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§ 213
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige 
gällande Marcus Rantalas motion om åtgärdsprogram för att trygga 
svenskspråkig service för barn med särskilda behov

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige gäl-
lande ledamoten Marcus Rantalas motion om åtgärdsprogram för att 
trygga svenskspråkig service för barn med särskilda behov:

Särskilt stöd inom den svenska servicehelheten inom fostran och utbildning

Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stöds barnet och 
den unga utifrån hens individuella behov. Stödet diskuteras och plane-
ras i samarbete med vårdnadshavare. Inom småbarnspedagogiken och 
den grundläggande utbildningen fattas beslut om särskilt stöd för de 
barn och unga som är i behov av detta.  Stödet planeras mångprofes-
sionellt och nätverksmöten hålls. I nätverksmöten deltar de personer 
som är involverade i barnets eller den ungas vård, omsorg samt fostran 
och utbildning. Stödet som ges inom småbarnspedagogiken och inom 
den grundläggande utbildningen följer samma lagstiftning och linje-
dragningar för båda språkgrupperna, det vill säga att stödet utgår från 
barnets eller den ungas individuella behov. 

Mötesstrukturer, stadieövergångar och nätverkssamarbete

Den svenska servicehelheten vid fostran och utbildning har under 
många års tid satsat på en enhetlig lärstig för stadens svenskspråkiga 
barn och unga. Senaste läsår utvecklades mötesstrukturer och proces-
ser för elevvård och stöd för lärandet. Som en del av utvecklingsarbetet 
En förskola och skola för alla har också samarbetet mellan förskola och 
skola utvecklats. Även andra övergångar ses över och processbeskriv-
ningar utarbetas både gemensamt inom den svenska servicehelheten 
men också områdesvis. Vikten av nätverksmöten har betonats och mö-
teskulturen har utvecklats. Samtidigt som den svenska servicehelheten 
vid fostrans- och utbildningssektorn utvecklat sina processer för barn 
och unga i behov av särskilt stöd har även Berghälls familjecenter ut-
vecklat sina processer och sin mötesstruktur. Flera av processerna och 
strukturerna innefattar samma personal och kundkrets. Här behövs ett 
sektorsövergripande arbete för att utveckla och förtydliga processer 
och strukturer för att servicen ska bli smidigare för såväl personal som 
kunderna. I detta utvecklingsarbete är det viktigt att också övriga sam-
arbetsparter så som till exempel HUS och Kårkulla samkommun deltar.
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Specialpedagogisk kompetens bland lärare inom den grundläggande undervisning-
en

Inom fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors arbetar vi för att för-
verkliga närskoleprincipen. I närskolan ska eleven få det stöd hen be-
höver i den miljö och bland de människor som är bekanta. Genom pe-
dagogiska arrangemang och metoder förverkligas stödet inom allmän 
undervisning. I varje skola finns speciallärare som kan ge specialun-
dervisning i grupp, individuellt eller genom samundervisning med äm-
nes- och klasslärare. Då eleven behöver mer stöd än vad som är möj-
ligt inom allmän undervisning får eleven stöd i specialklass. Våra 
svenskspråkiga områdesvisa specialklasser finns i Botby grundskola 
(åk 1-6), i Minervaskolan (åk 1-6) och i Grundskolan Norsen (åk 7-9). 
Specialklasser för elever med förlängd läroplikt finns i Zacharias Tope-
liusskolan (åk 1-9). I samma skola finns också Eva-klasserna, som är 
specialklasser med stöd och främst ämnade för elever med psykiska 
symtom och vårdkontakt. Zacharias Topeliusskolan ansvarar också för 
sjukhusundervisningen som är till för sjukhuspatienter. Specialklasser-
na undervisas av specialklasslärare. Målet med all undervisning är att 
ge eleverna färdigheter att klara sig i samhället därför integreras ele-
verna i specialklasserna i mån av möjlighet i allmän undervisning.

För att en inkluderande skola och närskoleprincipen ska kunna förverk-
ligas behöver skolans personal arbeta mångprofessionellt och det be-
höver finnas specialpedagogiskt kunnande bland personalen. I så väl 
ämnes- som klasslärarutbildningen ingår det specialpedagogiska studi-
er. I möten med Helsingfors universitets svenskspråkiga lärarutbildning 
och med Åbo Akademis pedagogiska fakultet har behovet av lärarnas 
specialpedagogiska kompetens lyfts fram. De svenskspråkiga direktö-
rerna, cheferna och sakkunniga i huvudstadsregionen har påtalat att 
fler speciallärare och specialklasslärare utbildas vid båda universiteten, 
men också att klass- och ämneslärare får tillräcklig specialpedagogiskt 
kunnande i sin grundutbildning.

