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§ 25
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 Theo Tyrväinen och Nora Lindström till protokollju-
sterare och ledamoten Maarit Fredlund till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Maarit Fredlund väljs till ersättare för protokol-
ljusterarna då Veera Hellman inte var närvarande på mötet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen 
sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutar samtidigt väl-
ja ledamöterna Theo Tyrväinen och Nora Lindström till protokolljustera-
re och ledamoten Veera Hellman till ersättare för dessa.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 26
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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§ 27
Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2018-2019

HEL 2019-011032 T 00 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna ärendet för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse_för_Arbis_2018-2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen presenterar 
Arbis verksamhetsberättelse för läsåret 2018-2019.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse_för_Arbis_2018-2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingfors stad Protokoll 6/2019 4 (17)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/4
29.10.2019

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

+358 9 86390 FI02012566

§ 28
Behovsutredning för nybyggnad för daghem på adressen Hund-
holmsvägen 31

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Hundholmsvägen 31 godkänns i enlighet med bi-
lagan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lpk_dh Koirasaarentie 31, tarveselvitys 16.10.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kronbergsstranden är ett område som är under byggnad och det be-
hövs därför fler lokaler för daghem inom området. Den planerade dag-
hemsbyggnaden ligger i Degerö distrikt och svarar på områdets behov 
av service. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet 
barn i åldern 1–6 år i distriktet att öka åren 2018–2028 med cirka 900, 
av vilka cirka 40 beräknas vara svenskspråkiga. Det planerade dag-
hemmet kommer att betjäna hela det svenskspråkiga östra små-
barnspedagogikområdet. En stor del av barnökningen i distriktet kon-
centreras till Kronbergsstranden.

I början av år 2019 blev daghemmet Borgströminmäki klart i Kron-
bergsstranden. Den byggnad som ska ersätta Päiväkoti Tahvonlahti 
kommer att ha cirka 100 lokalplatser fler inom småbarnspedagogiken 
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än det gamla daghemmet Päiväkoti Tahvonlahti. Inom Kronbergsstran-
dens servicekvarter kommer det att finnas utrymmen för en skola, ett 
daghem och en lekpark samt en sporthall. Dessutom planerar man att 
inrätta privata daghem i området. Efter att nybyggnadsprojektet har 
slutförts har det planerats att nätverket av lokaler för svenskspråkiga 
småbarnspedagogiska tjänster inom området ska granskas som en 
helhet.

I det daghem som ska byggas ordnar man småbarnspedagogik och 
förskoleundervisning för svensk- och finskspråkiga barn i åldern 1–6 år. 
Genom projektet kan behovet av service tillgodoses med cirka 210 nya 
lokalplatser inom småbarnspedagogiken, varav cirka 63 reserveras för 
svenskspråkig verksamhet och cirka 147 för finskspråkig verksamhet. 
Fostrans- och utbildningssektorn kommer att använda lokalerna på ett 
flexibelt sätt utifrån servicebehovet, som är under förändring. Namnen 
för nybyggnadsprojektet beslutas i ett senare skede.

De planerade lokalerna behövs inredda senast 1.8.2021, då de ska tas 
bruk. Om ibruktagandet av lokalerna försenas, inverkar det menligt på 
ordnandet av verksamhet och kan orsaka merkostnader för sektorn. I 
samband med att nybyggnadsprojektet förverkligas behövs inte tillfälli-
ga lokaler. På grund av att det brådskar och typen av projekt föreslås 
det att nämnden godkänner behovsutredningen och att ett utlåtande 
om projektplanen föreläggs den vid samma tillfälle.

Målet med lösningen av lokalerna är en trygg, hälsosam, ändamålsen-
lig och flexibel lärmiljö som stöder multidisciplinärt lärande, samhörig-
het samt individens och gruppens välmående och utveckling i sin hel-
het. Projektplanen är i linje med fostrans- och utbildningssektorns pla-
neringsmålsättningar.

Tjänster kan bättre ordnas inom området genom lokalprojektet

Behovet av småbarnspedagogiska tjänster och att det finns tillräckligt 
med lokalplatser följs regelbundet med på områdes- och stadsnivå. I 
samband med ändringar granskas servicenätverket för hela små-
barnspedagogikområdet som en helhet. Servicenätverket planeras så 
att man kan tillgodose familjernas behov i så stor utsträckning som 
möjligt med tillämpande av principen om närdaghem.

