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§ 7
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 Bicca Olin och Theo Tyrväinen till protokolljusterare 
och ledamoten Silva Mertsola till ersättare för dessa.

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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§ 8
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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§ 9
Eventuellt avbrott i den grundläggande utbildningen i Helsingfors 
stads skolor med anledning av strejk under tiden 3.5 - 9.5.2022

HEL 2022-005077 T 12 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att den 
grundläggande utbildning som ordnas i Helsingfors stads svenska sko-
lor avbryts för tiden 3.5 - 9.5.2022, om Förhandlingsorganisationen för 
offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s, Fackförbundet Jyty rf:s och 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s 
strejk realiseras, men dock högst för den tid som strejken varar. Om en 
skola eller ett daghem som ordnar förskoleundervisning inte håller öp-
pet, kan förskoleundervisning inte ordnas.  

Samtidigt beslutar sektionen att avbrottet inte rör eventuell undervis-
ning och utbildning som inte omfattas av strejken och inte heller even-
tuellt skyddsarbete.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Henrik Hirviniemi, jurist, telefon: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Fostrans- och utbildningssektorn har utrett vilka möjligheterna att ordna 
undervisning är under arbetsnedläggelsen. I utredningen har man be-
aktat eventuella risker som är förbundna med ordnandet av undervis-
ning. De här är bland annat risker som är förbundna med fysisk och 
psykisk säkerhet, äventyrande av  fullföljandet av läroplanen, utebli-
vandet av stöd för elever, utmaningar med undervisning av elever som 
är i behov av hälsomässig uppmärksamhet och med att ordna stöd för 
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dem, icke-utförda övervakningsskyldigheter och inverkan på förverkli-
gandet av andra stödtjänster.

Inom den svenska och finska grundläggande utbildningen finns sam-
manlagt cirka 46 000 elever och inom förskoleundervisningen cirka 5 
800 elever. Enligt sektorns bedömning är det inte möjligt att ordna un-
dervisning under strejken. Ordnande av skolarbete inom förskoleun-
dervisningen och den grundläggande utbildningen utan tillgång till till-
räcklig undervisningspersonal skulle i hög grad äventyra elevens rätt till 
en trygg studiemiljö enligt 29 § i lagen om grundläggande utbildning. I 
30 § i lagen om grundläggande utbildning regleras elevens rätt till un-
dervisning. Utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal kan under-
visning inte ordnas enligt läroplanen, elevers behov av stöd kan inte 
beaktas och den personal som arbetar i skolorna kan inte ansvara för 
ordnande av skoldagar för de elever som är i behov av hälsomässig 
uppmärksamhet under strejkdagarna. Det är inte möjligt att ordna skol-
arbetet under strejken genom rekrytering av vikarier och inte heller ge-
nom sammanslagning av grupper eller skolor.

Inom den grundläggande utbildningen kan man vara tvungen att avbry-
ta skolarbetet av ett synnerligen tvingande skäl. Avbrytande av skolar-
betet begränsar elevens rätt till undervisning och är således det allra 
sista alternativet. Beslutet om elevernas skolarbete ska avbrytas fattas 
av utbildningsanordnaren. Under en strejk är det faktum att elev- och 
studerandesäkerheten väsentligen skulle äventyras ett tvingande skäl 
som leder till avbrytande av skolarbete. Omedelbart när det tvingande 
skälet inte längre föreligger återgår man till normalt skolarbete. 

Detta förslag är inte en konfliktåtgärd från arbetsgivaren, och innehåller 
inga ingrepp i arbetstagarens rätt att strejka.