Fostrans- och utbildningssektorn arbetar för tillfället med att förverkliga 
en inkluderande skola. Utvecklingsarbetet görs gemensamt för den 
finska och den svenska verksamheten, med beaktande av de båda 
gruppernas särdrag. Processer och strukturer ses över på administrativ 
nivå för att bättre kunna stöda den verksamhet som ska förverkligas på 
enheterna. Skolornas ledning och övrig personal fortbildas och stödma-
terial produceras för att skolorna ska ha bättre förutsättningar stöda alla 
elever utifrån deras individuella behov. 

Trots ökade rekryteringsinsatser och diskussioner med universiteten är 
behörigheten bland specialklasslärarna låg. Enligt vårens statistik är 10 
av de 24 lärare som jobbar med specialklassläraruppdrag behöriga. 
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Behörigheten är högre bland speciallärarna där 19 av 27 speciallärare 
är behöriga. Sektorn fortsätter att satsa på rekryteringen och göra 
Helsingfors stads skolor till attraktiva arbetsplatser, men insatser på na-
tionell nivå behövs också för att behörigheten och tillgången av speci-
alklasslärare och speciallärare ska öka.

Sjukhusundervisning och undervisning av elever med vårdkontakt

Grundskolelever som är sjukhuspatienter har rätt till sjukhusundervis-
ning. Skolan som erbjuder undervisningen besluter tillsammans med 
vårdpersonalen och patientens vårdnadshavare när undervisningen 
kan inledas. Av hälsoskäl kan utbildningen delvis ordnas på ett annat 
sätt än det som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning. Målet 
är att eleven flyttar tillbaka till sin egen skola efter vården på sjukhus. 
Zacharias Topeliusskolan ansvarar för sjukhusundervisning för svensk-
språkiga elever i Helsingfors stad, men erbjuder i enlighet med lagstift-
ningen tjänsten även till utsocknes elever som vårdas på sjukhus i 
Helsingfors.

Elever som på grund av sin mentala hälsa inte kan delta i allmän un-
dervisning i närskola eller i områdets specialklass kan få sin undervis-
ning i specialklass med stöd i Zacharias Topeliusskolan. Dessa klasser 
går under benämningen EVA-klasser. De yngre eleverna arbetar i sko-
lans utrymmen, medan de äldre eleverna är utlokaliserade i Arbis ut-
rymmen på Dagmarsgatan. Alla elever har en vårdkontakt och skol-
gången samt vården planeras och utvärderas på nätverksmöten där 
vårdnadshavare och ibland även eleven deltar. Denna skolform erbjuds 
endast till stadens egna elever. Det finns dock efterfrågan och önskan 
av tvåspråkiga elever som deltar i finskspråkig undervisning, och ut-
socknes elever att få plats i EVA-klassen. Helsingfors stad har inte av-
tal för denna undervisningsform med andra kommuner och tar därför 
inte emot utsocknes elever. EVA-klasserna har ett gott rykte och får 
god respons av bland annat vårdande enheter. Målet är att eleven går i 
EVA-klassen så länge behovet av denna stödform finns, men att ele-
ven återgår till sin närskola när hen klarar av det. 

Ledamoten Marcus Rantala efterlyser i sin motion en utredning av en 
svenskspråkig motsvarighet till Sofia Mannerheimin koulu och Jorvs 
sjukhusskola. Den verksamhetsform och den service som erbjuds via 
Zacharias Topeliusskolans olika undervisningsformer motsvarar verk-
samheten i de två skolor Rantala  lyfter fram i sin motion. Stödformer-
na, specialklassverksamheten och samarbetet med vårdande enheter 
utvärderas och utvecklas konstant. De finska skolorna har genom sitt 
breda elevunderlag möjlighet att erbjuda specifika klasser och under-
visningsformer för sina elever. Inom den svenska servicehelheten be-
höver arrangemangen och linjedragningarna vara betydligt mer flexibla 
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och elevunderlaget i allmän undervisning och specialklass blir därför 
mer heterogent. Detta har sina fördelar och nackdelar. Elever med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning och som t.ex. har högkänslighet för 
sinnesintryck kan ha svårt att klara av en skolgång i de skolbyggnader 
vi har i Helsingfors. Detta är viktigt att ta i beaktande då nya skolbygg-
nader planeras och specialklasstrukturen samt inkluderande skola ut-
värderas och utvecklas. 

