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§ 5
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 Joakim Horsma till protokolljusterare 
och ledamoten Ted Apter till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Ted Apter väljs till ersättare för protokolljuste-
rarna då Bicca Olin inte var närvarande då mötet började.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen 
sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutar samtidigt väl-
ja ledamöterna Hildur Boldt och Joakim Horsma till protokolljusterare 
och ledamoten Bicca Olin 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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§ 6
Meddelanden

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna 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.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 7
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sam-
manträdena hösten 2021 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2020-012113 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 
16.00:

tisdag 21.9.2021 
tisdag 19.10.2021
tisdag 16.11.2021
tisdag 14.12.2021 

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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§ 8
Behovsutredning för daghemsnybygge på Abraham Wetters väg

HEL 2021-005643 T 10 06 00

Framställning

Fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion beslutade föreslå 
för fostrans- och utbildningsnämnden att behovsutredningen som gäller 
ett nybygge för ett nytt daghem på adressen Abraham Wetters väg 15 i 
Hertonäs godkänns.

Den svenska sektionen betonar att personalens och barnens synpunk-
ter om hur lokalerna kunde utvecklas ska fortsättningsvis beaktas och 
att man ska dessutom säkerställa att lokalerna är helhetsmässigt eko-
nomiska i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet 
av projektet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Susan Niemelä, projekt arkitekt, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Föredragandes motivering

I Hertonäs och dess närområden är utbudet av lokaler för daghem inte 
längre tillräckligt för det ökande servicebehovet. I det nya daghem som 
ska grundas förverkligas nya daghemslokaler för småbarnspedagogik 
och förskoleundervisning för cirka 224 barn.

Nybygget som ska förverkligas (hyresobjekt) på adressen Abraham 
Wetters väg 15 i Hertonäs tas i bruk inredd senast i augusti 2023. 
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I lokalerna kan man flexibelt ordna småbarnspedagogik som möter de 
föränderliga behoven på det kompletterande bostadsområde som 
byggs på Hertonäs industriområde, och på Hertonäs strand, Kasberget, 
Marudd och det växande Degerö. I dimensioneringen av lokalerna har 
man beaktat att lokalerna ska kunna användas flexibelt. 

Projektet möjliggör en centralisering av sektorns verksamhet.

Lokalprojektet förbättrar ordnandet av service

Behovet av fostrans- och utbildningstjänster och huruvida det finns till-
räckligt med platser följs med kontinuerligt på områdes- och stadsnivå. 
I samband med planeringen av servicenätverket har man beaktat be-
fintlig lokalkapacitet och lokalkapacitet under byggnad. I verksamhets-
ställets omfattning har man beaktat hela serviceområdets utveckling på 
lång sikt: befolkningsprognosen, bostads- och affärsbyggandet och tra-
fikarrangemangen.

De nuvarande daghemslokalerna i området är otillräckliga för det 
ökande antalet användare. Därtill kommer att de inte till alla delar upp-
fyller de verksamhetsmässiga målen.

Antalet barn i småbarnspedagogikålder (1–6 år) i hela Hertonäs distrikt 
har ökat de senaste tio åren med 278. Enligt den senaste befolknings-
prognosen kommer antalet barn i småbarnspedagogikålder (1–6 år) i 
Hertonäs distrikt att minska med cirka 300 fram till år 2035. 

På Hertonäs företagsområde kommer man att förverkliga komplette-
rande bostadsbyggande, vilket ökar behovet av service i projektets 
omedelbara närhet. På företagsområdet ökar antalet barn i åldern 1–6 
år med cirka 180 fram till år 2035. 

Den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Hertonäs distrikt är 
nedåtgående vad beträffar barn i åldern 1–6 år, men antalet barn som 
hör till den här åldersgruppen har de facto ökat varje år under de se-
naste tio åren. I området har antalet sökande till den kommunala små-
barnspedagogiken överstigit antalet platser de senaste åren. Den 
sammanlagda deltagandegraden för kommunal och privat dagvård i 
Hertonäs distrikt är 80 % för finskspråkiga småbarn. Genom projektet 
strävar man också efter att öka andelen kommunalt serviceutbud i om-
rådet. 

