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68 §
Överföring av befogenheter i fostrans- och utbildningssektorn från 
direktören för den svenska servicehelheten till tjänsteinnehavare

HEL 2021-007571 T 00 01 00

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade med stöd av för-
valtningsstadgan för Helsingfors stad och verksamhetsstadgan för sek-
torn
för fostran och utbildning i Helsingfors stad att överföra en del av sina 
befogenheter till tjänsteinnehavare enligt följande:

Småbarnspedagogiken

1. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 1 punkten)

- Daghemmets föreståndare antar barn till den svenska småbarnspe-
dagogiken.

- Daghemmets föreståndare antar eleverna till förskoleundervisningen.

- Daghemmets föreståndare antar barn till den svenska klubbverksam-
heten.

2. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 2 punkten)

- Chefen för småbarnspedagogiken beslutar om att helt eller delvis 
stänga svenska daghemsenheter för högst fem dagar samt om högts 
två timmar långa avvikelser från öppettiderna under högst en vecka.

- Chefen för småbarnspedagogiken beslutar om gruppfamiljedaghem-
mens dagliga verksamhetstider.

3. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 4 punkten)

- Chefen för småbarnspedagogiken beslutar om anordnande av särskilt 
stöd för ett barn inom den svenska småbarnspedagogiken och en elev 
inom den svenska förskoleundervisningen.

Den grundläggande utbildningen

4. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 1 punkten)
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- Chefen för den grundläggande utbildningen antar eleverna till mor-
gon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

5. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 5 punkten)

- Grundskolans rektor antar eleverna till den svenska grundläggande 
utbildningen.

6. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 6 punkten)

- Chefen för den grundläggande utbildningen beslutar om anordnande 
av särskilt stöd för en elev inom den svenska grundläggande utbild-
ningen och om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang.

7. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 7 punkten)

- Chefen för den grundläggande utbildningen beslutar om tillstånd för 
ett svenskt barn att inleda skolgången att år tidigare eller senare än 
vad som är föreskrivet.

8. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 8 punkten)

- Chefen för den grundläggande utbildningen byter av grundad anled-
ning som har samband med undervisningen plats för den svenska un-
dervisningen för en elev utan att ändra på undervisningsspråket.

9. (Verksamhetsstadgan för sektorn för fostran och utbildning 4 kap. 
4.1.3 punkten)

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att förordna en 
lärare att övervaka hur en läropliktig går framåt i studierna (26 § 3 
mom. i lagen om grundläggande utbildning).

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att besluta om 
vilka läroämnen som hör till lärarens tjänsteuppdrag.

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att besluta om 
förlängd läroplikt (26 § i lagen om grundläggande utbildning).

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att fördela as-
sistentresursen till skolorna.

- Rektorn ges rätten att besluta om de assistenttjänster som är en för-
utsättning för att en elev ska kunna delta i undervisningen (31 § i lagen 
om grundläggande utbildning).

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att besluta om 
övriga förmåner och rättigheter som hänför sig till den avgiftsfria under-
visningen för eleverna (31 § i lagen om grundläggande utbildning).
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- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att för sin del 
besluta om avbrytande av fullgörandet av läroplikten tills vidare och för 
boendekommunens del för viss tid.

- Chefen för den grundläggande utbildningen ges rätten att besluta om 
avgiftsfriheten enligt läropliktslagen i en enskild elevs fall.

Fria bildningen och gymnasieutbildningen

10. (Förvaltningstadgan 15 kap. 8 § 9 punkten)

- Gymnasiets rektor antar studerande till den svenska undervisningen.

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen antar delta-
gare i den svenska verkstadsverksamheten.

11. (Förvaltningstadga 15 kap. 8 § 10 punkten)

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen beslutar om 
avstängning av en studerande vid svenska arbetarinstitutet för en viss 
tid, längst för en arbetsperiod.

12. (Verksamhetsstadgan för sektorn för fostran och utbildning 4 kap. 
4.1.3 punkten)

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen ges rätten 
att besluta om vilka läroämnen som hör till lärarens tjänsteuppdrag.

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen ges rätten 
att för sin del besluta om avbrytande av fullgörandet av läroplikten tills 
vidare och för boendekommunens del för viss tid.

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen ges rätten 
att besluta om avgiftsfriheten enligt läropliktslagen i en enskild stude-
randes. 

- Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen ges rätten 
att besluta om anvisande av en studieplats.

Detta beslut upphäver direktören för den svenska servicehelhetens be-
slut av 30.4.2021 (§ 27).

Beslutsmotivering
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Direktören för den svenska servicehelheten överför med stöd av  för-
valtningsstadgan för Helsingfors stad och verksamhetsstadgan för sek-
torn för fostran och utbildning befogenheter till tjänsteinnehavare

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Fostran och utbildning
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

68 § 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-
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:
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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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Niclas Grönholm
direktören för svenska service-
helheten

Beslutet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 10.08.2021.


