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§ 28
Precisering av Helsingfors stads läroplaner och planer som stödjer 
de studerandes välbefinnande från och med 1.8.2022 i enlighet med 
grunder och föreskrifter utfärdade av Utbildningsstyrelsen

HEL 2022-010335 T 12 00 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade anteck-
na för kännedom att texter preciserade av Utbildningsstyrelsen har som 
sådana lagts till Helsingfors stads läroplaner för förskoleundervisningen 
och försöket med tvåårig förskoleundervisning, den grundläggande ut-
bildningen och utbildning som förbereder för den grundläggande utbild-
ningen samt till grundskolornas egna läroplaner i enlighet med Utbild-
ningsstyrelsens föreskrifter (OPH-1090-2022), (OPH1091-2022), 
(OPH-1098-2022) och (OPH-1099-2022) och att de uppdaterade läro-
planerna togs i bruk 1.8.2022.

Daghemmen och skolorna beaktar de fostrans- och utbildningsarbets-
lösningar som Utbildningsstyrelsen har bestämt att ska beslutas om lo-
kalt samt de ändringar i grunderna för läroplanerna och föreskrifterna 
som rör förebyggande av mobbning och diskriminering samt disciplinä-
ra åtgärder i sina respektive verksamhetsplaner för läsåret.

Dessutom har ändringar och kompletteringar enligt Utbildningsstyrel-
sens föreskrift (OPH-1103-2022) lagts till läroplanen för gymnasierna 
och de uppdaterade läroplanerna togs i bruk 1.8.2022.

Samtidigt har planerna för stödjande av studievälbefinnandet hos stu-
derande vid Helsingfors stads gymnasier. I utbildning som handleder 
för examensutbildning (Hux) beaktas ändringarna som en del av lag-
stiftningen för den utbildning som utbildningsanordnaren ordnar.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi
Sabina Lumivirta, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 38293

sabina.lumivirta(a)hel.fi
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig

nina.malaska(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utbildningsstyrelsen har preciserat grunderna för läroplanerna och fö-
reskrifterna för att förskoleundervisningens, skolornas och läroanstal-
ternas personal ska i fortsättningen ha effektivare medel att ingripa i 
mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De ändringar som 
gjorts i grunderna för läroplanerna och föreskrifterna syftar till att säker-
ställa en trygg lärmiljö för alla. Förnyelsen är en del av åtgärdspro-
grammet för förebyggande av mobbning, trakasserier och våld. 
Lagändringarna trädde i kraft 1.8.2022. Lagen föreskriver att man i 
första hand ska ta hänsyn till barnets bästa vid planering och anord-
nande av samt beslutsfattande om undervisning.

I förskoleundervisningen handleds barnen som individer och som grupp 
att ta ansvar för sitt eget beteende och för att man i gruppen inte mob-
bar, diskriminerar eller utsätter andra för fara. Till läroplanerna har ock-
så lagts ett förtydligande om vuxnas närvaro och handledning för att 
garantera tryggheten. I den grundläggande utbildningen och på andra 
stadiet har ett förbud mot diskriminering lagts till elevens och den stu-
derandes skyldigheter. En elev och en studerande ska låta bli att mob-
ba eller diskriminera, samt handla så att eleven och den studerande in-
te äventyrar andra elevers eller studerandes, läroanstaltsgemenska-
pens eller studiemiljöns säkerhet eller hälsa.

Anmälningsskyldigheten för lärare och rektorer utvidgades. De är i fort-
sättningen skyldiga att anmäla misstänkt mobbning, trakasserier, dis-
kriminering eller våld som skett i studiemiljön eller under skolvägen och 
som kommit till deras  kännedom till vårdnadshavaren eller någon an-
nan laglig företrädare för den elev som misstänks för detta och för den 
elev som utsatts för detta.