Antalet barn i Hertonäs distrikt är för tillfället 1950 och med en sam-
manlagd deltagandegrad på 80 % för kommunal och privat dagvård 
uppskattas det att det behövs daghemsplatser för cirka 1 560 barn. An-
talet barnplatser i Hertonäs distrikt är i nuläget sammanlagt 1 436. Efter 
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ovan beskrivna ändringar skulle antalet barnplatser vara 1 620. Ef-
tersom det dessutom finns planer på att förverkliga kompletteringsbyg-
gande i Hertonäs, Degerö och Kasberget, anses det vara nödvändigt 
att öka antalet barnplatser i området trots att befolkningsprognosen och 
de faktiska förhållandena står i strid med varandra.

Det nya projektet är beläget så att det lätt kan nås från Kasberget och 
Tammelund samt från Degerö. Läget är centralt i distriktet, vilket inne-
bär att invånarna i Kasberget och Tammelund samt invånarna i det 
kraftigt växande Degerö kan utnyttja servicen.

I projektet ordnas det dessutom småbarnspedagogik för svenskspråki-
ga barn, vilket ökar det totala behovet av lokalplatser.   

När nybygget har färdigställts, kan man avstå från Daghemmet Killing-
ens nuvarande lokaler (42 lokalplatser) på adressen Båtsviksporten 3 i 
Hertonäs strand och eventuellt några andra mindre utomstående hy-
resobjekt. 

Det nya projektet svarar särskilt på de behov som uppstår till följd av 
bostadsbyggandet på företagsområdet. Därtill svarar det på de behov 
som är en följd av att Daghemmet Killingens nuvarande lokaler och 
eventuellt några andra mindre utomstående hyresobjekts verksam-
hetsställen ersätts.

Utöver det projekt som beskrivs här ingår i byggnadsprogrammet för 
husbyggnadsprojekt för åren 2022–2030 ombyggnad av de finska dag-
hemmen Päiväkoti Merituuli och Päiväkoti  Tuorinniemi i Hertonäs 
strand åren 2028–2030.

De nya servicelokalerna stödjer barnens vardag

Genom de trygga, hälsosamma och tillräckliga lokaler som ska förverk-
ligas i nybygget skapas goda förutsättningar för daghemsverksamhet 
och lokalerna svarar på servicebehoven i Hertonäs och dess närområ-
den.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och utgör en lärmiljö som är 
lämplig för alla barn och som stödjer barnens uppväxt och utveckling. I 
planeringen av verksamheten delaktiggörs utöver personalen barnen 
och familjerna. Genom lokalerna möjliggörs ökad social samhörighet 
och ökad invånaranvändning i området.

Lokalerna främjar förverkligandet av planerna för småbarnspedagogiken

I projektet förverkligas pedagogiskt mångsidiga, ändamålsenligt dimen-
sionerade och flexibla lokaler som främjar daghemsverksamheten. Lo-
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kalerna planeras i enlighet med dimensioneringsprinciperna och plane-
ringsanvisningarna på stadsnivå och möjliggör förverkligandet av må-
len i planerna för småbarnspedagogiken. De tekniska lösningarna möj-
liggör förvärvande av färdigheter som behövs i informationssamhället 
och ökar förståelsen för och kunnandet i teknologi i Helsingfors.

Gårdsområdena utrustas med lekredskap för att främja den fysiska ak-
tiviteten och målen i planerna för småbarnspedagogiken. I samband 
med att gårdsområdena planeras och utrustas beaktas säkerheten, 
möjligheten till övervakning och fysiska aktiviteter, den sociala samhö-
righeten och möjligheten att använda gården mångsidigt för lärande 
och lekar. Gårdsområdena erbjuder mångsidiga förhållanden för lek 
och fysiska aktiviteter för dem som använder daghemmet och för invå-
narna i området. Personalen och barnen delaktiggörs i planeringen av 
gården. 

Lokalbehoven i det nya daghemmet på Abraham Wetters väg förverkli-
gas enligt det allmänna modellokalprogrammet som styr planeringen av 
daghem.

