamheten 

I en del kommuner är dagvården överförd till bildningsväsendet, i andra finns den kvar inom grundtryggheten. 
Dagvårdsavgifterna höjs vilket leder till att alla inte har råd med dagvård. Höginkomsttagare utnyttjar illegala 
invandrare som lågavlönade barnskötare i hemmen. Föräldrar utan arbete har inte längre en subjektiv rätt till 
dagvårdsplats. Lågavlönade och arbetslösa stannar hemma med barnen och andelen familjedagvård och 
hemvård ökar. De sociala problemen och fattigdomen i familjerna ökar som en följd av arbetslösheten. 
Föräldrarna har alltmer olika problem vilket avspeglar sig på barnen som också mår psykiskt sämre och saknar 
framtidstro. De mentala och sociala problemen ökar som följd av att alkohol- och drogproblemen ökat. 
Benägenheten att söka hjälp för dessa problem minskar, speciellt bland ungdomar. Ungas intresse att söka sig 
till utbildning minskar likaså. Antalet omhändertagna barn ökar när familjer isoleras och marginaliseras. 
Barnskyddet hinner inte med uppsökande verksamhet och många barn far illa innan åtgärderna sätts in.  

Dagvårdsgrupperna blir större och det individuella stödet minskar. Personalen är utbränd och 
personalomsättningen hög, vilket bidrar till att barnens behov av trygghet och kontinuitet inte kan garanteras. 
En stor andel obehöriga hoppar in, även föräldrar, mor- och farföräldrar. Det finns inte barnträdgårdslärare i alla 
grupper, eftersom de främst tar hand om grupper som består av barn i behov av särskilt stöd. Antalet barn i 
behov av särskilt stöd ökar. Tredje sektorn tar över en del uppgifter i vissa kommuner. Det finns otillräckliga 
resurser för kvalitetsgaranti och kvalitetskontroll, speciellt inom tredje sektorns verksamhet.  

Dagvården på svenska lider särskilt mycket av arbetskraftsbrist. Antalet svenskspråkiga familjer minskar och 
finskan tar allt större utrymme. Tvåspråkiga daghem skapas för att nå effektivitet, inte av pedagogiska skäl. 
Kommunerna har inte råd med någon pedagogisk eller teknologisk utveckling inom dagvården. Inga satsningar 
görs på nya strukturer eller mångprofessionellt arbete.  

 3.2.4 Krav på personalen 

Det finns inga resurser för förebyggande åtgärder utan det gäller för personalen att ”släcka bränder”. För 
personalen kommer det att vara speciellt utmanande att prioritera arbetet på ett så ändamålsenligt sätt som 
möjligt. Stor flexibilitet och stresshantering krävs av personalen.  

Personalen måste ha en mycket bred kunskapsbas för att kunna sköta alla uppgifter. Personalen sköter även 
barnskyddsfrågor och behöver kunskap om sådana problem som kan drabba familjer, t.ex. drogproblem, 
mentala problem och sociala problem. Det finns ett behov av en snabb grundläggande utbildning i vilken 
praktiska kunskaper om barnskötsel lärs ut. 

 Olika kompetensnivåer ställer krav på ledarskapet och personer med kompetens bör även kunna leda och 
handleda behörig personal vid sidan av de professionella yrkesgrupperna. För ledningen är det strategiska 
tänkandet viktigt när det gäller prioriteringen av arbetsuppgifter. 

3.2.5 Kompetensbehov enligt yrke 

Allmänna  
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� kunskap om barn och barns utveckling 
� pedagogiskt kunnande 
� kommunikationsförmåga, att klara av krävande kommunikation 
� yrkesetik och sekretesskunskap 
� förmåga att leva i kaos, stresshantering 
� flexibilitet att arbeta på olika platser, tider och under olika förhållanden  
� förmåga att identifiera varierande problem och ett lösningsfokuserat arbetssätt  
� kunskap inom socialt arbete och barnskydd 
� teknologiskt kunnande för att utveckla kostnadseffektiva tjänster på webben 
� dokumentering, kontinuitet och samarbete 
� effektivt utnyttjande av de nyaste vetenskapliga rönen  
� samarbetskompetens mellan olika yrkesgrupper, förmåga att skapa mångprofessionella 

fostringsgemenskaper  
� stark yrkesidentitet  
� ledarskap 
� juridiskt kunnande 

Hälsovårdare 

� promotivt, preventivt och kurativt vårdkunnande 
� ekonomi- och processutvecklingskunnande, kunskap om fördelning och prioritering av resurser 
� kundsegmentering, målgruppstänkande  
� yrkesetikens förstärkta betydelse (illegala invandrares rätt till vård m.m.) 
� care management, process- och helhetstänkande 
� kunskap om akuta sjukdomar, infektionssjukdomar, vaccinering, t.ex. ambulerande vård 
� designkunnande, dvs. visualisering och skapande av nya service- och arbetsformer i pressade situationer 
� kunskap om hygien, motions-, kost- och sovvanor 
� kunnande inom marknadsföring  
� förmåga till masskommunikation vid kriser och katastrofer, t.ex. pandemier  

 Närvårdare, familjedagvårdare, specialhandledare, skolgångsbiträden 

� kunskap om två- och flerspråkighet 
� kompetens att utnyttja nätverk och teknologi samt utomstående hjälp 
� förmåga att kommunicera med familjer och kollegor 
� handledningskompetens 

Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, socionomer 

� observationsförmåga och förmåga att identifiera problem 
� förmåga till mobbningsförebyggande arbete 
� utökade kunskaper inom hälsovård p.g.a. att den psykiska ohälsan bland barn ökar 
� ledarskap och handledning av obehörig personal 
� mångprofessionellt samarbete 
� språklig kompetens och kompetens att ge språkligt stöd 
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3.3 Mångprofessionella team och smörgåsbord: barn- och familjecenter 

 

 

3.3.1 Samhällsekonomin och sysselsättningsläget 

Sysselsättningsläget är gott i landet, vilket har ökat andelen förvärvsarbete.  Finland har liberaliserat sin 
invandringspolitik, vilket har lett till ökad invandring och en god tillgång på arbetskraft.  

Samhället har råd att satsa på den offentliga vården. Den åldrande befolkningen ger ett större vårdbehov. 
Nativiteten minskar inte heller, snarare ökar den i takt med invandringen, vilket också ger ett större behov av 
olika former av verksamhet för barn och familjer. Behovet av svenskspråkig arbetskraft inom hela det sociala 
området ökar med ungefär 25 procent fram till år 2020 (Yrke 2020). Integrering av invandrare i de 
svenskspråkiga områdena fungerar bra och ändamålsenligt. 

3.3.2 Kommunerna och vården 

Livskraftiga kommuner har bildats med stabil ekonomi och utvecklingskraft. En ändamålsenlig arbetsfördelning 
inom social- och hälsovården har skapats mellan stat och kommun. Många uppgifter inom specialsjukvården har 
flyttat över till hälsovården, t.ex. vård av astma, diabetes och barnsjukdomar, där läkare och skötare jobbar i par 
och team för att ge service utgående från barnens och familjernas specifika behov. Nätverkstänkandet 
genomsyrar kommunernas verksamhet, liksom det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Det här har lett till att 
bl.a. de sociala problemen i familjerna är färre och man har lyckats hejda ökningen av många folksjukdomar som 
hjärt- och kärlsjukdomar, vuxendiabetes, övervikt och depression.  Organisationer bidrar i hög grad med 
motions- och kostrådgivande insatser.  

Arbetsplatserna inom social- och hälsovårdsbranschen har gjorts attraktivare genom satsningar på personalens 
välmående. Man har t.ex. infört mer flexibilitet när det gäller arbetstider, och personalens individuella önskemål 
beaktas i högre grad. Personalen har större möjligheter att sammanjämka familj och arbetsliv och orkar längre i 
arbetslivet. Kommunerna har byggt upp små enheter inom de stora vårdenheterna för att skapa trygghet och 
gemenskap. Både klienterna och personalen trivs därför bättre. Antalet korttidsanställningar har minskat och 
andelen fast anställd personal har ökat, vilket bidragit till att personalomsättningen är låg. 