Elevens eller den studerandes rätt att delta i undervisningen kan för-
vägras på tidigare fastställda grunder. Förvägrandet är möjligt om det 
finns risk för att eleven eller den studerande uppför sig våldsamt eller 
hotfullt och hotar säkerheten för en annan elev, studerande eller per-
son, eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras 
orimligt mycket på grund av elevens eller den studerandes störande 
beteende. Utöver resterande arbetsdag kan eleven eller den studeran-
de av giltig anledning förvägras rätt att delta i undervisningen också föl-
jande arbetsdag, om utbildningsanordnaren behöver tid för att planera 
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elevens eller den studerandes trygga återgång till undervisningen. Un-
der den tid som eleven eller den studerande förvägrats att delta i un-
dervisningen ska det ordnas möjlighet till ett personligt samtal med 
elevvårdens/studerandevårdens psykolog eller kurator. Dessutom ska 
det för eleven eller den studerande ordnas sådant annat stöd som ele-
ven eller den studerande behöver under den tid som eleven förvägrats 
att delta i undervisningen och när eleven eller den studerande återvän-
der till undervisningen. För eleven eller den studerande utarbetas en 
plan för att stödja återgången till undervisningen. 

En begreppsändring har gjorts på finska (i stället för kurinpitokeinot an-
vänds nu kurinpitotoimet) i det här sammanhanget. På svenska an-
vänds fortsättningsvis begreppet disciplinär åtgärd. Utbildningsanord-
naren ska upprätta en plan för användningen av fostrande samtal och 
disciplinära åtgärder. I Helsingfors har man uppdaterat en egen finsk 
anvisning om disciplinära åtgärder, tillrättavisning och åtgärder för att 
trygga säkerheten (Menettelytapaohje kurinpitotoimista, ojentamistoi-
mista ja turvaamistoimenpiteistä) i enlighet med de ändringar som 
trädde i kraft 1.8.2022. Anvisningen är gemensam för stadens alla sko-
lor. I fortsättningen ska utbildningsanordnaren när den överväger disci-
plinära åtgärder beakta gärningens art samt elevens eller den stude-
randes ålder och utvecklingsnivå. Vid övervägande av disciplinära åt-
gärder ska utbildningsanordnaren också beakta ändringen gällande 
avskaffandet av dubbel straffbarhet i lagen om grundläggande utbild-
ning. Ändringen förbättrar användbarheten av de disciplinära åtgärder 
som ingår i lagen om grundläggande utbildning, även om en straffrätts-
lig process har inletts i samma ärende.

Ändringarna i förskoleundervisningen finns i eGrunder i kapitlen För-
skoleundervisningens uppdrag och allmänna mål i avsnittet Förpliktel-
ser som styr förskoleundervisningen, i kapitlet Verksamhetskultur som 
stödjer växandet och lärandet i avsnittet Principer för utvecklandet av 
verksamhetskulturen och i kapitlet Elevvård i avsnittet Gemensam 
elevvård. 

De ändringar som gäller försöket med tvåårig förskoleundervisning 
finns i eGrunder i följande kapitel Förskoleundervisningens uppdrag, 
anordnande och allmänna mål i försöket med tvåårig förskoleundervis-
ning i avsnittet Allmänna skyldigheter som styr anordnandet av tvåårig 
förskoleundervisning och i kapitlet Elevvård i avsnittet Gemensam 
elevvård.

Ändringarna i läroplanen för den grundläggande utbildningen finns i 
eGrunder i kapitlet Den grundläggande utbildningen som grund för all-
mänbildning, i avsnittet Förpliktelser som styr anordnandet av under-
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visningen, i kapitlet Skolarbete som främjar lärande och välbefinnande, 
i avsnitten Gemensamt ansvar för skoldagen, Fostrande samtal och di-
sciplinära åtgärder och Frågor som avgörs på lokal nivå samt avsnittet 
Gemensam elevvård i kapitlet Elevvård.  

Ändringarna i läroplanen för den undervisning som förbereder för den 
grundläggande utbildningen finns i eGrunder i kapitlet Utgångspunkter-
na för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbild-
ningen och Elevens välbefinnande samt stöd för lärande och skolgång, 
i avsnittet Plan för användningen av fostrande samtal och disciplinära 
åtgärder och förfaringssätt. 

Ändringarna i gymnasieutbildningen finns i eGrunder i kapitlen Gymna-
sieutbildningens uppdrag, Centrala principer för studerandevården, i 
avsnittet Gemensam studerandevård och i kapitlet Disciplinära åtgär-
der, i avsnittet Innehållet i planen för användning av disciplinära åtgär-
der och förfaringssätt.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi
Sabina Lumivirta, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 38293

sabina.lumivirta(a)hel.fi
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig

nina.malaska(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