De nya lokalernas inverkan på kostnaderna för lokalerna och verksamheten

Lokalerna på daghemmet på Abraham Wetters väg är till sin storlek 
cirka 1 700 m² bruksyta, 2 040 m² lägenhetsyta. Stadsmiljösektorn har 
uppskattat den totala hyran till cirka 31,00 euro/m² lägenhetsyta/mån., 
63 300 euro/mån. De årliga hyreskostnaderna är 759 600 euro/år. I siff-
rorna ingår inte arrendet.

Till kostnaderna för att inleda verksamheten hör bl.a. inredning första 
gången, material, utrustning och anordningar. I det här projektet av-
sätts 210 000 euro för inredning och utrustning och för ICT-
anskaffningar cirka 20 000 euro, moms 0 %. De uppskattade flyttkost-
naderna är cirka 31 300 euro, de uppskattade städkostnaderna cirka 
58 300 euro/år. De årliga kostnaderna för den planerade verksamheten 
är sammanlagt cirka 2 518 500 euro/år.

Byggnadens lokaler är anpassningsbara och kostnadsmässigt en eko-
nomisk lösning, vilket möjliggör också kvällsanvändning. T.ex. entréhal-
len, matsalen och verksamhets-/festsalen kan användas på kvällar. 

För projektet krävs inga tillfälliga lokaler om de verksamhetsställen som 
nu inhyser de barn som ska flytta över till de nya lokalerna kan använ-
das ända tills det här nybygget färdigställts. Stadsmiljösektorn sörjer för 
att ett eventuellt behov av tillfälliga lokaler tas i beaktande i projektpla-
neringsskedet och beskriver kostnadseffekterna av en eventuell lösning 
med tillfälliga lokaler i projektplanen.
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Delaktiggörande och annan gemensam beredning

Behovsutredningen har utarbetats genom ett samarbete mellan stads-
miljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Daghemmets perso-
nal deltar i planeringen av byggnaden på de möten som hålls för an-
vändarna under projekt-, den allmänna och realiseringsplaneringen. 
Vårdnadshavarna delaktiggörs i planeringen av verksamheten.

Befogenheter

Enligt 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads förvaltnings-
stadga beslutar  fostrans- och utbildningsnämnden om huruvida be-
hovsutredningen för ett lokalprojekt ska godkännas.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Susan Niemelä, projekt arkitekt, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala



Helsingfors stad Protokoll 2/2021 10 (20)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/5
18.05.2021

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 9
Försöksverksamhetsställena och minimiantalet barn i barngruppen 
för försöket med tvåårig förskoleundervisning åren 2021-2024

HEL 2021-001300 T 00 01 06

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade god-
känna i enlighet med utbildnings- och kulturministeriets beslut (beslut 
VN/7615/2021) försöksverksamhetsställena för försöket med tvåårig 
förskoleundervisning.

De svenskspråkiga försöksverksamhetsställena är Daghemmet Rastis 
och Rastis förskola samt Daghemmet Domus och Domus förskola. 
Sektionen fastställer också minimiantalet platser för försöket med tvåå-
rig förskoleundervisning för åren 2021-2024. Minimiantalet platser är 14 
på de svenskspråkiga verksamhetsställen som har valts ut att delta i 
försöket med tvåårig förskoleundervisning. Försöksverksamhetsställe-
na i Helsingfors är listade i bilagan.

Dessutom beslutade fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion att minimiantalet barn i en grupp kan underskridas i följande situa-
tioner: 

1) På försöksverksamhetsstället understiger antalet barn som hör till 
försöksgruppen det fastslagna minimiantalet barn i en försöksgrupp.

2) Försöksverksamhetsställets lokaler möjliggör inte att en grupp enligt 
kravet på minimiantalet barn i en grupp bildas av de barn som hör till 
försöksgruppen. 

3) Med tanke på barnets behov av stöd är det ändamålsenligast att den 
tvååriga förskoleundervisningen ordnas i en integrerad specialgrupp el-
ler en annan barngrupp i vilken det inte är möjligt att uppfylla kravet på 
minimiantalet barn i en grupp.

4) Den tvååriga förskoleundervisningen förverkligas för de barns del 
som hör till försöksgruppen i en språkbadsgrupp.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
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Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014
jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Försöksverksamhetsställen för försöket med tvåårig förskoleundervis-
ning i Helsingfors 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett nationellt försök med 
tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgång-
en av maj 2024.

Helsingfors stads deltagande i försöket och försöksverksamhetsställena

Försöket styrs av försökslagen. I enlighet med 4 § i försökslagen har 
undervisnings- och kulturministeriet valt ut de kommuner som ska ord-
na tvåårig förskoleundervisning. Helsingfors har valts ut att delta i för-
söket (beslut VN/583/2021). 

Ministeriet har valt de verksamhetsställen som ska delta i försöket i 
Helsingfors (beslut VN/7615/2021). Försökskommunerna och -
verksamhetsställen har blivit valda genom slumpmässigt urval. Kom-
munen har inte använt sig av prövning i ärendet. Urvalet genomfördes 
så att det finns försöksverksamhetsställen i kommunens olika socioe-
konomiska områden samt deltagare från olika språkgrupper. Ett verk-
samhetsställe som har valts ut att delta i försöket ska dessutom var ett 
ställe där det ordnas förskoleundervisning i enlighet med kommunens 
beslut och verksamhetsstället ska ordna förskoleundervisning under 
hela försöket.  

Ministeriet fattade ett beslut om försöksverksamhetsställena 8.4.2021 
(beslut VN/7615/2021) och kompletterade beslutet med svenskspråki-
ga verksamhetsställen i Helsingfors 15.4.2021. I Helsingfors har följan-
de 2 svenskspråkiga och 44 finskspråkiga och verksamhetsställen valts 
ut att delta i försöket:
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DH Domus - DH Domus förskola ja DH Rastis - DH Rastis förskola Pä-
iväkoti Tahvonlahti, pk Leskenlehti, pk Immola, pk Valkea, pk  Tilhi, pk 
Kivilinna, pk Korento, pk Vallesmanni, pk Norppa, pk Kotitorppa, pk Ka-
ravaani, pk Satama,  pk Kurkimoisio, pk Merituuli, pk Ilomäki,  pk Ka-
momilla, pk Käpylinna,  pk Porolahti, pk Kulosaari, pk Floora, pk Meri-
rasti, pk Meri,  pk Kivelä, pk Nestori, pk Pihlaja, pk Siilitie, pk Havukka, 
pk Pentinkulma, pk Herttoniemi,  pk Tuorinniemi,  pk Vaskiniitty,  pk 
Kurki, pk Viskuri, pk Neulanen, pk Liinakko, pk Impivaara, pk Satakieli, 
pk Perttu, pk Katiska, pk Toivo,  pk Tammi, pk Ruskeasuo, pk Keula, 
pk Torpparinmäki. 

Målgrupp för försöket

Enligt 5 § i försökslagen hör de barn som deltar i småbarnspedagogik 
vid försöksverksamhetsställena till försöksgruppen för försöket, dvs. de 
deltar i försöket. Till i försöksgruppen hör dessutom de barn som bor 
inom området för ett försöksverksamhetsställe. Barnen som hör till för-
söksgruppen har blivit valda genom slumpmässigt urval av undervis-
nings-och kulturministeriet. Kommunen har med andra ord inte haft 
möjlighet att påverka valet av barn till försöksgruppen. De barn som fö-
re beslutsdagen 8.4.2021 har varit placerade på ett försöksverksam-
hetsställe eller lämnat in en ansökan om överflyttning som leder till pla-
cering anser ministeriet att hör till försöksverksamhetsstället.  

Enligt 5 § i försökslagen bildar de barn som inte hör till försöksgruppen 
kontrollgruppen. Under försökets gång kan barnet inte flytta från för-
söksgruppen till kontrollgruppen eller tvärtom.

I Helsingfors hör cirka 1100 barn till försökets första försöksgrupp och 
cirka 5200 barn till försökets första kontrollgrupp. 

Enligt 5 § i försökslagen ska kommunen bestämma vilka barn som hör 
till försöksgruppen och vilka barn som hör till kontrollgruppen. Enligt 15 
kapitel, 5 § och 8 § i förvaltningsstadgan fattar direktören för den 
svenska servicehelheten beslutet om den svenskspråkiga försöksgrup-
pen och direktören för småbarnspedagogiken beslutet om försöksgrup-
pen för den finskspråkiga tvååriga förskoleundervisningen.