 Hög sysselsättning, god samhällsekonomi, arbetskraftsinvandring 
 Nätverkstänkande, team- och pararbete, mångprofessionellt samarbete, familjecenter 
 Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och tidigt ingripande 
 Kreativ lärmiljö, arkitektoniska dagvårdskoncept på export 
 Smörgåsbord, profilerade daghem, franchising av dagvårdskoncept 
 Branschen har status, arbetsplatserna är jämställda och trivsamma 
 Pedagogik  
 Mångkulturalism och språkstöd, svenskspråkiga samlingsplatser 
 Livslångt lärande, livscykeltänkande 
 Viktiga kompetenser är bl.a. kommunikation, familjecoachning, språklig medvetenhet, 

stark yrkesidentitet, inre företagsamhet, livscykelkunnande, uppsökande och 
hälsofrämjande kunskap, grundläggande pedagogik och t.ex. genuspedagogik 
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Samarbetet mellan olika förvaltningsgrenar fungerar i hög grad och gränserna mellan förvaltningsgrenarna är 
inte så strikta. Verksamheten är mångprofessionell och slimmad med en tydlig ansvarsfördelning. Vissa tjänster 
köps privat. Många arbetar i mångprofessionella team. Man har lyckats bli av med negativa attityder mot andra 
yrkesgruppers kunnande genom förändringar i examensstrukturerna och innehållet i utbildningarna. 
Könssegregationen inom alla branscher minskar och alltfler män utbildar sig till vårdyrken. Det här underlättar 
tillgången på arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen. Den invandrade arbetskraften har även bidragit 
till att förbättra situationen, men ger också upphov till nya krav och behov inom den offentliga sektorn, bl.a. 
inom utbildningen och vården. Man har lindrat den stora pensionsavgångens effekter genom omstruktureringar 
som gör att arbetsfördelningen inom personalen är ändamålsenlig och den nya personalen har en utbildning 
som motsvarar kraven inom branschen bättre än tidigare.  

3.3.3 Barn- och familjeverksamheten 

Tillgången på arbetsplatser är god, vilket leder till att den höjda sysselsättningsgraden och förvärvsarbetet ökar 
trycket på dagvården. Nativiteten ökar i takt med att invandringen ökar. Dagvården har överförts till 
bildningsväsendet både på nationell och på lokal nivå, vilket ökar kontinuiteten i den verksamhet som riktar sig 
till barn. Det grundläggande pedagogiska förhållningssättet lyfts fram i småbarnsfostran. Dagvården utvecklas till 
en attraktiv och flexibel arbetsplats när det gäller lön, arbetstider och organisering. Många barnskötare och 
barnträdgårdslärare har mångkulturell bakgrund och även män söker sig till branschen och bidrar med olika 
syner på vården på ett positivt sätt i arbetsgemenskapen. Samarbetet mellan arbetsgivarna inom dagvården och 
yrkes- och högskoleutbildningen av dagvårdspersonal stärks för att förbättra rekryteringen och kompetensen 
inom småbarnsfostran. Barnskötare och barnträdgårdslärare utbildas t.ex. genom läroavtal och med 
flerformsstudier så att arbete och studier smidigt kan kombineras och varvas. Socionomer och 
barnträdgårdslärare anställs som arbetspar, och alla yrkesgrupper inom branschen har kunskap och utbildning 
som kompletterar varandra. Det här bidrar även till ett livslångt lärande och en aktiv utvecklingskultur på 
arbetsplatserna inom dagvården och annan barn- och familjeverksamhet. 

Daghemmen har också utvecklats till attraktiva arbetsmiljöer och ändamålsenliga kreativa lärmiljöer för barnen. 
Dagvårdspersonalen har tillsammans med arkitekter utvecklat dagvårdskoncept med kulturlaboratorier, 
pedagogiska vattenbassänger och lekparker, motionsmöjligheter och lugna rum.  De här koncepten har till och 
med utvecklats till en exportprodukt. Museer, bibliotek, teatrar och svenska rum i omgivningen utnyttjas som 
externa lärmiljöer för daghemsbarnen. De kulturella inslagen fungerar hälsofrämjande och anses vara lönsamma 
satsningar. 

Kommunerna har inrättat barn- och familjecenter eller nätverk med samlade tjänster för småbarnsfostran, 
dagvård, hälsorådgivning, skola, barnskydd och olika former av särskilt stöd, t.ex. talterapi. Dagvården är 
kundorienterad och betjänar de alltmer heterogena familjerna och familjestrukturerna, t.ex. två- och 
flerspråkiga familjer, familjer med olika kulturell bakgrund och familjer med samkönade föräldrar. Papporna är 
jämställda med mammorna i de professionella kontakterna. Föräldrar erbjuds olika flexibla dagvårdslösningar: 
hel- och deltidsvård, öppen dagvård, vård under nätter och helger. Föräldrarna erbjuds även stöd genom 
kamratstödsgrupper och handledning. Nya yrkesgrupper har uppstått, t.ex. familjearbetare och familjecoachar. 
Dessa arbetar bland annat i familjecaféer och i öppna daghem och behöver en gränsöverskridande kunskap om 
t.ex. barnskydd.  

Det finns profilerade privata daghem och föräldrar kan åtminstone på större orter tack vare dagvårdssedlar välja 
mellan olika inriktningar för sina barn, t.ex. språk, konst och kultur, genusfrågor eller naturvetenskap och hållbar 
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utveckling.  Kulturen tas in i verksamheten i form av olika uttrycksformer, t.ex. bild, form, musik, mediefostran 
och berättelser. Det pedagogiska förhållningssättet ligger i fokus. 

De mångprofessionella centren, nätverken och teamen gör dagvården mer hälsofrämjande och förebyggande. 
Särskilda behov uppmärksammas i ett tidigt skede och behövliga insatser, t.ex. psykiatrisk vård, talterapi och 
specialpedagogik, sätts in. Hälsofrämjande insatser som gäller motion och kost integreras i dagvården. 
Rådgivningen gör förebyggande hembesök och försöker identifiera och åtgärda problem så snabbt som möjligt. 

Språkligt stöd ges de en-, två- eller flerspråkiga barnen och språkbad erbjuds alla barn. Olika kulturell bakgrund 
beaktas, daghemspersonalen får stöd av kulturtolkar då det behövs. Det görs satsningar på kommunikationen 
mellan barn med olika bakgrund.  

Dagvården stöder aktivt fostran i hemmet och förbereder för livslångt lärande och samarbetar med skolan. 
Barn- och familjecentren utvecklas till svenskspråkiga samlingsplatser i städer och byar och förstärker den 
svenskspråkiga identiteten bland barnen. Seniorer tas in som coachar för personalen och bidrar även som 
sagoläsare och med andra t.ex. kulturella inslag. Arbetet anpassas till seniorernas egna krafter. 

Dagvården har blivit attraktiv som arbetsplats och det anses vara trendigt att arbeta med barn. Människor med 
olika bakgrund arbetar på barn- och familjecentren, vilket erbjuder barnen en heterogen grupp förebilder. 
Yrkesgrupperna inom dagvården har en yrkesstolthet och kunderna, familjerna, ges olika former av 
vårdgarantier. Kommunerna och andra arbetsgivare samarbetar mycket med de utbildningsanordnare som ger 
vårdutbildning. Samarbetet ökar utbildningens arbetslivsmotsvarighet och dagvården tar del av den utveckling 
och forskning inom branschen som utförs vid läroanstalter och högskolor.   

3.3.4 Hotbilder 

Privatiseringen av dagvård, t.ex. franchising och profilerade daghem i privat regi, kan ge upphov till en 
polarisering av barnfamiljerna, dvs. de som har råd att skaffa den bästa småbarnsfostran till sina barn och de 
som får hålla till godo med det som erbjuds av den offentliga sektorn. För att förhindra polariseringen behövs 
kvalitetskontroll och kvalitetsgaranti i detta scenario. Risken finns att en stor tillgång på privata daghem tär på 
resurserna för den kommunala dagvården, eftersom kommunerna finansierar dagvårdssedlar för privat vård. En 
kraftigt förhöjd andel privat dagvård eller en fluktuerande efterfrågan på privat dagvård kan också försvåra 
planeringen av de kommunala dagvårdstjänsterna.    

3.3.5 Krav på personalen 

Dagvårdspersonalen behöver nya kompetenser för att kunna hantera den mångkulturella situationen, 
exempelvis behöver den en interkulturell kompetens, dvs. kunskap om hur barn från olika kulturer och 
subkulturer (inklusive de finländska) kommunicerar med varandra samt grundläggande kunskap om olika 
kulturer, religioner och integrering. Dagvårdspersonalen behöver kunna förklara för familjerna hur det 
finländska systemet och de finländska traditionerna fungerar.  Kommunikations- och samarbetsförmågan är 
viktig med tanke på kontakten med föräldrar, tjänstemän och beslutsfattare i kommunen. Mångkulturell 
specialpedagogik utgör ett nytt behovsområde.  Vårdpersonalen behöver kunskap om exotiska och tidigare 
ovanliga sjukdomar.  
 