Studier efter den grundläggande utbildningen för elever i behov av krävande särskilt 
stöd

Elever i behov av krävande särskilt stöd har oftast förlängd läroplikt och 
studerar enligt verksamhetsområden eller med individuella planer i alla 
skolans läroämnen. För dessa elever är fortsatta studier efter grund-
skolan begränsade. Vid Optima finns TELMA, en utbildning som hand-
leder för arbete och självständigt liv, och VALMA, en utbildning som 
förbereder för grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar möjlighe-
ter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. De senaste tre åren har 
alla elever som gått ut med förlängd läroplikt från Zacharias Topelius-
skolan fått studieplats vid Optima. År 2017 fick fyra av sju elever stu-
dieplats vid Optima. De tre som inte fick plats studerade vid Kårkulla. 
År 2016 fick alla elever studieplats, medan fyra av sex elever fick plats 
år 2015.

Trots att nästan alla elever med krävande särskilt stöd i Helsingfors fått 
studieplats de senaste fem åren så finns det en oro bland de familjer 
som berörs varje år. Informationen om antagningen kommer i slutet av 
juni. För dessa unga finns det inte så många alternativ ifall de inte får 
studieplats, eftersom de flesta utbildningar i t.ex. folkhögskolor inte är 
lämpliga för dem. Detta kan innebära att vårdnadshavarna med kort 
varsel ska ordna vården och kvalitativ verksamhet för sina unga ifall de 
inte får en studieplats. För dessa unga och deras familjer skulle det 
också vara viktigt att kunna hinna förbereda sig för skolstarten genom 
besök och träffar. Zacharias Topeliusskolans lärare upplever att det 
skulle gynna de ungas start i den nya skolan om lärarna på våren kun-
de föra över information om sina elever till följande skola. 

Eftermiddagsverksamhet för elever i behov av särskilt stöd

Fostrans- och utbildningssektorn ordnar eftermiddagsverksamhet i 
grupp för elever i årskurserna 1-2 och för elever som får särskilt stöd, 
till exempel elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Elevgruppens stödbehov beaktas i eftermiddagsverksamheten. För att 
verksamheten ska vara kvalitativ behövs tillräcklig, behörig, kompetent 
och motiverad personal. Elever i behov av assistentresurs i skolan be-
höver ofta stödet också i eftermiddagsverksamheten.   
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Bland elever i behov av särskilt stöd finns det elever som har utma-
ningar av att klara av en hel skoldag och därmed även eftermiddags-
verksamhet i grupp. Dessa elever skulle gynnas av vuxenstöd hemma 
efter skoldagen. Bland de svenska eleverna i Helsingfors handlar det 
om en handfull elever i året som skulle behöva det här stödet. Kring 
dessa frågor har social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och ut-
bildningssektorn diskuterat, men utan att nå fram till någon lösning ef-
tersom det finns oenigheter gällande vem som ansvarar för servicen. 
På individnivå har man försökt lösa problemet genom att anställa stöd-
personer till eleven, men rekryteringen på svenska har ofta inte lyckats 
eller tagit lång tid. Samarbetet mellan sektorerna behöver fortsätta och 
nya verksamheter utvecklas.

Svenskspråkig korttidsvård, intervallvård och avlastning

Social- och hälsovårdssektorns svenskspråkiga tjänster för barnfamiljer 
i Helsingfors ges vid Berghälls familjecenter. Klienter inom handikapp-
servicen ska erbjudas bl.a. korttidsvård, intervallvård och avlastning. 
Det finns dock ett bristfälligt antal platser för svenskspråkiga barn och 
unga i behov av korttidsvård och intervallvård. Precis som ledamöterna 
beskriver är det ofta barn och unga med mångfacetterat stöd- och 
vårdbehov som är mest utsatta. Ändamålsenliga vårdplatser med 
svensk service finns inte för alla barn och unga, varken i Helsingfors el-
ler i övriga Finland.

Svenskspråkig service och resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin

I social- och hälsovårdssektorns utredning till Rantalas motion redogörs 
det för den svenskspråkiga servicen och dess resurser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Under de senaste åren har de svenskspråkiga di-
rektörerna och cheferna inom fostran och utbildning i huvudstadsregio-
nen deltagit i diskussioner och utvecklingsarbeten för att förbättra sam-
arbetet och servicen gällande mentalvård till våra barn och unga. I des-
sa arbetsgrupper har man lyft fram de svenska behoven och i de do-
kument som utarbetats har det skrivits in att servicen som beskrivs bör 
garanteras även på svenska. Exempel på arbetsgrupper är social- och 
hälsovårdssektorns samt fostrans- och utbildningssektorns gemen-
samma arbetsgrupp Palvelujen integraatioryhmä som utarbetat en be-
skrivning av servicekedjan för barn och ungdomar med mentala pro-
blem (Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallin-
nus). I VIP-nätverket (Utveckling av styr- och servicenätverken för krä-
vande särskilt stöd) som fostran- och utbildningssektorn i Helsingfors 
deltagit i har också de svenska behoven inom barn- och ungdomspsy-
kiatrin lyfts fram. Utvecklingsarbetet är alltså på gång och behöver ock-
så fortsätta för att den svenska servicen ska kunna garanteras både 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 6 (14)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/30
15.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

genom tillräckliga resurser och genom ett välfungerande samarbete 
mellan servicegivarna. 

Åtgärdernas koppling till stadens och sektorns strategi

De åtgärder som lyfts fram i motionen för att stöda svenskspråkiga 
barn i behov av särskilt stöd är i enlighet med stadens strategi och fost-
rans- och utbildningssektorns målsättningar. Förbättring av social- och 
hälsovårdssektorns, fostrans- och utbildningssektorns och HUS samt 
andra berörda aktörers samarbete hör till Helsingfors stadsstrategi att 
minska ojämlikhet och barn/ungas marginalisering. Styrande principer 
för Mukana-programmet är samarbete mellan väsentliga aktörer, att ge 
stödet vid rätt tid, att kunna identifiera de som befinner sig i särskilt 
sårbar position och att erbjuda tjänster som är lättillgängliga för klien-
ten. Därmed kan konstateras att utvecklingsarbetet redan är på gång 
och många åtgärder som nämns i motionen redan vidtagits. 

Sammanfattning

I denna utredning framkommer det att ett åtgärdsprogram utifrån mo-
tionens alla elva punkter inte är nödvändig att utarbetas i Helsingfors 
stad eftersom vissa punkter bör åtgärdas på nationell nivå och andra 
redan är åtgärdade eller under arbete. De utvecklingsområden inom 
svenskspråkig service som kräver sektorsöverskridande arbete och för 
tillfället är problematiska och bristfälliga är följande: 1) ändamålsenlig 
svenskspråkig kort- och långtidsvård 2) sektorsöverskridande utveck-
ling av eftermiddagsverksamhet för elever i behov av krävande särskilt 
stöd 3) en gemensam processbeskrivning för den svenskspråkiga ser-
vicen inom social- och hälsovårdssektorn, fostrans- och utbildningssek-
torn och HUS samt andra berörda aktörer. Fostrans- och utbildnings-
nämnden förordar därmed inte ledamöternas motion för att utarbeta ett 
åtgärdsprogram, men förordar åtgärder för de ovannämnda tre punk-
terna gällande vård, eftermiddagsverksamhet och processbeskrivning 
för sektors överskridande samarbete. 

Nämnden konstaterar att det i utredningen klart formulerats specifika 
problemområden som förutsätter åtgärder och samarbeten. Nämnden 
föreslår att det görs en plan för åtgärder på basen av utredningen och 
att åtgärdernas verkställighet rapporteras till nämnden under 2021.

Bedömning av hur det påverkar barnen

Genom att utveckla den svenskspråkiga verksamheten inom kort- och 
långtidsvården, eftermiddagsverksamheten och det sektors överskri-
dande samarbetet kan de barn som är särskilt utsatta på grund av sin 
ålder, sin funktionsförmåga, sin funktionsvariation och sin mentala häl-
sa ges möjlighet till bättre vård och service i rätt tid. Dessa barn behö-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 7 (14)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/30
15.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

ver många av de tjänster som samhället erbjuder. Genom dessa åtgär-
der främjar vi likabehandlingen av språkgrupperna. Då vi utvecklar ser-
vicen kan vi indirekt påverka barnens och familjernas funktionsförmåga 
och förmåga att klara sig i vardagen. 

Behandling

Motförslag:
Martina Harms-Aalto: Tillägg:
Nämnden konstaterar att det i utredningen klart formulerats specifika 
problemområden som förutsätter åtgärder och samarbeten. Nämnden 
föreslår att det görs en plan för åtgärder på basen av utredningen och 
att åtgärdernas verkställighet rapporteras till nämnden under 2021.

Understödd av: Petra Malin

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände enhälligt det förslag som 
ändrats enligt Martina Harms-Aaltos motförslag.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige gäl-
lande ledamoten Marcus Rantalas motion om åtgärdsprogram för att 
trygga svenskspråkig service för barn med särskilda behov

Särskilt stöd inom den svenska servicehelheten inom fostran och utbildning

Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stöds barnet och 
den unga utifrån hens individuella behov. Stödet diskuteras och plane-
ras i samarbete med vårdnadshavare. Inom småbarnspedagogiken och 
den grundläggande utbildningen fattas beslut om särskilt stöd för de 
barn och unga som är i behov av detta.  Stödet planeras mångprofes-
sionellt och nätverksmöten hålls. I nätverksmöten deltar de personer 
som är involverade i barnets eller den ungas vård, omsorg samt fostran 
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och utbildning. Stödet som ges inom småbarnspedagogiken och inom 
den grundläggande utbildningen följer samma lagstiftning och linje-
dragningar för båda språkgrupperna, det vill säga att stödet utgår från 
barnets eller den ungas individuella behov. 