Befogenheter

Av 15 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningsstadgan framgår att fost-
rans- och utbildningsnämndens svenska och finska sektion, om inte 
något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner 
grunder och gränser för sin egen språkgrupps del enligt vilka en tjäns-
teinnehavare beslutar om tidpunkten för inledningen av arbetet, tid-
punkten för lov och lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid sko-
lorna och vid läroanstalterna.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Henrik Hirviniemi, jurist, telefon: 310 26086
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henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 10
Ändringar och tillägg i den svenskspråkiga läroplanen för Helsing-
fors stads gymnasier 2021

HEL 2022-005327 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
godkänna ändringarna och tilläggen i den svenskspråkiga läroplanen 
för Helsingfors stads gymnasier 2021 enligt följande:

- 5.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier, änd-
ringar görs enligt innehåll i bilaga 1. 
- 5.3 Bedömningen av en ämneslärokurs, ändringar görs enligt innehåll 
i bilaga 1. 
- 5.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar, ändringar görs enligt 
innehåll i bilaga 1. 
- Tematiska studier: Aktivitetsstigen, ändringar görs enligt innehåll i bi-
laga 2. 
- Lärokurserna för främmande språk och det andra inhemska språket, 
ändringar görs enligt innehållet i bilaga 3.
- Läroämnet religion får nya lärokurser: bahá’í-religion, buddhistisk reli-
gion och krishna-religion. Underkapitlet 6.15.6 Övriga religioner blir un-
derkapitel 6.15.9 Övriga religioner. Till lärokurserna bifogas också stu-
dieavsnitt, allt enligt innehållet i bilaga 4. Dessutom uppdateras gym-
nasiernas timfördelning enligt innehållet i bilaga 5. 

Ändringarna träder genast i kraft, förutom tillägget gällande lärokurser-
na i religion som träder i kraft 1.8.2022. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon: +358 9 310 24588

nina.malaska(a)hel.fi
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga 1. Erkännande av kunnande, bedömning och vitsord
2 Bilaga 2. Tematiska studier Aktivitetsstigen
3 Bilaga 3. Främmande språk och det andra inhemska språket
4 Bilaga 4. Religion nya lärokurser
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5 Bilaga 5. Uppdaterad timfördelning för religion

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fostran- och utbildningsnämndens svenska sektion godkände den ge-
mensamma delen i Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 
på sitt möte 9.6.2020 och tillägg till läroplanen på sitt möte 22.6.2021.  

Nu föreslås ändringar eller tillägg i Läroplanen för Helsingfors stads 
gymnasier 2021 som berör följande kapitel eller läroämnen:  
- 5.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier 
- 5.3 Bedömningen av en ämneslärokurs 
- 5.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar 
- Tematiska studier: Aktivitetsstigen  
- Lärokurserna för främmande språk och det andra inhemska språket
- Läroämnet religion samt dess timfördelning 

Ändringar i kapitel 5.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier

Utgående ifrån innehållet i Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 
2021 är det viktigt att erkänna kunnande och tillgodoräkna studier för 
att undvika överlappningar i studierna. I Läroplanen för Helsingfors 
stads gymnasier 2019 står det att ”Studier som har utförts efter grund-
skolan kan därför räknas tillgodo i gymnasiets lärokurs”. Enligt innehål-
let i bilaga 1 tas begränsningen bort att tillgodoräknandet endast kan 
gälla studier utförda efter grundskolan. Motiveringen till detta är att en 
gymnasiestuderande redan i grundskolan kan ha bekantat sig med och 
avlagt gymnasiestudieavsnitt. Enligt Läroplanen för Helsingfors stads 
gymnasier 2021 är handledningen fortlöpande och inleds redan före 
själva gymnasiestudierna. Handledningen kan till exempel vara möjlig-
heter för eleven att bekanta sig med gymnasiestudier, gymnasiets äm-
nesutbud och ämnesval. Dessutom kan eleven också ha avlagt andra 
studier som motsvarar målsättningarna och innehållet för gymnasiets 
läroplan i grundskolan. 

Till kapitel 5.2.5 läggs, enligt innehåll i bilaga 1, ett textavsnitt som re-
dan nu finns i läroplanen för Helsingfors stads gymnasier under be-
skrivningen av Tematiska studier – Aktivitetsstigen: ”Kunnande som di-
rekt hör till läroämnena identifieras och erkänns som en del av läroäm-
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nets studier (t.ex. grundläggande konstundervisning som följer läropla-
nen, studier som avlagts under ett utbytesår). Kunnande som den stu-
derande förvärvat självständigt på fritiden kan erkännas genom en 
tilläggsprestation.” 