Personalen är en viktig språklig förebild för barnen och särskilt för de tvåspråkiga barnen och barn till 
invandrare. Därför är utmärkta kunskaper i dagvårdsspråket och en språklig medvetenhet viktigt i arbetet, 
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liksom även kunskap om två- och flerspråkighet, hemspråksstöd samt kunskap om språkduschar och språkbad. 
Alla dagvårdare borde ha kunskaper i språkpedagogik. En del av personalen har invandrarbakgrund och behöver 
fortbildning i svenska. Kunskaper i främmande språk, särskilt engelska och ryska, behövs också. Tolkar behövs i 
allt högre grad inom dagvården, barnskyddet och barnrådgivningen. 
 
Personalen bör ha en stark yrkesidentitet och professionalism, och pedagogiken är ett centralt element i 
kunskapsbasen bl.a. med tanke på möjligheten att kunna arbeta i mångprofessionella nätverk. Kännedom om 
sekretess och tystnadsplikt betonas i det här scenariot. Personalen ska kunna arbeta i och även leda 
mångprofessionella team och vara utvecklingsinriktad (projektkunnande, flexibilitet och inre företagsamhet, 
reflektionsförmåga). Kunskap i förändringsarbete behövs, liksom en positiv attityd till livslångt ledarskap och ett 
visionärt ledarskap − att man vet vad man gör och varför.  
 
Liksom i skolan blir barnträdgårdslärarens roll som handledare, coach eller mentor viktigare både i förhållande 
till barnen och till kollegorna, men också i förhållande till familjerna. En mer forskningsbaserad kunskap behövs i 
dessa yrken. Till exempel bör en genuspedagogik etableras i verksamheten. 

Hälsofrämjande kunskaper om motion och kost behövs samt en kunskap och förmåga att identifiera särskilda 
behov och att ingripa i ett tidigt skede. Ledarnas förmåga att främja arbetsvälmående och mental hälsa inom 
personalen blir allt viktigare. Yrkesstolthet och en förmåga att marknadsföra sitt eget kunnande och vara en 
förebild för andra blir viktigt i alla dessa yrken. 

Redan under studietiden lär personalen sig att arbeta i mångprofessionella team och det finns alltmer 
samarbete mellan fältet och utbildningarna. Studier och arbete varvas på ett ändamålsenligt sätt, och flexibla 
lösningar angående arbetstider, arbetsplatser och arbetsförhållanden erbjuds personalen. 

En del av barnträdgårdslärarna får ledande administrativa roller i kommunerna eller hos privata aktörer och 
behöver grundläggande kunskaper i administration samt t.ex. i upphandling och marknadsföring. 

3.3.6 Kompetensbehov enligt yrke 

Allmänna 

� kunskap om barn och barns utveckling 
� pedagogiskt kunnande 
� kunskap om familjer och familjedynamik 
� kommunikationsförmåga, förmåga att kommunicera med barnen, familjerna och kollegorna 
� behärskande av samtalsteknik och dialogiska modeller 
� förmåga att kommunicera digitalt 
� kännedom om yrkesetiken och sekretesskunskap 
� förmåga att identifiera problem och ingripa i tidigt skede 
� kulturkännedom och språkkunskaper samt språklig medvetenhet  
� kunskap om interkulturell pedagogik 
� förmåga att stöda och informera föräldrar om olika alternativ för att utveckla språkkunskaper 
� förmåga att samarbeta mångprofessionellt  
� nätverkskunnande 
� lösningsfokuserat förhållningssätt 
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� designkunskap, förmåga att skapa nya arbetssätt   
� kunskap om genuspedagogik 
� flexibilitet att kunna arbeta på olika platser, vid olika tider och enligt kundernas och egna önskemål 
� marknadsföringskunskap, förmåga att utveckla attraktiva arbetsplatser 
� flexibilitet och nytänkande när det gäller nya verksamhetsmodeller, t.ex. med tredje sektorn 
� personlig företagsamhet 
� yrkesidentitet och yrkesstolthet 
� reflektivt arbetssätt 
� förmåga till process- och helhetstänkande, livscykeltänkande  

Hälsovårdare 

� kunskap om care management, process- och helhetstänkande, livscykeltänkande 
� kunskap om exotiska och nya sjukdomar, förmåga att uppdatera sina kunskaper 
� kunskap om hygien-, motions-, kost- och sovvanor 
� förmåga att motivera till kamratstöd och självhjälp och skapa självadministrerande tjänster 
� förmåga att styra kunder till och informera dem om rätt instanser  

Närvårdare, familjedagvårdare, specialhandledare, skolgångsbiträden 

� kunskap om grupp- och familjedynamik 
� kulturkännedom  
� specifik kunskap om konst, musik eller någon annan profil (alla inte nödvändiga) 
� förmåga till dialog och interaktion  
� förmåga att aktivera tredje sektorn och att skapa t.ex. mamma- och pappagrupper, kvartersgrupper 

Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, socionomer 

� förmåga att fostra utgående från familjers behov och önskemål 
� förebyggande arbetssätt 
� förmåga att sprida information åt familjerna och inom arbetsplatsen 
� förmåga att stödja familjers utvecklande av sociala nätverk  
� handledningsförmåga, coachningkompetens, överskridande kunskap, t.ex. dagvård och barnskydd 
� kunskap om fostringshandledning via internet, ambulerande barnträdgårdslärare och distanshandledning 
� förmåga att främja språkutveckling samt språklig medvetenhet 
� kunskap om språkbadsundervisning 
� kulturkännedom, förmåga att skilja mellan tradition och religion 
� kunskap om ledarskap och förmanskap samt administrationskompetens och upphandlingskunskap 
� företagsamhet och marknadsföringskunskap 
� socialpedagogiskt kunnande 
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3.4 Dagvården digitaliseras 

 

 

3.4.1 Samhällsekonomin och sysselsättningsläget 

Finlands ekonomi har stärkts kraftigt som en följd av teknologiska innovationer och export även av tjänster och 
vård. Sysselsättningsläget är gott i landet, vilket ökar den arbetskraftsrelaterade invandringen och 
förvärvsarbetet.  Samhället har råd att satsa på den offentliga vården. Den åldrande befolkningen ger ett ökat 
vårdbehov. Nativiteten minskar inte heller, snarare ökar den i takt med invandringen, vilket ger ett ökat behov 
även av verksamhet för barn och familjer. Behovet av svenskspråkig arbetskraft inom hela det sociala området 
ökar med ungefär 25 procent fram till år 2020 (Yrke 2020). Nätbaserade språk- och kulturkurser som inletts 
redan i hemlandet har underlättat integreringen av invandrare, även i svenskspråkiga områden. 

Staten och kommunerna har satsat mycket på utveckling av teknologi, innovationer och företagsamhet. Internet 
och de sociala medierna har gett nya möjligheter för skapande av nätverk och kontakter mellan olika sektorer 
och samhälls- och befolkningsgrupper. Samhället blir mer flexibelt och oberoende av tid och rum tack vare de 
teknologiska innovationerna och de nya effektiva kommunikationsverktygen och sociala medierna. En stor del 
av den yrkesinriktade utbildningen och fortbildningen sker på distans och i nätbaserad form, vilket ger utvidgade 
möjligheter för de studerande då studierna inte längre är bundna till en viss plats eller tid. 

Samhället karaktäriseras av innovationsförmåga, hållbar utveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet. 

Slow-kulturen och den ekologiska livsstilen har fått starkare fotfäste och principer om hållbar utveckling 
genomsyrar hela samhället. En allt större grupp flyttar ut till landsbygden, lever i ekobyar på medborgarlön, 
egen odling och hantverk samt distansarbetar eller distansstuderar, eller flyttar till ekohöghuskollektiv i 
städerna.   