Tillräckliga servicelokaler stöder barnens och de ungas vardag

De nya lokalerna möjliggör ordnande av svensk- och finskspråkig när-
service i enlighet med strategin i Kronbergsstranden och förbättrar på 
så sätt barnens och familjernas vardag. Trygga, hälsosamma och till-
räckliga nya lokaler ger goda förutsättningar för verksamheten inom 



Helsingfors stad Protokoll 6/2019 6 (17)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/4
29.10.2019

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

+358 9 86390 FI02012566

småbarnspedagogiken och tillgodoser behoven av service inom närom-
rådet.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och lämpliga för alla barn 
samt så att de utgör en lärmiljö som stöder barnets uppväxt och ut-
veckling. Barnen och familjerna delaktiggörs i planeringen av verksam-
heten i daghemmet. Lokalerna möjliggör ökad gemenskap inom områ-
det. Genom tekniska lösningar främjas inlärningen av färdigheter som 
behövs i informationssamhället och ökas förståelsen av och kunnandet 
i teknologi i Helsingfors.

Genom lokalerna kan planen för småbarnspedagogiken förverkligas

I projektet förverkligas lokaler för ett svensk- och finskspråkigt daghem, 
i vilket pedagogiskt mångsidiga, ändamålsenligt dimensionerade och 
flexibla lokaler främjar verksamheten och säkerställer att barnen får en 
god miljö att lära och växa i. För daghemmet byggs en inhägnad gård 
för utevistelse. Som lärmiljö bildar den inhägnade gården och inom-
huslokalerna en enhetlig helhet. Lokalerna planeras enligt dimensione-
ringsprinciperna och planeringsanvisningarna på stadsnivå och tack 
vare lokalerna är det möjligt att uppfylla målsättningarna i planen för 
småbarnspedagogiken.

De nya lokalernas inverkan på kostnaderna för lokaler och verksamhet

Till sin storlek är lokalerna 1817 m² lägenhetsyta. Kostnadsberäkning-
en är 9,14 milj. euro. Enligt stadsmiljösektorns uppskattning är den to-
tala hyran 29,36 euro/m²/mån., dvs. cirka 640 165 euro per år. 

Till kostnaderna för inledande av verksamheten hör bl.a. inredningen 
första gången, material, utrustning och anordningar. För ändamålet av-
sätts cirka 230 000 euro. I siffran ingår inte kostnader för att starta da-
taadministrationen. Flyttkostnaderna uppskattas till cirka 31 000 euro. 
De årliga kostnaderna för verksamheten är cirka 2 244 000 euro per år.

Tidigare beslut, delaktiggörande och annan beredning

Behovsutredningen har upprättats genom ett samarbete mellan stads-
miljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn.

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämn-
den behandlade 27.6.2019 projektplanen för nybyggnaden för ett dag-
hem som ska förverkligas på adressen Hundholmsvägen 31.

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om ytterligare lokaler
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I enlighet med 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads för-
valtningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om god-
kännande av den behovsutredning som gäller lokalprojektet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lpk_dh Koirasaarentie 31, tarveselvitys 16.10.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 66
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§ 29
Behovsutredning för nybyggnad för daghem på adressen Capellas 
allé 27

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Capellas allé 27 godkänns i enlighet med bila-
gan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lpk_dh Capellan puistotie 27, tarveselvitys 16.10.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fiskehamnen är ett område som är under byggnad och det behövs där-
för fler lokaler för daghem inom området. Den planerade daghems-
byggnaden ligger i Berghälls distrikt och svarar på områdets behov av 
service. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet barn 
i åldern 1–6 år i distriktet att öka åren 2018–2028 med cirka 1150, av 
vilka cirka 35 beräknas vara svenskspråkiga. Distriktsområdet är en del 
av det svenskspråkiga norra småbarnspedagogikområdet. Största de-
len av barnökningen i distriktet koncentreras till Fiskehamnen.

Utöver det daghem som ska byggas har man planlagt tomter för två 
daghem (Sumparn och Knekten) inom området. Planläggningen fort-
sätter på så sätt att man i områdets norra del (Nätholmens norra del, 
Hermanstadsstranden och Byholmen) kommer att förbereda sig med 
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tre tomter för daghem. Dessutom planerar man att inrätta privata dag-
hem i området. Efter att nybyggnadsprojektet har slutförts har det pla-
nerats att skiftomsorgstjänsterna ska flyttas från daghemmet Päiväkoti 
Pikkutylli, som ligger i Fiskehamnen, till det daghem som ska byggas 
på adressen Capellas allé 27. På så sätt kan de svenskspråkiga 
skiftomsorgstjänsterna ordnas bättre.  

I det daghem som ska byggas ordnar man småbarnspedagogik och 
förskoleundervisning för svensk- och finskspråkiga barn i åldern 1–6 år. 
Genom projektet kan behovet av service tillgodoses med cirka 330 nya 
lokalplatser inom småbarnspedagogiken, varav cirka 84 reserveras för 
svenskspråkig verksamhet och cirka 246 reserveras för finskspråkig 
verksamhet. I daghemmet kommer dessutom att förverkligas utrymmen 
för skiftomsorg. Fostrans- och utbildningssektorn kommer att använda 
lokalerna på ett flexibelt sätt utifrån servicebehovet, som är under för-
ändring. Namnen för nybyggnadsprojektet beslutas i ett senare skede.