Detta tillägg förtydligar praxisen kring att erkänna kunnande och tillgo-
doräkna studier.

Ändringar i kapitel 5.3 Bedömningen av en ämneslärokurs

I Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 står det: ”Om den 
studerande efter den grundläggande utbildningen har avlagt studier 
som lämpar sig för gymnasiets lärokurs, kan de identifieras och erkän-
nas som en del av studierna.” Också från detta kapitel tas avgräns-
ningen att erkännandet av kunnandet endast gäller studier som är av-
lagda efter grundskolan bort enligt innehållet i bilaga 1. Motiveringarna 
är de samma som finns under rubriken ”Ändringar i kapitel 5.2.5 Er-
kännande av kunnande och tillgodoräknande av studier”.

Ändringar i kapitel 5.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar

I läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 står det att: ”Läraren 
ger en studerande anteckningen D (deltagit) för ett icke-slutfört studie-
avsnitt och meddelar vilka delar som saknas i prestationen. Den stude-
rande har rätt att komplettera ett icke-slutfört studieavsnitt under följan-
de period. Därefter bedömer läraren studieavsnittet med ett siffervitsord 
eller om det är ett valfritt studieavsnitt med anteckningen A (avlagd) el-
ler U (underkänd).” 

I Grunderna för gymnasiernas läroplan 2019 (Utbildningsstyrelsen 
2019) står det att: ”Vitsordet för de obligatoriska studier och nationella 
valfria studier som ingår i studieavsnitten ges med siffror, med undan-
tag av studieavsnitten i studiehandledning, som bedöms med en an-
teckning om avlagt studieavsnitt (A = avlagd, U = underkänd). Övriga 
valfria studier kan i enlighet med vad som fastställs i den lokala läro-
planen bedömas antingen med siffror eller med en anteckning om av-
lagda studier.” 

Helsingfors stads gymnasier fick i sina gymnasiespecifika läroplaner 
definiera hur gymnasiets valfria studieavsnitt bedöms: med ett vitsord 
eller en anteckning om avlagt studieavsnitt. Vad gäller de valfria studi-
eavsnitten på stadsnivå, dvs Projektstudieavsnitt och repetition för abi-
turienter, har ämnesgruppen i den stadsvisa läroplanen beslutat om hur 
studieavsnittet ska bedömas. Om så inte har gjorts kan man i gymnasi-
et själv besluta om bedömningen. I den stadsvisa läroplanen kan man 
alltså inte precisera att de valfria studieavsnitten alltid ska bedömas 
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med en anteckning om avlagt studieavsnitt. Istället ska de bedömas ut-
gående ifrån vad som står i den gymnasiespecifika läroplanen, med ett 
vitsord eller en anteckning om avlagt studieavsnitt. 

Enligt innehållet i bilaga 1 tas meningen ”Därefter bedömer läraren stu-
dieavsnittet med ett siffervitsord eller om det är ett valfritt studieavsnitt 
med anteckningen A (avlagd) eller U (underkänd).” bort ur texten och 
ersätts med ”Efter kompletteringen bedömer läraren studieavsnittet på 
det sättet som det står i läroplanen, med ett siffervitsord eller med en 
prestationsanteckning.”

Ändringar i Tematiska studier: Aktivitetsstigen

Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 (Utbildningsstyrelsen, 
2019) kan gymnasieutbildningens lärokurs innehålla tematiska studier 
som utvecklar den mångsidiga kompetensen. Innehållet och målsätt-
ningen för dessa tematiska studier finns i den lokala läroplanen. 

I stadens gymnasieutbildning går de tematiska studierna under be-
greppet Aktivitetsstigen. Den studerande kan avlägga dem till exempel 
genom att delta i gymnasiets projekt eller anordnande av evenemang, 
genom att vara tutor, utöva frivilligarbete eller genom att delta i styrel-
se- eller arbetsgruppsverksamhet. Målet med studierna är att aktivt del-
ta i samt påverka och utveckla gemenskapen och samtidigt få bered-
skap att fungera i arbetslivet.  

