Päiväkodeissa työskentelevät ammattihenkilöt

Aluepro Oy järjesti syksyllä 2018 muun muassa varhaiskasvatusjohtajille, sivistysjohtajille,
päiväkotien johtajille ja varhaiskasvatuksen opettajille (aiemmin: lastentarhanopettajille)
suunnatun kolme tuntia kestävän lakikoulutuksen. Sen tehtävänä oli lisätä osallistujien
ymmärrystä siitä mikä ja millainen laki uusi varhaiskasvatuslaki (voimaan 1.9.2018) on. Tällöin
käytiin läpi kaikki uuden lain pykälät.
Helmikuun 2019 kolme tuntia kestävä koulutus keskittyy päiväkotitoimintaa säänteleviin
pykäliin (joita on uudessa laissa kaikkiaan noin kolmisenkymmentä). Ne käydään eritellysti läpi
paitsi sisällöllisesti ja tulkinnallisesti myös siltä osin, mistä ne vaikenevat. Avointa keskustelua
arjen ongelmista ja niiden ratkaisemisesta lainopillisin keinoin käydään kunkin yksittäisasian
perkaamisen yhteydessä osallistujien haluamalla tavoin. Tätä kautta epävarmuus tulkinnallisista
solmukohdista vähenee merkittävästi.
Kouluttajana toimii oikeustieteen tohtori, varatuomari Sami Mahkonen. Hänen laatimansa
”Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki”-teos (270 sivua) jaetaan koulutusmateriaalina kaikille
osallistujille tilaisuuden alussa. Tämä kirja sisältyy koulutuksen hintaan.

Päivähoidon läkipäivä
Lahti 6.2.2019
Tampere 11.2.2019
Turku 14.2.2019
Hämeenlinna 19.2.2019

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

Päivähoidon läkipäivä
Aika ja paikka:

Lahti 6.2.2019; Sokos Hotel Seurahuone, Aleksanterinkatu 14
Tampere 11.2 2019; Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Turku 14.2.2019, Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1
Hämeenlinna 19.2.2019; Sokos Hotel Vaakunan, Possentie 7

Kohderyhmä:

Päiväkodeissa työskentelevät ammattihenkilöt

Kouluttaja:

Oik.tri, varatuomari Sami Mahkonen

Hinta:

240€ +ALV 24 %
Hinta sisältää Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki”-teoksen lisäksi
lounaan ja kahvin
Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen

Ilmoittautuminen:

Lahti 22.1, Tampere 25.1, Turku 30.1 ja Hämeenlinna 4.2 mennessä

Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
kotisivujen kautta http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutuksetkuukausittain
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700

Peruutus:

Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan
50% ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus
ja siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei
suoriteta. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta
ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla
ilmoittautuneille.

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

Ohjelma
klo 11:30

Lounas

klo 12:00

PÄIVÄKOTITOIMINNAN SÄÄNTELY osana uutta varhaiskasvatuslakia
• kelpoisuusvaatimukset
• henkilöstön rakenne ja mitoitus
• siirtymäsäännökset
• lapset ja vanhemmat

klo 13:30

Tauko

klo 14:00

PÄIVÄKOTITOIMINTAA KOSKEVIIN PYKÄLIIN PEREHTYMINEN
•
•
•
•

klo 14:50

LAPSIRYHMISSÄ TYÖSKENTELEVIEN VALTA JA VASTUU
•
•
•

klo 15:20
klo 15:30

itsestään selvyydet; kertalukemisella selvät lainkohdat
vaikeaselkoiset määräykset
ilmaisullisesti työläät pykälät
kouluttajan ”top twenty -lista”

hallinnollinen vastuu (osana moniammatillista ja monialaista yhteistyötä)
siviilioikeudellinen korvausvastuu (lapsen aiheuttamasta vahingosta)
rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä (tuottamukselliset teot)

Ammatillinen arkijärki ja juridinen pykäläjärki
Koulutuksen päättyminen

RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI

