
Helsingfors stad Protokoll 6/2021 1 (4)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/5
16.11.2021

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 FI02012566

§ 32
Grunderna för antagning till svenskspråkig grundläggande utbild-
ning från och med 1.1.2022

HEL 2021-012442 T 12 01 00

Beslut

Svenska sektionen beslutade att godkänna grunderna för antagning av 
elever till de kommunala svenska grundskolorna i Helsingfors enligt bi-
laga 1. Principerna träder i kraft 1.1.2022. Svenska sektionen upphäver 
samtidigt sitt beslut om grunderna för antagning av elever till grundsko-
lan av 20.10.2016 (§ 57) från och med 1.1.2022.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Sabina Lumivirta, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 38293

sabina.lumivirta(a)hel.fi

Bilagor

1 Grunderna för elevantagning till grundläggande utbildning i Helsingfors 
2021

2 Grunder_antagningen_2017
3 Begäran om utlåtande, antagningskriterier 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punk-
ten beslutar fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för sin 
egen språkgrupps del om ordnandet och dimensioneringen av under-
visningen vid enskilda skolor i enlighet med lagen om grundläggande 
utbildning. Enligt 2 mom. 2 punkten i paragrafen beslutar eller godkän-
ner sektionen grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare 
beslutar om grunder för antagning av elever. 

Läropliktiga anvisas en närskola eller en annan lämplig plats i enlighet 
med 6 § i lagen om grundläggande utbildning. En läropliktig kan också 
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ansöka om inträde till en annan skola än den som kommunen anvisat 
den läropliktiga. Om undervisningen följer en läroplan med tonvikten 
lagd på ett eller flera läroämnen, kan vid elevantagningen också ordnas 
ett prov för att pröva elevernas anlag för ovan avsedda undervisning. 
Information om urvalskriterierna och inträdesprovet skall ges på för-
hand. Kommunen kan dock bestämma att till undervisning som kom-
munen ordnar i första hand anta barn som är bosatta i kommunen. När 
elever antas skall enhetliga antagningsgrunder tillämpas på samtliga 
sökande. (Lagen om grundläggande utbildning 28 §) 

Svenska sektionen beslutade om de för närvarande gällande grunder-
na för elevantagning till grundskolan 20.10.2016 (§ 57).

Elevantagningen baserar sig på närskoleprincipen. Varje läropliktig an-
visas en plats i en närskola på basis av sin bostadsadress. Genom kla-
ra och tydliga antagningskriterier kan Helsingfors stad säkra en plats 
för stadens egna elever i en närskola. Nedan följer en sammanfattning 
av de punkter de föreslagna ändringarna främst gäller. Antagningskrite-
rierna skulle ändras från och med 1.1.2022 i enlighet med bilaga 1.

De föreslagna ändringarna gäller främst följande punkter: 

1. De nuvarande kriterierna för antagning beskriver utförligt an-
tagning till specialklass. Sedan kriterierna godkändes har ser-
vicenätet utvecklats och specialklasser har grundats i ett flertal 
närskolor. Av denna anledning är den tidigare beskrivningen 
överflödig och i de föreslagna kriterierna finns det enda om-
nämnandet om antagning till specialklass under punkt 1. 

 
2.

 
Förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbild-
ning ingår inte i de nuvarande kriterierna. Då särskilt den 
förstnämnda verksamheten utvecklats starkt sedan de nuva-
rande kriterierna godkändes, föreslås det att dessa servicefor-
mer inkluderas i kriterierna för antagning. 

 
3.

 
I samband med antagning i andra hand föreslås det att krite-
rierna ändras så att syskon i den önskade skolan i framtiden 
skulle ses som ett mer vägande skäl till att plats i skolan bevil-
jas än det att eleven får plats i den skola förskolan är belägen 
i. Dessa kriterier tillämpas i prioritetsordning och på denna 
punkt är förslaget att prioriteringen ändras jämfört med nuva-
rande kriterier. Genom denna ändring förenhetligas antag-
ningskriterierna för den finska och svenska grundläggande ut-
bildningen i staden. 
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4.

 
Det föreslås att antagning av utsocknes elever på basis av av-
tal stryks ur kriterierna. Detta motiveras av att såväl servicen 
inom Helsingfors som i grannkommunerna har utvecklats efter 
att de nuvarande kriterierna godkändes och undervisning i 
specialklass finns allt mer tillgänglig i samtliga städer. Vad av-
ser den specialiserade service Zacharias Topeliusskolan erbju-
der finns det fortfarande avtal mellan städerna i huvudstadsre-
gionen och antagningsprocessen till skolan i fråga beskrivs i 
dessa avtal.

Genom de föreslagna ändringarna förenhetligas kriterierna och princi-
perna för antagning till svensk och finsk grundläggande utbildning i 
Helsingfors. Syftet är även att göra kriterierna mer tydliga och kortfatta-
de, samt att kriterierna skall vara möjliga att tillämpa utan ytterligare 
behov av ändring eller uppdatering, även då till exempel specialklas-
sernas service ytterligare vidareutvecklas.

Skolornas direktioner har ombetts att ge ett utlåtande på förslaget till 
nya antagningskriterier för den svenska grundläggande utbildningen i 
Helsingfors. I begäran om utlåtande uppmanades skolorna att bifoga 
elevkårens utlåtande till direktionens utlåtande, samt att säkerställa att 
alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan. Det kom in 14 ut-
låtanden från skolorna, d v s det kom in utlåtanden från samtliga 
svenskspråkiga grundskolor. Till nio av dessa utlåtanden har elevkå-
rens utlåtande bifogats. 

Av de utlåtanden som kom in understödde 13 godkännande av antag-
ningskriterierna som sådana. I ett utlåtande godkändes ändringarna 
med undantag av prioritetsordningen för elevantagningen i andra hand. 
Direktionen i fråga föreslog att antagningsgrunderna fortsättningsvis 
tillämpas i nuvarande prioritetsordning: kontinuitet – syskonskap – skol-
resans längd. Av elevkårernas utlåtanden understödde alla godkän-
nande av antagningskriterierna. En elevkår uppgav att de upplevde att 
syskonprincipen försätter dem som inte har syskon i ojämlik ställning. 
Majoriteten av direktionerna understöder förslaget till nya antagnings-
kriterier. 

Direktionernas protokoll finns framlagda under sektionens sammanträ-
de.

Barnkonsekvensanalys
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I ändringsförslaget tryggas barnens rätt till närskola. Enligt det som fö-
reslås i de nya antagningskriterierna möjliggörs även rätten till ett annat 
val av skola. Eleverna säkras rätten att fortsätta i skolan efter flytt inom 
staden och därigenom möjligheten till en enhetlig lärstig.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Sabina Lumivirta, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 38293

sabina.lumivirta(a)hel.fi

Bilagor

1 Grunderna för elevantagning till grundläggande utbildning i Helsingfors 
2021

2 Grunder_antagningen_2017
3 Begäran om utlåtande, antagningskriterier 2021

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