Ändringar i Aktivitetsstigen föreslås enligt innehållet i bilaga 2. Ärendet 
har beretts tillsammans med de finsk- och svenskspråkiga rektorerna 
och en skild arbetsgrupp som bestod av rektorer och studiehandledare.  

I studieavsnittet TSA01 Gymnasiets tutorverksamhet definieras tydliga-
re vad tutorverksamhet är. 

I studieavsnittet TSAO03 Frivilligarbete och internationellt kunnande 
läggs det till en precisering om i vilket kapitel i läroplanen man kan läsa 
mera om vad internationellt kunnande innebär. 

I studieavsnittets centrala innehåll ändras begreppet ”au pair” till ”att 
arbeta utomlands”. 

I studieavsnittet TSAO05 Studier som förbereder för arbetslivet kom-
pletteras studieavsnittets centrala innehåll med kort för heta arbeten (1 
sp) och livräddningsintyget ersätts av simövervakarkurs till omfattning-
en av 2 studiepoäng. Utgående från bilaga 2 definieras också omfatt-
ningen av första hjälpen-korten och arbetssäkerhetskorten. 
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Med dessa preciseringar och tillägg stöds gymnasierna i praxisen med 
erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier. Dessutom 
ökar likabehandlingen av gymnasiestuderande i staden genom att man 
på stadsnivå definierar en gemensam linje för prestationer inom Aktivi-
tetsstigen.

Tillägg och ändringar gällande språkprofilen i lärokurser för främmande språk och 
det andra inhemska språket

I Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 (Utbildningsstyrelsen 2019) 
står det att alla studerande ska göra en språkprofil under sina gymna-
siestudier. Målsättningen med språkprofilen är dels att den studerande 
ska ta mera ansvar för utvecklingen av sin språkliga utveckling under 
och efter gymnasiestudierna och dels att den studerande ska identifiera 
och synliggöra sina kunskaper i olika språk. Utgående ifrån Grunderna 
för gymnasiets läroplan 2019 är språkprofilen ett centralt innehåll i de 
främmande språken och i det andra inhemska språket i den första och 
sista modulen i de obligatoriska studierna, med undantag av det andra 
inhemska språket finska där språkprofilen nämns i den första och femte 
modulen, det vill säga FINA01, FINA05, FIM01, FIM05, FINB101, 
FINB104, ENA01, ENA06, FSA01, FSA06. I Läroplanen för Helsingfors 
stads gymnasier 2021 har det beslutats att språkprofilen bearbetas i al-
la studieavsnitt i det andra inhemska språket och i alla främmande 
språk. 

I Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 finns det två olika 
språkprofilmarkeringar. I de studieavsnitt där grunderna för gymnasiets 
läroplan definierar att språkprofilen ska användas, används Språkpro-
filmarkering 1. I övriga studieavsnitt i Läroplanen för Helsingfors stads 
gymnasier används språkprofilmarkering 2.

Språkprofilmarkering 1:

Språkprofilen i Helsingfors 
Under gymnasiestudierna utarbetar den studerande en språkprofil. Ge-
nom att utarbeta en språkprofil lär sig den studerande att identifiera och 
synliggöra sina kunskaper i alla språk som hen kan. Hen reflekterar 
över sina styrkor som språkinlärare och utvecklar sina färdigheter att 
studera språk. Den studerande lär sig också att bedöma sina språk-
kunskaper enligt nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling.

Språkprofilmarkering 2:

Språkprofilen i Helsingfors 
Under gymnasiestudierna utarbetar den studerande en språkprofil. Ge-
nom att utarbeta en språkprofil lär sig den studerande att identifiera och 
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synliggöra sina kunskaper i alla språk som hen kan. Hen reflekterar 
över sina styrkor som språkinlärare och utvecklar sina färdigheter att 
studera språk. Den studerande lär sig också att bedöma sina språk-
kunskaper enligt nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling.   