Mötesstrukturer, stadieövergångar och nätverkssamarbete

Den svenska servicehelheten vid fostran och utbildning har under 
många års tid satsat på en enhetlig lärstig för stadens svenskspråkiga 
barn och unga. Senaste läsår utvecklades mötesstrukturer och proces-
ser för elevvård och stöd för lärandet. Som en del av utvecklingsarbetet 
En förskola och skola för alla har också samarbetet mellan förskola och 
skola utvecklats. Även andra övergångar ses över och processbeskriv-
ningar utarbetas både gemensamt inom den svenska servicehelheten 
men också områdesvis. Vikten av nätverksmöten har betonats och mö-
teskulturen har utvecklats. Samtidigt som den svenska servicehelheten 
vid fostrans- och utbildningssektorn utvecklat sina processer för barn 
och unga i behov av särskilt stöd har även Berghälls familjecenter ut-
vecklat sina processer och sin mötesstruktur. Flera av processerna och 
strukturerna innefattar samma personal och kundkrets. Här behövs ett 
sektorsövergripande arbete för att utveckla och förtydliga processer 
och strukturer för att servicen ska bli smidigare för såväl personal som 
kunderna. I detta utvecklingsarbete är det viktigt att också övriga sam-
arbetsparter så som till exempel HUS och Kårkulla samkommun deltar.

Specialpedagogisk kompetens bland lärare inom den grundläggande undervisning-
en

Inom fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors arbetar vi för att för-
verkliga närskoleprincipen. I närskolan ska eleven få det stöd hen be-
höver i den miljö och bland de människor som är bekanta. Genom pe-
dagogiska arrangemang och metoder förverkligas stödet inom allmän 
undervisning. I varje skola finns speciallärare som kan ge specialun-
dervisning i grupp, individuellt eller genom samundervisning med äm-
nes- och klasslärare. Då eleven behöver mer stöd än vad som är möj-
ligt inom allmän undervisning får eleven stöd i specialklass. Våra 
svenskspråkiga områdesvisa specialklasser finns i Botby grundskola 
(åk 1-6), i Minervaskolan (åk 1-6) och i Grundskolan Norsen (åk 7-9). 
Specialklasser för elever med förlängd läroplikt finns i Zacharias Tope-
liusskolan (åk 1-9). I samma skola finns också Eva-klasserna, som är 
specialklasser med stöd och främst ämnade för elever med psykiska 
symtom och vårdkontakt. Zacharias Topeliusskolan ansvarar också för 
sjukhusundervisningen som är till för sjukhuspatienter. Specialklasser-
na undervisas av specialklasslärare. Målet med all undervisning är att 
ge eleverna färdigheter att klara sig i samhället därför integreras ele-
verna i specialklasserna i mån av möjlighet i allmän undervisning.
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För att en inkluderande skola och närskoleprincipen ska kunna förverk-
ligas behöver skolans personal arbeta mångprofessionellt och det be-
höver finnas specialpedagogiskt kunnande bland personalen. I så väl 
ämnes- som klasslärarutbildningen ingår det specialpedagogiska studi-
er. I möten med Helsingfors universitets svenskspråkiga lärarutbildning 
och med Åbo Akademis pedagogiska fakultet har behovet av lärarnas 
specialpedagogiska kompetens lyfts fram. De svenskspråkiga direktö-
rerna, cheferna och sakkunniga i huvudstadsregionen har påtalat att 
fler speciallärare och specialklasslärare utbildas vid båda universiteten, 
men också att klass- och ämneslärare får tillräcklig specialpedagogiskt 
kunnande i sin grundutbildning.

Fostrans- och utbildningssektorn arbetar för tillfället med att förverkliga 
en inkluderande skola. Utvecklingsarbetet görs gemensamt för den 
finska och den svenska verksamheten, med beaktande av de båda 
gruppernas särdrag. Processer och strukturer ses över på administrativ 
nivå för att bättre kunna stöda den verksamhet som ska förverkligas på 
enheterna. Skolornas ledning och övrig personal fortbildas och stödma-
terial produceras för att skolorna ska ha bättre förutsättningar stöda alla 
elever utifrån deras individuella behov. 