Minimiantalet barn i en försöksgrupp för försöket med tvåårig förskoleundervisning

Lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning reglerar inte på 
vilket sätt barngrupperna ska bildas och inte heller antalet barn som 
ska finnas i dem och som ska delta i försöket. I grunderna för läropla-
nen för försöket nämns det att den tvååriga förskoleundervisningen kan 
genomföras som gemensam undervisning för barnen i försöksgrupper-
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na som består av två åldersklasser. Kommunen beslutar emellertid hur 
grupperna bildas.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion har beslutat 
17.11.2020 § 32 för verksamhetsåret 2021-2022 att en förutsättning för 
bildande av en förskolegrupp inom den kommunala ettåriga förskole-
undervisningen är att det vid varje verksamhetsställe bildas en försko-
legrupp på minst 7 barn. Sektionen fastställer också minimiantalet plat-
ser för försöket med tvåårig förskoleundervisning för åren 2021-2024. 
Minimiantalet platser är 14 på de svenskspråkiga verksamhetsställen 
som har valts ut att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

I samband med försöket med tvåårig förskoleundervisning följs minimi-
gruppstorlek på 14 barn, dock så att de undantagssituationer som 
nämns i det här beslutet beaktas. Kommunen har inte haft möjlighet att 
inverka på urvalet av försöksverksamhetsställen. I försöket har därför 
valts med också daghem med endast få barn som hör till försöksgrup-
pen. Därtill kommer att ministeriets beslut om försöksverksamhetsstäl-
lena delgavs kommunen i det skedet då handläggningen av ansök-
ningar till småbarnspedagogiken för nästa verksamhetsår var på gång. 
Planeringen av barngrupper har med andra ord inletts.

Oberoende av gruppens storlek eller uppbyggnad kan de barn som hör 
till försöksgruppen delta i verksamhet enligt den tvååriga förskoleun-
dervisningens försöksundervisningsplan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Försöksverksamhetsställen för försöket med tvåårig förskoleundervis-
ning i Helsingfors 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 10
Principer för understöd av förskoleresor

HEL 2021-005751 T 12 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade god-
känna understöd av förskoleresor. Understödet av förskoleresor gäller 
från och med 1.6.2021 och enligt följande:

Rese- eller ledsagningsstöd för förskoleresor beviljas i form av en HRT-
biljett för de Helsingforsbarn som får svenskspråkig förskoleundervis-
ning anordnad av kommunen och deras ledsagare, när förskoleresorna 
inte har anordnats eller understötts på något annat sätt med stöd av 32 
§ i lagen om grundläggande utbildning och inte heller med stöd av nå-
gon annan bestämmelse i lagen. Understöd av förskoleresor beviljas 
på följande villkor:

- Barnets resa hemifrån till förskolan eller från sådan småbarnspeda-
gogik som avses i lagen om småbarnspedagogik till förskolan är 
minst två kilometer. Om barnet får kompletterande småbarnspeda-
gogik antingen före eller efter förskoledagen på ett småbarnspeda-
gogikställe som ligger mindre än två kilometer från förskolan, bevil-
jas rese- och ledsagningsstöd endast för en resa i en riktning, dvs. 
vid barnets resa hemifrån direkt till förskolan eller barnets resa från 
förskolan direkt hem. Med resa avses den kortaste rutten som all-
mänt används av fotgängare mätt från gränsen för gårdsplanen till 
barnets hemadress enligt befolkningsregistret till förskoleplatsens 
gårdsområdes port eller från småbarnspedagogikplatsens gård-
sområdes port till förskoleplatsens gårdsområdes port. Rese- och 
ledsagningsstöd kan endast beviljas för en adress i befolkningsre-
gistret.
 

- En förutsättning för rese- eller ledsagningsstöd är dessutom att bar-
net får förskoleundervisning på en förskoleplats enligt elevupptag-
ningsområdet för förskoleundervisningen, en annan för barnet anvi-
sad plats, ett försöksverksamhetsställe som omfattas av försöket 
med tvåårig förskoleundervisning eller i en språkbadsgrupp.
 