 Högkonjunktur, god export, arbetskraftsinvandring  
 Teknologiska innovationer, samhället digitaliseras: alla är på nätet 
 Vården är självadministrerande med information och rådgivning på nätet och 

intelligent teknologi inom vården 
 Föräldrar köper tjänster till hemmen, barn sköts delvis hemma eller kollektivt 
 Daghemmen är IKT-utrustade, tekniken är en naturlig del av pedagogiken och leken, 

nya former av socialt samspel 
 Barnen har radiosändare på utflykter, chip och hologramtelefoner används 
 Expertis med videokonferensverktyg direkt till daghemmet 
 Slow-livsstil, downshifting, ekobyar/ekohöghus, storhushållsmaten närproducerad, 

alla daghem passivhus 
 Ett robotiserat samhälle/utvecklande av människovänlig teknologi, eventuellt ett 

grönt digitalt samhälle 
 Viktiga kompetenser är bl.a. tekniskt kunnande, mediefostran, mediekritik, 

handledningsrollen i yrket blir viktig, flexibilitet, dela-kultur, organisationsförmåga, 
innovationsförmåga, självständigt arbete, hållbar utveckling, miljömedvetenhet  
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3.4.2 Kommunerna och vården 

Vården blir preventiv och i hög grad självadministrerande med hjälp av olika former av intelligent teknologi, t.ex. 
robotar, intelligenta material och hjärtskannrar. Expertis inom vården kontaktas oberoende av tid och plats via 
moderna medier. Tidsbeställning görs och viss information ges helt i elektronisk form via patientens 
persondator, pekdator eller smarttelefon. Patienter med liknande problem stöder varandra och kan konsultera 
nätläkare. Sociala medier används för att sprida information om nya forskningsrön bland läkare. En stor del av 
vårdarbetet sköts i form av rådgivning via sociala medier och portaler på nätet med videokonferensverktyg av 
ett center på riksnivå. Besöken på de kommunala hälsovårdscentralerna minskar. Den platsoberoende 
teknologin avhjälper delvis problemet med läkarbrist i vissa regioner. 

Finland har lyckats utnyttja globaliseringen genom att skapa produktidéer av sådant som vi är bra på inom 
social- och hälsovårdssektorn. Geronteknologin (teknologi som underlättar äldre personers vardag) har 
utvecklats och gör det möjligt för äldre personer att bo hemma längre än tidigare. Detta minskar i sin tur 
behovet av vårdplatser på olika vårdinstitutioner. Finländska företag säljer geronteknologiska produkter till 
utlandet. Framgångsrika samarbetsmodeller och organisationskoncept inom social- och hälsovården har också 
gjorts till exportprodukter. Detta har bidragit till en god offentlig ekonomi och möjliggjort en hög standard i 
vården. Social- och hälsovården har fått högre status. Andelen privata vårdtjänster och företag som producerar 
vårdprodukter har ökat. 

Den utbredda slow-kulturen har gett olika alternativa vårdformer en relativt stor marknadsandel. Hållbar 
utveckling och ekologiska värderingar har också fått ett starkt inflytande i vården. Barn och åldringar serveras 
t.ex. endast ekologisk och närproducerad mat utan tillsatsämnen inom vården.  

3.4.3 Barn- och familjeverksamheten 

Föräldrarna arbetar alltmer hemifrån tack vare effektiva tekniska hjälpmedel. En del föräldrar lever på 
medborgarlön. Barnen kan helt eller delvis vara hemma. Många föräldrar vill ändå köpa olika former av tjänster 
till hemmen eller utnyttja öppna dagvårdstjänster enligt timtaxa. Dagvårdsmöjligheter utvecklas också i 
anslutning till arbetsplatserna eller i anslutning till ekohöghus eller ekobyar. Familjer bildar kooperativ där 
föräldrarna turvis tar hand om alla barnen, under handledning av en utbildad barnträdgårdslärare. Det här 
underlättar barnskötseln, matlagning och andra sysslor. Föräldrarna studerar eller arbetar hemifrån. 

Andelen traditionella daghem har minskat. Familjedagvårdare och hemvårdare följer upp sin alltmer flexibla 
arbetstid med program och appar i smarttelefoner som räknar ut löner och avgifter. 

Daghemmen är IKT-utrustade med stora interaktiva datorskärmar. Teknologin blir en naturlig del av 
pedagogiken och leken för barnen. Barnen använder enkla mobiltelefoner, de fotograferar, filmar och skapar 
med tekniska verktyg av olika slag och de lär sig genom pedagogiska datorspel, som också bygger på rörelse. 
Föräldrarna kräver större säkerhet.  Barnen har med sig radiosändare på utflykter. Dagvårdspersonalen och 
barnen har möjlighet till realtidskontakt med föräldrarna via hologrammobiltelefoner och mobila pekskärmar 
under dagen. Föräldrarna uppskattar möjligheten att se barnen i vardagen på daghemmen och blir via tekniken 
aktivare i sin kontakt med personalen.   

Personalen kan smidigt få hjälp av experter för olika former av särskilt stöd genom videokonferensverktyg och 
på olika sociala plattformar inom de sociala medierna. En specialbarnträdgårdslärare kan t.ex. på distans iaktta 
ett barn i behov av särskilt stöd eller en grupp i leken. Videoverktyg underlättar verksamhetens utvärdering på 
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både teamets gemensamma och personalens individuella nivå. Personalen får också en stor del av sin 
fortbildning eller behörighetsgivande utbildning via nätet och i kompletterande lokala studiecirklar. Studerande 
och personal uppmuntras att åka på utbyten utomlands för att utveckla sig själva och få ny kunskap och nya 
idéer.   

Familjerna utnyttjar flitigt de elektroniska rådgivningstjänster som stat och kommuner erbjuder. Familjer köper 
också privata tjänster. Barnen kan t.ex. få digital talterapi på hemdatorn efter dagis- och arbetsdagen samtidigt 
som en förälder lagar middag av ekologiska råvaror. Kamratstöd fås på nätet. 

Värnandet om miljön och fostran till hållbar utveckling blir en naturlig del av småbarnsfostran. De nya 
daghemmen byggs som passivhus. Maten i daghemmen produceras i närkök av ekologiska och närproducerade 
råvaror. Tillsatsämnen förbjuds i storhushållen. Barnen deltar i sopsortering och matlagning som en del av 
fostran, och familjer uppmanas fortsätta med det hemma. 

Slow-rörelsen och den starka ekologiska rörelsen för med sig en kraftig betoning på hållbar utveckling, ekologi 
och miljömedvetenhet i småbarnsfostran och samhället i allmänhet.  

3.4.4 Så kallade vilda kort 

Med vilda kort avses i det här sammanhanget oväntade och överraskande händelser. Ett vilt kort i detta scenario 
är att samhället alltmer robotiseras. Barn och hem sköts av robotar. Kost intas i pillerform, barn är klonade och 
genmanipulerade och av säkerhets skäl försedda med chipkort. Medicinering och kost skräddarsys enligt vars 
och ens genkarta. En annan möjlighet är att människovänlig teknik utvecklas som sköter rutiningrepp, så att de 
som verkligen behöver personlig vård får den. 

3.4.5 Krav på personalen 

Av hela personalen krävs digital kompetens, positiva attityder till teknik och ett visst tekniskt kunnande, även 
om den nya tekniken är mycket användarvänlig. Scenariot ställer stora krav speciellt på utbildare av utbildare 
och det gäller för personalen och för dem som utbildar dagvårdspersonalen att kontinuerligt uppdatera sitt 
kunnande. Kontakten och samarbetet med föräldrarna är viktigt. Teknologin ställer nya krav på pedagogiken. 
Mediefostran och medieläskunnighet blir en viktig del av småbarnsfostran. Barnen skapar och arbetar mycket 
självständigt och dagvårdspersonalens roll blir mer handledande. Teknologins inverkan på barns kognitiva 
utveckling måste beaktas för att teknologin inte ska hindra utvecklingen av barns sociala och kognitiva förmåga 
och skolframgång. Däremot har social kompetens fått en ny innebörd och nya former av social gemenskap bildas 
och upprätthålls digitalt.  

Eftersom det uppstår mer flexibilitet i arbetslivet med hjälp av teknik och man arbetar mera på distans och har 
varierande arbetstider, uppstår också krav på flexibel dagvård. Det är inte längre endast nio till fem som gäller. 
Personalens förmåga att kunna organisera verksamheten blir viktig. 

I det här scenariot är företagskunskap, inre företagsamhet, innovationsförmåga, effektivitet, 
kostnadsmedvetenhet och förändringsförmåga och förändringsledarskap viktigt. Kunskap om hållbar utveckling 
är också nödvändig. I många av yrkena är det viktigt att kunna arbeta självständigt. Familjedagvårdare och olika 
familjehemvårdare och coacher kan behöva extra stöd.  
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3.4.6 Hotbilder 

Det krävs krisberedskap inför olika naturföreteelser och katastrofer, t.ex. snöstormar och elavbrott. På daghem 
och andra ställen ska det finnas krisplaner där det tydligt framgår hur man ska handskas med olika sorters kriser, 
vad man t.ex. ska göra då all teknik kraschar. 

Ett heldigitaliserat robotiserat samhälle kan skapa fler ensamma och människor med psykiska problem. Barn kan 
växa upp utan att få tillräckligt många goda och nära vuxna förebilder och kontakter. 