De planerade lokalerna behövs inredda senast 1.1.2023, då de ska tas 
bruk. Om ibruktagandet av lokalerna försenas, inverkar det menligt på 
ordnandet av verksamhet och kan orsaka merkostnader för sektorn. I 
samband med att nybyggnadsprojektet förverkligas behövs inte tillfälli-
ga lokaler. På grund av att det brådskar och typen av projekt föreslås 
det att nämnden godkänner behovsutredningen och att ett utlåtande 
om projektplanen föreläggs den vid samma tillfälle.

Målet med lösningen av lokalerna är en trygg, hälsosam, ändamålsen-
lig och flexibel lärmiljö som stöder multidisciplinärt lärande, samhörig-
het samt individens och gruppens välmående och utveckling i sin hel-
het. Projektplanen är i linje med fostrans- och utbildningssektorns pla-
neringsmålsättningar.

Tjänster kan bättre ordnas inom området genom lokalprojektet

Behovet av småbarnspedagogiktjänster och att det finns tillräckligt med 
lokalplatser följs regelbundet med på områdes- och stadsnivå. I sam-
band med ändringar granskas servicenätverket för hela småbarnspe-
dagogikområdet som en helhet. Servicenätverket planeras så att man 
kan tillgodose familjernas behov i så stor utsträckning som möjligt med 
tillämpande av principen om närdaghem.

Tillräckliga servicelokaler stöder barnens och de ungas vardag

De nya lokalerna möjliggör ordnande av svensk- och finskspråkig när-
service i enlighet med strategin i Fiskehamnen och förbättrar på så sätt 
barnens och familjernas vardag. Trygga, hälsosamma och tillräckliga 
nya lokaler ger goda förutsättningar för verksamheten inom små-
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barnspedagogiken och tillgodoser behoven av service inom närområ-
det.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och lämpliga för alla barn 
samt så att de utgör en lärmiljö som stöder barnets uppväxt och ut-
veckling. Barnen och familjerna delaktiggörs i planeringen av verksam-
heten i daghemmet. Lokalerna möjliggör ökad gemenskap inom områ-
det. Genom tekniska lösningar främjas inlärningen av färdigheter som 
behövs i informationssamhället och ökas förståelsen av och kunnandet 
i teknologi i Helsingfors.

Genom lokalerna kan planen för småbarnspedagogiken förverkligas

I projektet förverkligas lokaler för ett svensk- och finskspråkigt daghem, 
i vilket pedagogiskt mångsidiga, ändamålsenligt dimensionerade och 
flexibla lokaler främjar verksamheten och säkerställer att barnen får en 
god miljö att lära och växa i. I samband med projektet genomförs loka-
ler för skiftomsorg dygnet runt, vilket ställer krav på lokalplaneringen i 
de delar av byggnaden i vilka vård ordnas på kvällar och natten. För 
daghemmet byggs en inhägnad gård för utevistelse. Som lärmiljö bildar 
den inhägnade gården och inomhuslokalerna en enhetlig helhet. Loka-
lerna planeras enligt dimensioneringsprinciperna och planeringsanvis-
ningarna på stadsnivå och tack vare lokalerna uppfylls målsättningarna 
i planen för småbarnspedagogiken.

De nya lokalernas inverkan på kostnaderna för lokaler och verksamhet

Till sin storlek är lokalerna 2795 m² lägenhetsyta. Kostnadsberäkning-
en är 14 milj. euro. Enligt stadsmiljösektorns uppskattning är den totala 
hyran 29,86 euro/m²/mån., dvs. cirka 1 001 504 euro per år. 

Till kostnaderna för inledande av verksamheten hör bl.a. inredningen 
första gången, material, utrustning och anordningar. För ändamålet av-
sätts cirka 340 000 euro. I siffran ingår inte kostnader för att starta da-
taadministrationen. Flyttkostnaderna uppskattas till cirka 45 000 euro. 
De årliga kostnaderna för verksamheten är cirka 3 541 000 euro per år.

Tidigare beslut, delaktiggörande och annan beredning

Behovsutredningen har upprättats genom ett samarbete mellan stads-
miljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn.

Sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljönämn-
den behandlade 27.6.2019 projektplanen för nybyggnaden för ett dag-
hem som ska förverkligas på adressen Capellas allé 27.