Trots ökade rekryteringsinsatser och diskussioner med universiteten är 
behörigheten bland specialklasslärarna låg. Enligt vårens statistik är 10 
av de 24 lärare som jobbar med specialklassläraruppdrag behöriga. 
Behörigheten är högre bland speciallärarna där 19 av 27 speciallärare 
är behöriga. Sektorn fortsätter att satsa på rekryteringen och göra 
Helsingfors stads skolor till attraktiva arbetsplatser, men insatser på na-
tionell nivå behövs också för att behörigheten och tillgången av speci-
alklasslärare och speciallärare ska öka.

Sjukhusundervisning och undervisning av elever med vårdkontakt

Grundskolelever som är sjukhuspatienter har rätt till sjukhusundervis-
ning. Skolan som erbjuder undervisningen besluter tillsammans med 
vårdpersonalen och patientens vårdnadshavare när undervisningen 
kan inledas. Av hälsoskäl kan utbildningen delvis ordnas på ett annat 
sätt än det som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning. Målet 
är att eleven flyttar tillbaka till sin egen skola efter vården på sjukhus. 
Zacharias Topeliusskolan ansvarar för sjukhusundervisning för svensk-
språkiga elever i Helsingfors stad, men erbjuder i enlighet med lagstift-
ningen tjänsten även till utsocknes elever som vårdas på sjukhus i 
Helsingfors.

Elever som på grund av sin mentala hälsa inte kan delta i allmän un-
dervisning i närskola eller i områdets specialklass kan få sin undervis-
ning i specialklass med stöd i Zacharias Topeliusskolan. Dessa klasser 
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går under benämningen EVA-klasser. De yngre eleverna arbetar i sko-
lans utrymmen, medan de äldre eleverna är utlokaliserade i Arbis ut-
rymmen på Dagmarsgatan. Alla elever har en vårdkontakt och skol-
gången samt vården planeras och utvärderas på nätverksmöten där 
vårdnadshavare och ibland även eleven deltar. Denna skolform erbjuds 
endast till stadens egna elever. Det finns dock efterfrågan och önskan 
av tvåspråkiga elever som deltar i finskspråkig undervisning, och ut-
socknes elever att få plats i EVA-klassen. Helsingfors stad har inte av-
tal för denna undervisningsform med andra kommuner och tar därför 
inte emot utsocknes elever. EVA-klasserna har ett gott rykte och får 
god respons av bland annat vårdande enheter. Målet är att eleven går i 
EVA-klassen så länge behovet av denna stödform finns, men att ele-
ven återgår till sin närskola när hen klarar av det. 

Ledamoten Marcus Rantala efterlyser i sin motion en utredning av en 
svenskspråkig motsvarighet till Sofia Mannerheimin koulu och Jorvs 
sjukhusskola. Den verksamhetsform och den service som erbjuds via 
Zacharias Topeliusskolans olika undervisningsformer motsvarar verk-
samheten i de två skolor Rantala  lyfter fram i sin motion. Stödformer-
na, specialklassverksamheten och samarbetet med vårdande enheter 
utvärderas och utvecklas konstant. De finska skolorna har genom sitt 
breda elevunderlag möjlighet att erbjuda specifika klasser och under-
visningsformer för sina elever. Inom den svenska servicehelheten be-
höver arrangemangen och linjedragningarna vara betydligt mer flexibla 
och elevunderlaget i allmän undervisning och specialklass blir därför 
mer heterogent. Detta har sina fördelar och nackdelar. Elever med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning och som t.ex. har högkänslighet för 
sinnesintryck kan ha svårt att klara av en skolgång i de skolbyggnader 
vi har i Helsingfors. Detta är viktigt att ta i beaktande då nya skolbygg-
nader planeras och specialklasstrukturen samt inkluderande skola ut-
värderas och utvecklas. 

Studier efter den grundläggande utbildningen för elever i behov av krävande särskilt 
stöd

Elever i behov av krävande särskilt stöd har oftast förlängd läroplikt och 
studerar enligt verksamhetsområden eller med individuella planer i alla 
skolans läroämnen. För dessa elever är fortsatta studier efter grund-
skolan begränsade. Vid Optima finns TELMA, en utbildning som hand-
leder för arbete och självständigt liv, och VALMA, en utbildning som 
förbereder för grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar möjlighe-
ter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. De senaste tre åren har 
alla elever som gått ut med förlängd läroplikt från Zacharias Topelius-
skolan fått studieplats vid Optima. År 2017 fick fyra av sju elever stu-
dieplats vid Optima. De tre som inte fick plats studerade vid Kårkulla. 
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År 2016 fick alla elever studieplats, medan fyra av sex elever fick plats 
år 2015.