- Rätt till resestöd enligt det här beslutet upphör om barnets hemort 
enligt befolkningsregistret förändras efter att ett resestöd har bevil-
jats, om inte resestödsvillkoren fortsättningsvis uppfylls och Helsing-
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fors är fortsättningsvis barnets hemort.  

Beviljande av resestöd i form av en HRT-biljett är det primära sättet att 
ordna avgiftsfri förskoleresa.

Chefen för småbarnspedagogiken fattar beslut om huruvida sådana 
HRT-biljetter som avses här kan beviljas. Understöd beviljas på ansö-
kan förutsatt att ovan angivna villkor uppfylls. 

Därtill beslutar fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion att 
det här beslutet och beslutet 15.9.2020 §17 också ska gälla barn som 
deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning på ett försöksverk-
samhetsställe och barnens ledsagare. 

Med det här beslutet ändras fostrans- och utbildningsnämndens svens-
ka sektions beslut av 15.9.2020 § 17 till den del det gäller resestöd för 
förskoleresor. Undervisnings-nämndens beslut av 31.1.2007 § 13 för-
blir i kraft till övriga delar.  

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Undervisningsnämnden har genom sitt beslut av 31.1.2007 § 13 god-
känt principerna för anordnande och understöd av resor med anknyt-
ning till förskoleundervisning och grund-läggande utbildning. Fostrans- 
och utbildningsnämndens svenska sektion har genom sitt beslut 
15.9.2020 § 17 godkänt grunderna för antagning till förskoleundervis-
ning och upphävt beslutet av utbildningsnämndens svenska sektion 
17.11.2016 § 67 gällande anordnande och understöd av resor med an-
knytning till förskoleundervisning och grund-läggande utbildning. I be-
slutet har reseförmånens längd från 2 kilometer ändrats till fem kilome-
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ter. Undervisnings¬nämndens beslut av 31.1.2007 § 13 förblir i kraft till 
övriga delar.

Därtill föreslås att fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion 
beslutar att det här beslutet och beslutet 15.9.2020 §17 också ska gälla 
barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning på ett för-
söksverksamhetsställe och barnens ledsagare. 

Beviljande av resestöd i form av en HRT-biljett är det primära sättet att 
ordna en avgiftsfri förskoleresa i Helsingfors.

Resestöd beviljas i form av ett HRT-resekort för skolelever och ledsag-
ningsstöd i form av ett HRT-resekort. Om barnet är i kompletterande 
småbarnspedagogik mindre än två kilometer från förskolan, beviljas 
understöd  för en resa i en riktning, dvs. vid barnets resa hemifrån di-
rekt till förskolan som ska ligga på minst två kilometers avstånd eller vid 
barnets resa direkt hem från förskolan. I det här fallet beviljas rese- och 
ledsagningsstöd i form av ett innehavarresekort. 

För de dagar som barnet är i kompletterande småbarnspedagogik  bå-
de före och efter förskoledagen på ett småbarnspedagogikställe  som 
ligger mindre än två kilometer från förskolan, beviljas inte rese- och inte 
heller ledsagningsstöd.

För tillfället är det i Helsingfors ca 86 (ca 20 %) svenskspråkiga försko-
lebarn vars resa från hemmet till förskolan eller från sådan små-
barnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik till försko-
lan är minst två kilometer. Största delen av barnen har kompletterande 
småbarnspedagogik både före och efter förskoleundervisningen.

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion beslutar på sitt 
sammanträde 18.5.2021 om den finskspråkiga förskoleundervisningens 
principer för understöd av för-skoleresor.

Befogenheter

Enligt 15 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar eller 
godkänner fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion eller 
svenska sektion för sin egen språkgrupp, om inte något annat är före-
skrivet om befogenheterna, om grunder och gränser enligt vilka en 
tjänsteinnehavare beslutar om reseförmåner inom förskoleundervis-
ningen.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

5, 6, 7 och 8 § 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

9 och 10 § 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 Joakim Horsma

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 31.05.2021.