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutar om ytterligare lokaler
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I enlighet med 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads för-
valtningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om god-
kännande av den behovsutredning som gäller lokalprojektet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lpk_dh Capellan puistotie 27, tarveselvitys 16.10.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 67



Helsingfors stad Protokoll 6/2019 12 (17)
Svenska sektionen vid nämnden för fostran 
och utbildning

Ärende/6
29.10.2019

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

+358 9 86390 FI02012566

§ 30
Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasi-
erna läsåret 2020–2021

HEL 2019-010731 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 
2020–2021 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors 
enligt följande:

Höstterminen 18.8.2020 (ti) - 22.12.2020 (ti)
Höstlovet 15.10.2020 (to) - 16.10.2020 (fre)
Jullovet 23.12.2020 (ons) - 6.1.2021 (ons)
Vårterminen 7.1.2021 (to) - 5.6.2021 (lö)
Sportlovet 22.2.2021 (må) - 26.2.2021 (fre)

Sektionen ger rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en 
enda dag) under läsårets gång, utom ifråga om datum för skolstarten, 
datum för vårterminsstarten och givetvis ifråga om den lagstadgade 
tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte föror-
saka extra kostnader för staden.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
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.

Föredragandens motiveringar

Det är sektionerna vid nämnden för fostran och utbildning som för re-
spektive språkgrupps del beslutar om tidpunkterna för skolstarten, lo-
ven och eventuella lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid sko-
lorna och läroanstalterna, eller godkänner de grunder enligt vilka en 
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tjänsteinnehavare kan göra detta. (Helsingfors stads förvaltningsstad-
ga, kap. 15, § 2). 

Grundskolorna

Loven och arbetstiderna i grundskolorna fastställs enligt lagen och för-
ordningen om grundläggande utbildning på följande sätt:

Läsåret i grundskolan börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läså-
ret omfattar 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med 
självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller 
på en annan vardag än lördag (lagen om grundläggande utbildning, § 
23). Läsåret 2020–2021 infaller endast trettondagen på en annan var-
dag än lördag. Skolarbetet omfattar alltså 189 vardagar. 

Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22 (förordning-
en om grundläggande utbildning, § 7). Läsåret 2020–2021 är den sista 
vardagen vecka 22 lördag 5.6.2021.

Föredraganden konstaterar att lagstiftningen inte ger mycket spelrum 
när det gäller arbetstiderna i den grundläggande utbildningen. Såväl 
antalet arbetsdagar per läsår som tidpunkten för när läsåret avslutas är 
fastställda i lag. Alternativen begränsar sig till ett långt jullov och ett kort 
höstlov eller ett kortare jullov och ett längre höstlov eller en tidigare 
skolstart i augusti. 

Gymnasierna

I gymnasielagen och gymnasieförordningen stadgas inte om lov och 
arbetstider. I gymnasieförordningen, § 3 mom. 1, sägs ändå att under-
visningen ska ordnas så att man kan slutföra gymnasiet på tre år. 

Sektorn för fostran och utbildning bad direktionerna yttra sig om två al-
ternativa förslag till lov och arbetstider för nästa läsår. 

Alternativ 1: två dagar höstlov vecka 42, läsårsstart tisdag 18.8 och jul-
lov med vårterminsstart torsdag 7.1. 

Alternativ 2: en veckas höstlov vecka 42, läsårsstart måndag 17.8 och 
jullov med vårterminsstart måndag 4.1. 

Alla sjutton direktioner skickade in sin åsikt. Fjorton av dem föreslår al-
ternativet med två dagars höstlov, skolstart 18.8 och vårterminsstart 
7.1. I två skolor har familjerna röstat på alternativ 1 medan personalen 
önskar ett alternativ med en veckas höstlov och skolstart 13.8.
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Enligt direktionsutlåtanden önskar eleverna i alla skolor utom en alter-
nativ 1. 

Eftersom de svenska skolornas direktioner så entydigt förordar ett kort 
höstlov föreslår föredraganden att svenska sektionen slår fast loven 
och arbetstiderna i de svenska skolorna enligt följande: läsårsstart 
18.8, höstlov 15–16.10, jullov 23.12 – 6.1, sportlov 22–26.2 och läsårs-
slut 5.6.

Finska sektionen beslutar om loven och arbetstiderna i de finska 
grundskolorna och gymnasierna 5.11.2019 och föreslår en veckas 
höstlov, läsårsstart torsdag 13.8 och jullov med vårterminsstart torsdag 
7.1. 

Sektionen önskade på sitt möte 13.11.2018 att frånvaron under höst-
lovsveckan följs upp. Alla skolor har svarat på förfrågan. I 15 skolor av 
17 är frånvaron under 5% under höstlovsveckan. I 2 skolor är frånvaron 
10%.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

25, 26, 27, 28 och 29 § 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

30 § 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: 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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Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Martina Harms-Aalto
ordförande

Mariella Michelsson
protokollförare

Protokollet justerat

Nora Lindström Theo Tyrväinen

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 07.11.2019.