Trots att nästan alla elever med krävande särskilt stöd i Helsingfors fått 
studieplats de senaste fem åren så finns det en oro bland de familjer 
som berörs varje år. Informationen om antagningen kommer i slutet av 
juni. För dessa unga finns det inte så många alternativ ifall de inte får 
studieplats, eftersom de flesta utbildningar i t.ex. folkhögskolor inte är 
lämpliga för dem. Detta kan innebära att vårdnadshavarna med kort 
varsel ska ordna vården och kvalitativ verksamhet för sina unga ifall de 
inte får en studieplats. För dessa unga och deras familjer skulle det 
också vara viktigt att kunna hinna förbereda sig för skolstarten genom 
besök och träffar. Zacharias Topeliusskolans lärare upplever att det 
skulle gynna de ungas start i den nya skolan om lärarna på våren kun-
de föra över information om sina elever till följande skola. 

Eftermiddagsverksamhet för elever i behov av särskilt stöd

Fostrans- och utbildningssektorn ordnar eftermiddagsverksamhet i 
grupp för elever i årskurserna 1-2 och för elever som får särskilt stöd, 
till exempel elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Elevgruppens stödbehov beaktas i eftermiddagsverksamheten. För att 
verksamheten ska vara kvalitativ behövs tillräcklig, behörig, kompetent 
och motiverad personal. Elever i behov av assistentresurs i skolan be-
höver ofta stödet också i eftermiddagsverksamheten.   

Bland elever i behov av särskilt stöd finns det elever som har utma-
ningar av att klara av en hel skoldag och därmed även eftermiddags-
verksamhet i grupp. Dessa elever skulle gynnas av vuxenstöd hemma 
efter skoldagen. Bland de svenska eleverna i Helsingfors handlar det 
om en handfull elever i året som skulle behöva det här stödet. Kring 
dessa frågor har social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och ut-
bildningssektorn diskuterat, men utan att nå fram till någon lösning ef-
tersom det finns oenigheter gällande vem som ansvarar för servicen. 
På individnivå har man försökt lösa problemet genom att anställa stöd-
personer till eleven, men rekryteringen på svenska har ofta inte lyckats 
eller tagit lång tid. Samarbetet mellan sektorerna behöver fortsätta och 
nya verksamheter utvecklas.

Svenskspråkig korttidsvård, intervallvård och avlastning

Social- och hälsovårdssektorns svenskspråkiga tjänster för barnfamiljer 
i Helsingfors ges vid Berghälls familjecenter. Klienter inom handikapp-
servicen ska erbjudas bl.a. korttidsvård, intervallvård och avlastning. 
Det finns dock ett bristfälligt antal platser för svenskspråkiga barn och 
unga i behov av korttidsvård och intervallvård. Precis som ledamöterna 
beskriver är det ofta barn och unga med mångfacetterat stöd- och 
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vårdbehov som är mest utsatta. Ändamålsenliga vårdplatser med 
svensk service finns inte för alla barn och unga, varken i Helsingfors el-
ler i övriga Finland.

Svenskspråkig service och resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin

I social- och hälsovårdssektorns utredning till Rantalas motion redogörs 
det för den svenskspråkiga servicen och dess resurser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Under de senaste åren har de svenskspråkiga di-
rektörerna och cheferna inom fostran och utbildning i huvudstadsregio-
nen deltagit i diskussioner och utvecklingsarbeten för att förbättra sam-
arbetet och servicen gällande mentalvård till våra barn och unga. I des-
sa arbetsgrupper har man lyft fram de svenska behoven och i de do-
kument som utarbetats har det skrivits in att servicen som beskrivs bör 
garanteras även på svenska. Exempel på arbetsgrupper är social- och 
hälsovårdssektorns samt fostrans- och utbildningssektorns gemen-
samma arbetsgrupp Palvelujen integraatioryhmä som utarbetat en be-
skrivning av servicekedjan för barn och ungdomar med mentala pro-
blem (Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallin-
nus). I VIP-nätverket (Utveckling av styr- och servicenätverken för krä-
vande särskilt stöd) som fostran- och utbildningssektorn i Helsingfors 
deltagit i har också de svenska behoven inom barn- och ungdomspsy-
kiatrin lyfts fram. Utvecklingsarbetet är alltså på gång och behöver ock-
så fortsätta för att den svenska servicen ska kunna garanteras både 
genom tillräckliga resurser och genom ett välfungerande samarbete 
mellan servicegivarna. 