Bearbetning av språkprofilen i studieavsnittet     
Den studerande kompletterar den språkprofil som hen påbörjat genom 
att fundera över sig själv som språkinlärare, reflektera över det hen lärt 
sig under studieavsnittet, bedöma utvecklingen av sina språkkunskaper 
med hjälp av skalan för språkkunskaper i utveckling, välja ett eller flera 
prov på sina språkkunskaper, bifoga intyg över sina språkkunskaper el-
ler på annat sätt som avtalats i början av studieavsnittet.   

Enligt innehållet i bilaga 3 korrigeras språkprofilmarkeringen i de studi-
eavsnitt i främmande språk eller det andra inhemska språket där den 
har varit felaktig.

Nya lärokurser i religion 

Utbildningsstyrelsen har publicerat en föreskrift (OPH-3229-2021) om 
ändring av Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 som berör vissa 
lärokurser i religion. 

Utgående ifrån UBS föreskrift ska det till Grunderna för gymnasiets lä-
roplan 2019 läggas till följande lärokurser:  

6.15.6 Bahá’í-religion 

6.15.7 Buddhistisk religion 

6.15.8 Krishna-religion 

Det betyder att det nuvarande underkapitlet 6.15.6 Övriga religioner blir 
underkapitel 6.15.9 Övriga religioner. 

Enligt Utbildningsstyrelsens föreskrift ska en utbildningsanordnare som 
ordnar undervisning i lärokurser i religion som anges i denna föreskrift 
göra upp och godkänna läroplanerna för lärokurserna i enlighet med 
denna föreskrift. De nya lärokurserna ska tas i bruk senast 1.8.2022.

Vad förändras?

Enligt bilaga 4 läggs det till följande nya lärokurser i religion: bahá’í-
religion, buddhistisk religion och Krishna-religion. Dessutom läggs läro-
kursernas obligatoriska och nationellt valfria moduler in som studieav-
snitt och kompletteras med det stadsvisa studieavsnittet Projektstudie-
avsnitt. I Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 har alla 
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läroämnen eller lärokurser ett valfritt projektstudieavsnitt (2 sp) på 
stadsnivå. De enda undantagen gäller gymnasiediplomen, Aktivitetssti-
gen och läroämnet Studier utförda vid andra läroanstalter.   

Slutligen uppdateras även timfördelningen för läroämnet religion enligt 
bilaga 5 så att de obligatoriska, nationella valfria och gymnasiernas 
gemensamma studieavsnitt och deras studiepoäng läggs till.

Att ordna religionsundervisning i gymnasiet 

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisning (12.01.2018, OPH-76-2018) gäl-
ler att för studerande som hör till ett annat i Finland registrerat religi-
onssamfund än den evangelisk lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyr-
kosamfundet och som inte deltar i majoritetens religionsundervisning 
ska undervisning ordnas i deras egen religion om de begär om detta 
och regeln om minst tre studerande uppfylls.

Befogenhet

I Helsingfors stads förvaltningsstadga, 15 kap. 2 § 1 mom., beslutar el-
ler godkänner fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion 
grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om god-
kännande på stadsnivå av läroplaner och andra planer som hänför sig 
till ordnandet av undervisningen.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon: +358 9 310 24588

nina.malaska(a)hel.fi
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga 1. Erkännande av kunnande, bedömning och vitsord
2 Bilaga 2. Tematiska studier Aktivitetsstigen
3 Bilaga 3. Främmande språk och det andra inhemska språket
4 Bilaga 4. Religion nya lärokurser
5 Bilaga 5. Uppdaterad timfördelning för religion

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 11
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sam-
manträdena hösten 2022 och framläggning av sektionens protokoll

HEL 2021-011458 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 
16.15:

torsdag 8.9.2022
tisdag 11.10.2022
tisdag 15.11.2022
torsdag 15.12.2022 

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

Samtidigt beslutar sektionen att när sammanträdes-protokollen 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.

Ordföranden kan med anledning av ett litet antal ärenden eller en an-
nan särskild orsak ställa in ett sammanträde eller ändra tidpunkten för 
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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

7, 8 och 11 § 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: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
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

Nora Grotenfelt
ordförande

Mariella Michelsson
protokollförare

Protokollet justerat

Bicca Olin Theo Tyrväinen

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 03.05.2022.