3.4.7 Kompetensbehov enligt yrke 

Allmänna 

� kunskap om barn och barns utveckling 
� kunskap om familjer och familjedynamik 
� pedagogiskt kunnande 
� problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga 
� kännedom om yrkesetiken och sekretesskunskap 
� digital kompetens och en positiv attityd till IKT 
� kunskap om sociala medier  
� förmåga att handleda och informera med hjälp av elektroniska medel 
� designkunnande: kunskap om skapande av självadministrerande digitala tjänster och utveckling av 

utbildning och fortbildning på nätet 
� förmåga att samarbeta med dem som skapar tekniken, förmåga att förmedla behov 
� mediepedagogiskt kunnande, mediefostran, mediekritik och mediekunskap 
� förmåga till flexibilitet i fråga om plats och tid som en följd av teknologiska innovationer 
� ledarskapskompetens, kunskap om marknadsföring och administration 
� kundorienteringsförmåga 
� förmåga att fostra till hållbar utveckling och att implementera det ekologiska i vardagen, t.ex. återvinning 
� förmåga att producera lättförståeligt material om ekologi för barn 
� förmåga till masskommunikation 
� förmåga till flexibilitet i fråga om krav på kontinuerlig vidareutbildning och förmåga att utveckla sin egen 

yrkeskompetens 
� kompetens att skapa, leda och arbeta i en mångprofessionell fostringsgemenskap 
� förmåga att arbeta självständigt, innovationsförmåga 
� kunskap om företagande och inre företagsamhet, kostnadsmedvetenhet 
� förmåga att utvärdera sin egen och teamets verksamhet 

Hälsovårdare 

� promotivt, preventivt och kurativt vårdkunnande 
� segmentkunskap om patienter för att kunna välja och informera kunden om rätt tjänst och kanal 
� förmåga att känna igen psykiska störningar och psykisk ohälsa 
� kunskap om hygien, motions-, kost- och sovvanor 
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Närvårdare, familjedagvårdare, specialhandledare, skolgångsbiträden 

� förmåga att föra dialog med familjen och kollegor 
� kunskap om socialpsykologi, gruppdynamik och familjedynamik 
� förmåga att informera familjerna om sortering och återvinning 

Barnträdgårdslärare, specialbarntrådgårdslärare, socionomer 

� förmåga att fostra utgående från familjers behov och önskemål 
� kunskap om konsult- och coacharbete på nätet 
� förmåga att stödja utvecklingen av sociala färdigheter och gemenskaper, motverka ensamhet 
� kunskap om coachning, handledning, rådgivning 
� kunskap om identitets- och personlighetsutvecklingen 
� konflikthanteringsförmåga 
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4. Kompetensbehoven  

Kompetensbehoven är baserade på resultaten av pilotgruppens arbete i VOSE-projektet, på tjänstemannaarbete 
och på de källor och referenser som nämns i slutet av rapporten. Då arbetet påbörjades användes bl.a. 
resultaten av Sydkustens landskapsförbunds enkät om personalsituationen inom dagvården3 samt material från 
yrkeskvalifikationsdatabasen Baronetti4, numera C & Q. Huvudsakligen bygger kompetensbehoven på de 
alternativa scenarierna för framtiden inom branschen − vilka kompetenser behövs inom branschen om ett visst 
scenario blir verklighet? 

Efter varje scenario i kapitlen 3.2–3.4 listas de kompetensbehov som lyfts fram i just det scenariot. 
Kompetensbehoven preciseras också för tre olika yrkesgrupper i dessa tre scenarier. I det här kapitlet ingår en 
sammanställning av kompetensbehoven för alla scenarier, först de allmänna kompetensbehoven som gäller alla 
yrkesgrupper och sedan preciseringar per yrkesgrupp. 

4.1 Allmänna kompetensbehov för hela branschen  

På VOSE-projektets seminarium i juni 2010 togs allmänna kompetensbehov fram (figur 6)5 . Pilotgruppen 
bedömde betydelsen av dessa kompetenser för dagvården och barn- och familjeverksamheten i januari 2011 (se 
figuren). Pilotgruppen valde att precisera vad fyra av dessa kompetenser innebär för branschen. De fyra 
kompetenserna var 1) kommunikation och växelverkan, 2) problemlösningsförmåga, 3) kundorientering och 4) 
hållbar utveckling och miljökunnande. Pilotgruppen bedömde också i januari 2011 betydelsen av olika mer 
branschspecifika allmänna kompetenser som hade tagits fram under tidigare arbetsseminarier (figur 7). 

Det grundläggande pedagogiska kunnandet och ett professionellt bemötande är grunden för alla yrken inom 
dagvård och annan barn- och familjeverksamhet. I detta ingår bl.a. att man respekterar barnet och familjen, att 
man erbjuder barnet trygghet och kontinuitet samt att man har ett förebyggande och lösningsfokuserat 
arbetssätt och praktiska kunskaper om barnskötsel.  

 

 

                                                           
3 I enkäten, som riktades till alla kommuner i södra Finland, fick VOSE-projektet lägga till frågan: ”Vad tror ni att dagvårdspersonalen 
mer än i dag kommer att behöva kunna i framtiden?”. 
4 Baronetti (C & Q) är en realtidsdatabas med kompetensbehov inom olika yrken. Lärare inom yrkesutbildningen går ut till 
arbetsplatser och intervjuar företagare och chefer om deras syn på kompetensbehoven i den egna branschen och för in resultaten i 
Baronetti. Databasen innehöll i slutet av år 2009 en klassificering med 8 500 yrkeskvalifikationer. Klassificeringen ändras efter hand 
när nya yrken och kvalifikationer uppstår och kommer fram vid lärarnas intervjuer på arbetsplatserna. En datakörning av de resultat 
som gäller barnträdgårdsläraryrket och frågan ”Mikä nykyosaaminen tulevaisuudessa ammattilaisillanne korostuu ja mitä uutta 
osaamista tullaan tarvitsemaan?” gav i november 2009 resultat som använts i prognostiseringsarbetet. I resultaten ingick vid den 
tidpunkten inte svenskspråkig dagvård, utan resultaten kom främst från Satakuntaregionen.  
5 Den svenska pilotgruppen deltog inte i seminariet, men dessa allmänna kompetensbehov användes även i den svenska 
pilotundersökningen under arbetsseminariet i januari 2011. 
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Figur 6. Betydelsen av allmänna kompetenser inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet enligt pilotgruppen 
(förfrågan i januari 2011) 

 

 

Figur 7. Betydelsen av branschspecifika allmänna kompetenser inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet enligt 
pilotgruppen (förfrågan i januari 2011) 
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De allmänna kompetensbehoven har grupperats enligt fem olika teman: kommunikation och kundorientering, 
problemlösnings- och innovationsförmåga, kulturella aspekter och språk, pedagogik samt yrkesroll, 
mångprofessionellt samarbete och arbetskultur (figur 8). Dessa teman har inga tydliga gränser, utan många 
kompetenser kan placeras i flera teman, vissa i alla.  

 

Figur 8. Allmänna kompetensbehov för hela branschen 

Till temat kommunikation och kundorientering hör bland annat kompetens att bemöta och stödja olika familjer 
och att samarbeta med kollegorna och föräldrarna i en fostringsgemenskap, förmåga att kommunicera digitalt, 
kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och mediefostran. I temat ingår också 
flexibilitet att erbjuda familjerna skräddarsydda lösningar och modeller. 

Problemlösnings- och innovationsförmåga innebär att man är flexibel i många olika avseenden enligt samhällets 
och kundernas föränderliga krav. Till temat hör även krav på att man ska kunna utveckla sig själv och sina 
kompetenser och att man ska kunna utveckla olika former av arbetssätt i olika situationer samt att man ska vara 
positivt inställd till förändringar. Det är viktigt att ha ett lösningsfokuserat arbetssätt, eftersom det kan bidra till 
nya innovativa verksamhetsmodeller och individuella lösningar för barnen. 

Temat kulturella aspekter och språk innebär att man i sitt arbete beaktar barnens en-, två- eller flerspråkighet 
samt barn och familjer med olika kulturell bakgrund, även subkulturer. Mångkulturalism samt utnyttjandet av 
kulturella inslag i verksamheten blir allt viktigare. Personalen är en språklig förebild för barnet och stöder 
utvecklandet av språkkunskaper i olika språkliga miljöer. Personalens medvetenhet om språkets betydelse för 
barnets utveckling och identitet är därför viktig. Kännedom om den egna kulturen är också viktig, liksom hur 
man kan utnyttja kultur i sitt arbete men barn. 

Pedagogikens betydelse är stor för alla som arbetar inom dagvården, men också i viss mån för dem som arbetar 
inom annan barn- och familjeverksamhet. Grundläggande pedagogiska kunskaper är särskilt viktiga. Behovet av 
kunnande inom t.ex. specialpedagogik, genuspedagogik, socialpedagogik, interkulturell pedagogik, 
mediepedagogik eller konstpedagogik har också lyfts fram inom ramen för VOSE-projektet som kompletterande 
kompetenser. Det förekommer också oro över den minskande andelen personal som har pedagogisk utbildning.  