Åtgärdernas koppling till stadens och sektorns strategi

De åtgärder som lyfts fram i motionen för att stöda svenskspråkiga 
barn i behov av särskilt stöd är i enlighet med stadens strategi och fost-
rans- och utbildningssektorns målsättningar. Förbättring av social- och 
hälsovårdssektorns, fostrans- och utbildningssektorns och HUS samt 
andra berörda aktörers samarbete hör till Helsingfors stadsstrategi att 
minska ojämlikhet och barn/ungas marginalisering. Styrande principer 
för Mukana-programmet är samarbete mellan väsentliga aktörer, att ge 
stödet vid rätt tid, att kunna identifiera de som befinner sig i särskilt 
sårbar position och att erbjuda tjänster som är lättillgängliga för klien-
ten. Därmed kan konstateras att utvecklingsarbetet redan är på gång 
och många åtgärder som nämns i motionen redan vidtagits. 

Sammanfattning

I denna utredning framkommer det att ett åtgärdsprogram utifrån mo-
tionens alla elva punkter inte är nödvändig att utarbetas i Helsingfors 
stad eftersom vissa punkter bör åtgärdas på nationell nivå och andra 
redan är åtgärdade eller under arbete. De utvecklingsområden inom 
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svenskspråkig service som kräver sektorsöverskridande arbete och för 
tillfället är problematiska och bristfälliga är följande: 1) ändamålsenlig 
svenskspråkig kort- och långtidsvård 2) sektorsöverskridande utveck-
ling av eftermiddagsverksamhet för elever i behov av krävande särskilt 
stöd 3) en gemensam processbeskrivning för den svenskspråkiga ser-
vicen inom social- och hälsovårdssektorn, fostrans- och utbildningssek-
torn och HUS samt andra berörda aktörer. Fostrans- och utbildnings-
nämnden förordar därmed inte ledamöternas motion för att utarbeta ett 
åtgärdsprogram, men förordar åtgärder för de ovannämnda tre punk-
terna gällande vård, eftermiddagsverksamhet och processbeskrivning 
för sektors överskridande samarbete. 

Bedömning av hur det påverkar barnen

Genom att utveckla den svenskspråkiga verksamheten inom kort- och 
långtidsvården, eftermiddagsverksamheten och det sektors överskri-
dande samarbetet kan de barn som är särskilt utsatta på grund av sin 
ålder, sin funktionsförmåga, sin funktionsvariation och sin mentala häl-
sa ges möjlighet till bättre vård och service i rätt tid. Dessa barn behö-
ver många av de tjänster som samhället erbjuder. Genom dessa åtgär-
der främjar vi likabehandlingen av språkgrupperna. Då vi utvecklar ser-
vicen kan vi indirekt påverka barnens och familjernas funktionsförmåga 
och förmåga att klara sig i vardagen. 

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige har bett fostrans- och utbildningsnämnden om en ut-
redning på Marcus Rantalas och den 20 andra ledamöternas motion. 
Stadsfullmäktige ber att få utredningen senast 15.9.2020.

Ledamöter som undertecknat motionen lyfter fram brister inom service-
utbudet för svenskspråkiga barn i behov av särskilt stöd. Enligt ledamö-
terna är det särskilt svårt att få service på svenska om barnet har sär-
skilda behov som beror på mångfacetterad utvecklingsvariation, såsom 
till exempel intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder eller 
psykisk ohälsa. Familjer med barn som har neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning lyfts i motionen fram som en särskilt utsatt grupp. Ledamö-
terna föreslår ett åtgärdsprogram på 11 punkter för att förbättra och ga-
rantera den svenskspråkiga servicen som man nu upplever som pro-
blematisk eller bristfällig. Målet med åtgärdsprogrammet är att 1) barn 
med särskilda behov samt deras familjer ska få ändamålsenlig service 
dygnet runt på svenska 2) skapa och utveckla ändamålsenlig kortvarig 
omsorg, intervallvård eller avlastning utanför hemmet 3) säkra tillräcklig 
med svenskspråkig personal inom socialservicen 4) förbättra samarbe-
tet mellan de olika sektorerna 5) säkra fler pedagoger med specialpe-
dagogiskt kunnande i den allmänna undervisningen 6) sträva till att fler 
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specialklasslärare utbildas 7) göra övergångarna i barnens lärstig smi-
digare genom att förbättra samarbetet mellan enheterna och de nätverk 
barnen med särskilda behov har 8) förbättra lärstigen efter grundskolan 
för unga med särskilda behov 9) säkra tillräckliga resurser för den 
svenskspråkiga barn- och ungdomspsykiatrin 10) utreda möjligheterna 
att skapa en svenskspråkig motsvarighet till Sophie Mannerheimin kou-
lu och Jorvs sjukhusskola med möjlighet till skolgång som är kopplad 
till avdelningsvård 11) trygga eftermiddagsvård för barn med särskilda 
behov.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen
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