
Helsingfors stad Protokoll 1/2020
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

10.03.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr
nina.malaska@hel.fi +358 9 86390 FI02012566

Tid 10.03.2020 16:00 - 17:05

Plats Töysägatan 2 D

Närvarande

Ledamöter

Harms-Aalto, Martina ordförande
Apter, Ted vice ordförande
Boldt, Hildur
Hellman, Veera
Horsma, Joakim
Tyrväinen, Theo
Fredlund, Maarit ersättare
Weckman, Sebastian ersättare

anlände 16:15, frånvarande: 1§

Övriga

Grönholm, Niclas direktör för den svenska servicehel-
heten

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Tirronen, Jenni chef för småbarnspedagogiken
Mattsson, Isabella informatör
Lindh, Maria informatör
Michelsson, Mariella ledningens assistent

Ordförande

Martina Harms-Aalto 1-4 §

Föredragande

Niclas Grönholm direktör för den svenska servicehel-
heten
1-4 §

Protokollförare

Mariella Michelsson ledningens assistent
1-4 §
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§ Ärende

1 Ärende/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av 
protokolljusterare

2 Ärende/2 Meddelanden

3 Ärende/3 Lov och arbetstider vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2020–
2021

4 Ärende/4 Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, samman-
trädena hösten 2020 och framläggning av sektionens protokoll
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§ 1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen 
sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt 
välja ledamöterna Hildur Boldt och Theo Tyrväinen till protokolljusterare 
och ledamoten Ted Apter till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Hildur Boldt väljs till protokolljusterare då Nora 
Lindström inte var närvarande på mötet. Ted Apter väljs till ersättare.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar 
konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar 
samtidigt välja ledamöterna Nora Lindström och Theo Tyrväinen till 
protokolljusterare och ledamoten Hildur Boldt till ersättare för dessa.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 2
Meddelanden

Beslut

Svenska sektionen antecknade informationen för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktören för den svenska servicehelheten informerar om aktuellt.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 3
Lov och arbetstider vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2020–
2021

HEL 2020-002731 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna för 
vuxenlinjen vid Tölö gymnasium läsåret 2020–2021 enligt följande:

Höstterminen 26.8.2020 (ons) – 18.12.2020 (fre)
Höstlovet 14.10.2020 (ons) – 16.10.2020 (fre)
Jullovet 21.12.2020 (mån) – 8.1.2021 (fre)
Vårterminen 11.1.2021 (mån) – 4.6.2021 (fre)
Sportlovet 22.2.2021 (mån) – 26.2.2021 (fre)

Lovdag 1.4.2021 (tors).
Ingen undervisning på fredagar.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det är sektionerna vid nämnden för fostran och utbildning som för re-
spektive språkgrupps del beslutar om tidpunkterna för skolstarten, lo-
ven och eventuella lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid sko-
lorna och läroanstalterna, eller godkänner de grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta. (Helsingfors stads förvaltningsstad-
ga, kap. 15, § 2). 
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I gymnasielagen och gymnasieförordningen, vilka också gäller vuxen-
gymnasierna, stadgas inte om lov och arbetstider, utan det är den som 
ordnar utbildningen som bestämmer om arbetstiderna.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden



Helsingfors stad Protokoll 1/2020 5 (9)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/4
10.03.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 51300 Töysägatan 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 51 Telefax Moms nr
nina.malaska@hel.fi +358 9 86390 FI02012566

§ 4
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sam-
manträdena hösten 2020 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2020-002657 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 
16.00:

tisdag 8.9.2020
tisdag 13.10.2020
tisdag 17.11.2020
torsdag 17.12.2020

Sammanträdena hålls på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsing-
fors.

Samtidigt beslutade sektionen att när sammanträdesprotokollen har ju-
sterats hålls de tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi. På 
samma adress informeras också om tidpunkterna för sektionens sam-
manträden.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 29, § 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga samman-
träder svenska sektionen vid de tidpunkter som den beslutat och dess-
utom på kallelse av ordföranden.
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Ordföranden kan med anledning av ett litet antal ärenden eller en an-
nan särskild orsak ställa in ett sammanträde eller ändra tidpunkten för 
sammanträdet under den fastställda dagen för sammanträdet (kap. 29 
§ 2 mom. 3)

Kallelsen till sammanträden ska skickas minst fyra dagar före samman-
trädet, om sektionen inte beslutar något annat (kap. 29 § 3 mom. 2).

Enligt § 140 i kommunallagen (410/2015) gäller att protokoll från full-
mäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkom-
mun som avses i § 58, mom. 1, med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sek-
retessbestämmelserna.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1, 2 och 4 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

3 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
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ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Martina Harms-Aalto
ordförande

Mariella Michelsson
protokollförare

Protokollet justerat

Hildur Boldt Theo Tyrväinen

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 12.03.2020.