I det sista temat yrkesroll, mångprofessionellt samarbete och arbetskultur ingår administrativa frågor, men 
kanske framför allt frågor om ledarskap eller medarbetarskap. Speciellt har frågor om mångprofessionellt 
ledarskap och samarbete lyfts fram och det finns en oro över personalens otillräckliga kunskaper om olika 

kommunikation 
och 

kundorientering  

problemlösnings- 
och innovations-

förmåga 

kulturella aspekter 
och språk pedagogik 

yrkesroll, mång-
professionellt 

samarbete och 
arbetskultur 



36 
 

former av ledarskap. I temat ingår även frågor om arbetsgemenskapen, samarbete, handledning av personal, 
utvärdering, utveckling och ekonomi. Yrkesidentitet och yrkesstolthet samt arbetsvälmående faller också under 
denna rubrik. 

Kommunikation och kundorientering6 

� ett kundorienterat arbetssätt 
� förmåga att kommunicera med barnen, familjerna och kollegorna i varierande situationer 
� respekt för barnet, familjen och kollegorna 
� förmåga att minska på separationsångesten hos barn och föräldrar 
� förmåga att samarbeta med föräldrarna i en fostringsgemenskap  
� förmåga att handleda föräldrar i val av dagvårdsform 
� förmåga att klara av krävande kommunikation, även masskommunikation i krissituationer 
� förmåga att behärska samtalsteknik och dialogiska modeller 
� förmåga att skapa och arbeta i nätverk och att skapa lärmiljöer i samarbete med andra yrkesgrupper och 

sektorer 
� förmåga att arbeta i par och team 
� handledningskompetens, mentorskap och coachning (av barn, föräldrar och kollegor i barnvården, även 

obehörig personal eller t.ex. seniorer)  
� digital kompetens, positiv attityd till IKT, förmåga att handleda, informera och kommunicera digitalt och att 

utnyttja det moderna informationsflödet, kunskap om nya medier  
� mediepedagogiskt kunnande, kunskap om medier, mediefostran och mediekritik  
� förmåga att marknadsföra branschen och yrket 

Problemlösning och innovationsförmåga 

� förmåga att utveckla produktiva och effektiva arbetssätt 
� kunskap om kundsegmentering 
� flexibilitet att kunna arbeta på olika platser, vid olika tider och enligt kundernas och egna önskemål 
� flexibilitet och nytänkande när det gäller nya verksamhetsmodeller, t.ex. samarbete med tredje sektorn 
� förmåga att arbeta mångprofessionellt, ökad kunskap om andra sektorers arbete med barn 
� kunskap om organisering av medfostrarverksamhet, t.ex. seniorverksamhet 
� förmåga att identifiera varierande problem och att ingripa i ett tidigt skede 
� problemlösningsförmåga, lösningsfokuserat förhållningssätt 
� process- och helhetstänkande, livscykeltänkande  
� marknadsföringskunskap, förmåga att utveckla attraktiva arbetsplatser 
� utvärderingskunnande, förmåga att utvärdera både sin egen och teamets verksamhet 
� kris- och katastrofberedskap 
� kunskap om familjearbete och olika serviceformer, kunskap om socialt arbete och socialpedagogik 
� förmåga att känna igen beteendestörningar 
� kunskap om mobbningsförebyggande arbetssätt 
� kompetens att ingripa tidigt vid särskilda behov hos barn och familjer  

                                                           
6 Inom det sociala området används termen brukarmedverkan i stället för kundorientering, men termen är inte etablerad inom 
dagvårdsbranschen. 
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� kompetens om hälsofrämjande arbetssätt 
� rehabiliteringskunnande 
� kunskap om promotiva, preventiva och kurativa arbetssätt  
� kunskap om hållbar utveckling i fostran och i arbetssätten 

Kulturella aspekter och språk 

� kunskap om en-, två- och flerspråkighet 
� medvetenhet om språkets betydelse för barnens utveckling och identitet 
� språklig kompetens, även i modersmålet, insikt om uppgiften att vara en god språklig förebild för barnet 
� kunskap om att arbeta i olika språkliga miljöer 
� kunskap om mångkulturalism 
� kulturkännedom och kunskaper i främmande språk  
� förmåga att skilja på kultur, tradition och religion  
� förmåga att använda kultur i inlärningen 
� förmåga att fostra till internationalisering 

Pedagogik  

� grundläggande pedagogiska kunskaper 
� förmåga att stödja identitetsutvecklingen och ha ett individuellt förhållningssätt till barnet, förmåga att 

skriva individuella utvecklingsplaner för barnet 
� kunskap om inlärningsprocessen, kunskap om barn i grupper 
� olika former av pedagogiskt kunnande (specialkunnande hos olika individer) 

� mediepedagogik  
� genuspedagogik  
� kultur- och konstpedagogik 
� interkulturell pedagogik 

� förmåga att skapa fostringsgemenskaper med andra yrkesgrupper, förmåga att arbeta i mångprofessionella 
arbetsteam  

� handledningskompetens, förmåga att utöva mentorskap och coachning (av barn, föräldrar och kollegor i 
barnvården, även obehörig personal eller t.ex. seniorer)  

� kunskap om grupparbete, att kunna göra saker med händerna, kreativ förmåga 
� kunskap om pedagogisk service och vårdservice för barn och unga  
� kunskap om livslångt lärande  
� förmåga att effektivt utnyttja av de nyaste vetenskapliga rönen  
� promotivt, preventivt och kurativt arbetssätt och kunnande  

Yrkesroll och arbetskultur 

� förmåga att arbeta självständigt 
� kompetens i visionärt och strategiskt ledarskap 
� kunskap om inre företagsamhet 
� förmåga att upprätthålla och utveckla yrkeskompetensen  
� förmåga att arbeta reflektivt  
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� förmåga till mångprofessionellt ledarskap, förmåga att göra upp en klar arbetsfördelning 
� kompetens att skapa, leda och arbeta i en mångprofessionell fostringsgemenskap 
� förmåga att stödja föräldrarna och föräldraskapet 
� kunskap om den egna yrkesrollen, yrkesidentitet och yrkesstolthet 
� kunskap om barnskydd, tystnadsplikt, arbetsrätt och yrkesetik 
� prioriteringsförmåga, kunskap om kundsegmentering 
� förmåga att skapa nya arbetssätt enligt föränderliga och plötsliga behov 
� utvärderings- och reflektionsförmåga 
� kvalitetskunnande 
� förmåga att utveckla och stödja arbetsvälmående och mental hälsa på arbetsplatsen 
� förmåga att leva i kaos, stresshanteringsförmåga 
� flexibilitet att arbeta på olika platser, tider och under olika omständigheter 
� förmåga att planera och utvärdera planen för småbarnsfostran 
� förmåga att följa med den allmänna utvecklingen i branschen 
� kunskap om social- och hälsovårdsbranschen 
� kunskap om marknadsföring och administration 
� företagskunskap och kostnadsmedvetenhet  
� juridiskt kunnande  
� kännedom om yrkesterminologin  

4.2 Kompetensbehov enligt yrke 

Hälsovårdare 

� promotivt, preventivt och kurativt vårdkunnande 
� förmåga att identifiera problem och ingripa tidigt 
� kunskap om hygien, motions-, kost- och sovvanor 
� process- och helhetstänkande, livscykeltänkande 
� förmåga att uppdatera sina kunskaper om nya sjukdomar 
� förmåga att motivera till kamratstöd och självhjälp  
� ekonomi- och processutvecklingskunnande, kunskap om fördelning och prioritering av resurser 
� kundsegmentering, målgruppstänkande  
� förståelse av yrkesetikens förstärkta betydelse  
� kunskap om akuta sjukdomar, infektionssjukdomar, vaccinering, t.ex. ambulerande vård 
� designkunnande, dvs. förmåga att visualisera och skapa nya service- och arbetsformer i pressade situationer 
� kunskap om marknadsföring  
� förmåga till masskommunikation vid kriser och katastrofer  
� kunskap om psykisk hälsa och psykiatrisk vård  

Närvårdare, familjedagvårdare, specialhandledare, skolgångsbiträden 

� socialpsykologiska kunskaper 
� kunskap om gruppdynamik och familjedynamik 
� kunskap om två- och flerspråkighet  
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� kulturkännedom  
� kompetens att utnyttja nätverk och teknologi samt utomstående hjälp 
� förmåga att kommunicera med familjer och kollegor 
� handledningsförmåga  
� förmåga att kunna styra kunder till rätt tjänster och instanser när det gäller barn- och familjefrågor enligt de 

behov familjen har, t.ex. nätsidor, hälsovårdare eller socialarbetare 
� förmåga att aktivera tredje sektorn och att skapa t.ex. föräldragrupper eller kvartersgrupper 

Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, socionomer 

� fostran utgående från familjers behov och önskemål 
� förmåga att stödja utvecklingen av sociala nätverk, färdigheter och gemenskaper 
� förmåga till coachning, handledning och rådgivning 
� observationsförmåga och förmåga att identifiera problem 
� förmåga att stödja identitets- och personlighetsutvecklingen hos barnet 
� kunskap om konflikthantering 
� förmåga att sprida information till familjerna och inom arbetsplatsen 
� förmåga att fungera ambulerande och på distans 
� förmåga att främja språkutveckling samt språklig medvetenhet, förmåga att ge språkligt stöd 
� kompetens i ledarskap, förmanskap och administration, upphandlingskunskap 
� kunskap om företagsamhet och marknadsföring 
� kulturkännedom, förmåga att skilja på tradition och religion 
� socialpedagogiskt kunnande 
� förmåga till mobbningsförebyggande arbete 

4.3 Nya yrken och arbetsuppgifter 

 

 

Pilotgruppen såg att det kan finnas behov av nya yrken och arbetsuppgifter inom dagvården samt barn- och 
familjeverksamheten som en följd av de tänkbara förändringarna i samhället.  

4.3.1 Ambulerande och uppsökande yrkesgrupper 

För att den behöriga personalen ska räcka till för alla regioner och områden finns det ett ökande behov av 
yrkesgrupper som fungerar ambulerande eller som kan ge tjänster på distans. Det finns behov av socialarbetare 
och hälsovårdare som ambulerar i olika områden och enheter. Det finns också behov av att dessa kan söka upp 
familjer, jobba förebyggande och ha möjlighet att ingripa i ett tidigt skede vid problem. Uppsökande verksamhet 

 Ambulerande och uppsökande yrkesgrupper 
 Informerande, vägledande, handledande och coachande funktioner   
 Yrkesgrupper som arbetar med nya former av tjänster i hemmen 
 Kultur- och språkkonsulter och tolkar 
 Medfostrare och assistenter 
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kan ses som en kostsam verksamhet, men också som en nödvändig satsning för att undgå de stora 
samhällsutgifterna som är förknippade med personer som slås ut socialt.  

Det finns behov av konsulterande barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och av olika typer av 
pedagoger, t.ex. genuspedagoger, som kan arbeta ambulerande. En del av tjänsterna kommer i framtiden att 
skötas på distans, t.ex. med hjälp av informationsteknologi. Specialbarnträdgårdslärare kan t.ex. konsulteras 
genom videokonferensverktyg. Det här förbättrar tillgången på högklassiga tjänster speciellt i glest befolkade 
områden. Behovet av IT-stöd ökar. 

4.3.2 Informerande, vägledande, handledande och coachande funktioner   

Det finns allt större behov av yrkesgrupper som kan handleda och coacha familjer i olika frågor om livshantering, 
t.ex. i fråga om hälsa och välmående, sömn och kost, barns datorvanor och motion, deras mentala hälsa samt 
handleda i ekonomiska frågor eller ge råd kring val av dagvårds- och utbildningstjänster eller 
fritidssysselsättningar för barnen. Den här typen av tjänster förväntas i framtiden vara koordinerade och 
tillgängliga oberoende av tid och plats. Information kan finnas på nätet och möjligheter till handledning på 
distans eller genom personlig kontakt bör även utvecklas. Tjänsterna kan också inbegripa mentorsverksamhet 
och samarbete med tredje sektorn. Många av dessa tjänster kommer att vara offentliga, andra kommer att 
bestå av privata tjänster som familjerna köper t.ex. till hemmen. 

4.3.3 Yrkesgrupper som arbetar med nya former av tjänster i hemmen 

Det kommer att finnas behov av olika former av flexibla tjänster i hemmen. Det är i hög grad fråga om privata 
tjänster som familjer köper, t.ex. vård av barn enligt timtaxa, deltids-, natt- och veckoslutsvård och skötsel av 
sjuka barn. Det kan vara fråga om tjänster som kombinerar barndagvård och hushållstjänster, bl.a. matlagning, 
matinköp, skötsel av husdjur, textilskötsel, städning eller trädgårdsskötsel.  Hit hör också hälso- och 
sjukvårdstjänster som kan utföras i hemmen, t.ex. läkarbesök. Det kan också finnas behov av familjekonsulter 
och familjecoachar som exempelvis planerar familjens ekonomi eller skräddarsyr program för familjens mat- och 
motionsvanor. Det kan också finnas utrymme för frisörer, kosmetologer och klädkonsulter som gör hembesök. 
Det är också sannolikt att de kommunalt finansierade tjänsterna i hemmen kan öka t.ex. i syfte att minska 
utslagning. Det kan vara fråga om hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och kanske i viss mån 
dagvårdstjänster som kan utföras i hemmen. Redan nu besöker hälsovårdare och socialarbetare hemmen vid 
behov.    

4.3.4 Kultur- och språkkonsulter och -tolkar 

Behovet av kultur- och språktolkar blir större i takt med ökad invandring och mångkulturalism. Det blir allt 
viktigare att förstå olika kulturer, medräknat den egna kulturen och dess subkulturer, för att förenkla 
kommunikationen mellan människor med olika bakgrund. Med kultur- och språktolkars eller språkkonsulters 
hjälp blir integreringen smidigare och många missförstånd kan undvikas. Konsulterna och tolkarna har även 
kunskap om olika strategier för att stödja den individuella språkutvecklingen, samt om språkets och kulturens 
inverkan på identitetsutvecklingen. Utnyttjandet av dessa yrkesgrupper inom dagvård och annan barn- och 
familjeverksamhet kan ge både familjerna och personalen nya verktyg för en förbättrad kommunikation samt 
öka förståelsen och intresset för främmande språk och kulturer. 
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4.3.5 Medfostrare och assistenter 

Samarbetet mellan seniorverksamhet och dagvård kommer att öka eftersom frivilligverksamheten på ett 
betydande sätt kan gynna barnen, seniorerna och personalen när andelen pensionärer ökar i samhället och 
andelen arbetskraft minskar. Medelåldern ökar hela tiden och det finns allt större grupper seniorer som mår bra 
och som vill vara aktiva i samhället. Seniorer kan fungera som stödpersoner för personalen och som medfostrare 
i kontakt med barnen. De kan ingå i verksamheten som ett extra stöd för personalen, de kan läsa sagor, pyssla 
eller på annat sätt utnyttja det specialkunnande och den livserfarenhet de har.   

Det finns också behov av olika former av assistenter eller dagvårdsbiträden med kortare utbildning. Dessa 
behövs särskilt när det råder arbetskraftsbrist i samhället. Då finns behov av att snabbutbilda personal med 
grundkunskaper.  De här assistenterna ska ses som ett alternativ till att ta in helt outbildad personal. 
Assistenterna kan även arbeta med tjänster i hemmen. 

4.4 Åtgärdsförslag 

Pilotgruppen har genom scenarioarbetet sett behov av vissa förändringar inom utbildningen, nya utbildningar 
och examina, nya kompetenser som bör ingå i läroplaner och studieprogram samt nya arbetsformer som kan 
vara viktiga att ta in i undervisningen av yrkesgrupperna inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet. 
En del av detta är sådant som redan ingår i utbildningarna, men som bör effektiveras. Åtgärdsförslagen bygger 
helt och hållet på pilotgruppens arbete och ska inte ses som representativ för Utbildningsstyrelsens ståndpunkt. 

4.4.1 Nya utbildningar och examina 

Gruppen ansåg att det behövs en kortare utbildning, dagvårdsbiträde, som omfattar 60 studiepoäng och som 
ger grundläggande kunskaper i pedagogik och barnskötsel. Den här yrkesgruppen ska ses som ett alternativ till 
personal utan utbildning som anställs när det är brist på arbetskraft.  

En specialyrkesexamen i barndagvård skulle ge behövliga fortbildningsmöjligheter för närvårdare. 

4.4.2 Nya kompetenser och tyngdpunktsområden för läroplaner och studieprogram 

När pilotgruppen pejlade de framtida kompetensbehoven som är resultatet av detta arbete mot nuvarande 
läroplaner och utbildningsprogram lyftes särskilt betydelsen av en större satsning på följande kompetenser och 
tyngdpunktsområden inom branschen upp: 

 Kunskaper i informations- och kommunikationsteknologi, nya medier, mediekunskap och mediepedagogik 
kan införas som ett nytt kompetensområde och/eller som en valfri examensdel 

 Kundorientering och kundsegmentering 
 Ekonomikunskap och entreprenörskap 
 Marknadsföring, t.ex. av det egna yrket och den egna branschen 
 Ett starkt modersmål och en medvetenhet om språkets betydelse för barnets inlärning och identitet, 

integrerad språkundervisning 
 Mångprofessionellt samarbete 
 Ledarskap 
 Handledning och coachning av kollegor, föräldrar och medfostrare 

Förhållningssättet till barnen och andra människor bör betonas
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 Kommunikation 
 Uppgörandet av krisplaner, förmåga till masskommunikation i krissituationer  
 Drama- och musikundervisning, genusfrågor, hållbar utveckling t.ex. som tillval  
 Kunskap om mångkulturalism, mångfald och främmande språk  

Följande kompetenser lyftes fram enligt yrkesgrupp. Dessa är sådana som antingen saknas i den nuvarande 
utbildningen eller som bör förstärkas: 

Barnträdgårdslärare 

� Mångprofessionellt samarbete 
� Ledarskap 
� Hållbar utveckling 
� Kommunikation 
� Handledningskompetens 
� Designkunnande 
� Kunskap om hur man främjar arbetshälsa 
� Förmåga att arbeta med läroavtalsliknande verksamhetsmodeller 

Hälsovårdare 

� Ekonomiskt kunnande 
� Kunskap om kundorientering och kundsegmentering 
� Designkunnande 
� Förmåga att marknadsföra det egna yrket och den egna kunskapen 
� Förmåga till ångprofessionellt samarbete 
� Förmåga att utveckla självadministrerande tjänster 
� Kunskap om användning av t.ex. musik i hälsofrämjande syfte 

Socionomer 

� Digital kompetens 
� Ledarskap 
� Förmåga till mångprofessionellt samarbete  
� Kunskap om mångkulturalism, mångfald och främmande språk  
� Designkunnande 

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet 

� Kunskaper i informations- och kommunikationsteknologi, mediekunskap och mediepedagogik 
� Förmåga att marknadsföra yrket 
� Ledarskapskompetens 
� Företagskunskap 
� Kunnande inom kompletterande pedagogiska kompetensområden 
� Teknologiskt kunnande 
� Förmåga till mångprofessionellt samarbete 
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Familjedagvårdare 

� Kunskap om kommunikation 
� Digital kompetens 
� Marknadsföringskunskap  
� Yrkesstolthet 
� Kunskap om grupp- och familjedynamik 
� Kunnande inom kompletterande pedagogiska kompetensområden 
� Kunskap om mångkulturalism, mångfald och främmande språk  

4.4.3 Nya arbetsformer i undervisningen 

Mer flexibla studiemöjligheter behövs för att möjliggöra att den studerande delvis kan arbeta vid sidan av eller 
inom ramen för studierna, eller att en anställd smidigt kan utbilda sig eller fortbilda sig vid sidan av arbetet. Det 
här kan innebära att man inför olika former av flerformsstudier, studier på nätet och olika former av 
arbetsplatsförlagda studier, t.ex. läroavtalsstudier, inlärning i arbete, praktik, auskultering. 

Mångprofessionellt samarbete behövs mellan olika utbildningar som berör dagvård och annan barn- och 
familjeverksamhet. Syftet är att de studerande inom ramen för studierna vänjer sig vid att jobba och tänka 
mångprofessionellt. Samarbetet kan bestå av t.ex. gemensamma slutarbeten, projekt eller föreläsningar. De 
studerandes möjligheter att studera utanför t.ex. den egna högskolan eller fakulteten skulle kunna utvidgas för 
att man ska kunna möjliggöra en bredare kunskapsbas enligt de studerandenas egna intressen. 

Tillämpning av nya medier och informations- och kommunikationsteknologi bör integreras i studierna och gärna 
i samarbete med arbetsgivare. 

Läroavtalsstudier behövs särskilt för invandrad arbetskraft. Förberedande studier i de inhemska språken och 
samhällskunskap behövs för invandrare som är intresserade av branschen. 

Fler praktikperioder behövs i olika organisationer, i synnerhet utlandspraktik. Videokonferensmöjligheter bör 
utnyttjas mer för att möjliggöra utnyttjandet av högklassiga föreläsare.  

4.5 Implementeringen av resultaten 

På arbetsseminarierna har pilotgruppen diskuterat hur resultaten i denna rapport kan användas och spridas. 
Pilotgruppens medlemmar kom med många exempel på hur de själv redan har använt eller kan tänka sig 
använda rapporten vid olika tillfällen. Det poängterades att rapporten i rätt form kan vara ett bra redskap för att 
väcka diskussion och nya tankar. Kompetensbehoven i sammanfattningen i rapporten samt en visualisering av 
scenarierna i bildform sågs t.ex. som två tänkbara former att presentera resultaten i enkel form för olika 
målgrupper. 

Syftet med VOSE-projektet är att skapa resultat som kan användas när läroplaner och utbildningsprogram 
utarbetas på nationell nivå eller av utbildningsanordnare och högskolor, men användningsområdet kan givetvis 
vara bredare. Pilotgruppen tyckte att scenarierna och kompetensbehoven kan användas som material i 
workshoppar på utvecklingsdagar för dagvårdspersonal och beslutsfattare i kommunen och de kan beaktas av 
utbildningsanordnare i läroplaner och kurser, samt i undervisning, projekt och i arbetssätt som riktar sig till 
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studerande inom branschen. Utgående från rapporten kan man fundera på vilka kompetenser som bör betonas 
för att vi ska uppnå en positiv framtid och undvika en negativ sådan.   

Olika representanter från pilotgruppen har redan använt resultaten t.ex. som diskussionsunderlag i 
undervisningen för barnträdgårdslärarstuderande, i olika utvecklingsprojekt för dagvårdspersonal och andra 
kommunala tjänstemän och som underlag för ett europeiskt samarbetsprojekt om mångkulturell kompetens i 
dagvårdsutbildningen på olika nivåer. Resultaten har också gett upphov till samarbetsprojekt mellan de olika 
utbildningsaktörerna och arbetslivsrepresentanterna. Inom den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen av 
socionomer kommer läroplanerna att förnyas inom en snar framtid, bl.a. utgående från dessa resultat. 
Resultaten kommer också att översättas till finska och presenteras i olika nationella sammanhang, bl.a. på VOSE-
projektets seminarium i juni 2011, i utbildningskommissionen för den här branschen och i samarbetsorgan för 
rådet för yrkeshögskolerektorerna, Arene rf.  En artikel av rapportförfattarna om projektet och scenarioarbetet 
publiceras i en nordisk publikation om familjecenter och presenteras för de nordiska social- och 
hälsovårdsministrarna i juni 2011.  
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BILAGA 1. Utbildningsprogram som presenterades 14.4.2011 

Följande utbildningsprogram presenterades under arbetsseminariet i april 2011: 

Utbildningsprogrammet inom det sociala området, socionom (Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola): 
http://www.arcada.fi/sv/webfm_send/183 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/1668275e-16dd-4cb6-857f-
eba85dc0c98c/Socionom+YH+Kompetenser+2010.pdf 

Utbildningsprogrammet för vård, hälsovårdare (Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola): 
http://www.arcada.fi/sv/webfm_send/193 

Yrkesexamen för familjedagvårdare (Axxell): 
http://www.axxell.fi/sv/startsidan/3-utbildning/1022-yrkesexamen-foer-familjedagvardare.html 

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Axxell): 
http://www.axxell.fi/sv/component/sobi2/?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=127 

Den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen (Helsingfors universitet och Åbo Akademi): 
http://www.helsinki.fi/behav/svenska/btlu_studier.htm 
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BILAGA 2. Pilotgruppens sammanställning 

Pilotgruppen bestod av representanter för följande organisationer: 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC 

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola  

Aseman lapset ry 

Axxell 

Borgå stad 

Esbo stad 

Folkhälsan 

Helsingfors stads kulturcentral 

Helsingfors universitet 

Jyväskylä universitet 

Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 

Optima 

Sifko-center 

SUPER, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto 

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 

Sydkustens landskapsförbund r.f. 

Yrkesakademin i Österbotten 

Yrkeshögskolan Novia 

Yrkesinstitutet Prakticum  

Åbo Akademi  

Följande organisationer har också regelbundet erhållit information om projektet och haft möjlighet att 
påverka: 

Institutet för hälsa och välfärd 

Regionförvaltningsverket 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet 
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