
 

 
RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI  

 
 
 

Varhaiskasvatusjohtajat, sivistysjohtajat, päiväkotien johtajat ja 
varhaiskasvatuksen opettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit. 

 

Uusi varhaiskasvatuslaki (voimaan 1.9.2018) on kokonaisuudessaan kumonnut aiemman 

varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Kyse on kokonaisuudistuksesta sen sijaan että 

kyse olisi pienehköistä osittaisuudistuksesta vuosien 2015-2016 uudistusten tapaan.  

 

Koska julkista valtaa käyttävien ammattilaisten on tunnettava niin asiallisesti kuin 

lainsäädäntöteknisesti uusi laki, heidän on tutustuttava lähemmäs kahdeksankymmentä 

eri pykälää käsittävään lakiin. Tämä ei käy helposti päinsä niille varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoille, joilta puuttuu lainopillinen koulutus ja joilla ei ole aikaa tutustua 

itsenäisesti uuteen lakiin.  

 

Aluepro järjestää syyskuussa 2018 muun muassa varhaiskasvatusjohtajille, 

sivistysjohtajille, päiväkotien johtajille ja varhaiskasvatuksen opettajille (aiemmin: 

lastentarhanopettajille) suunnatun kolme tuntia kestävän lakikoulutuksen. Sen tehtävänä 

on lisätä osallistujien ymmärrystä siitä mikä ja millainen laki uusi varhaiskasvatuslaki on. 

Keskeisenä tehtävänä on vastata osallistujien tilaisuudessa kouluttajalle esittämiin 

kysymyksiin. Tätä kautta epävarmuus uutta lakia kohtaan vähenee merkittävästi.  

 

Kouluttajana toimi oikeustieteen tohtori, varatuomari Sami Mahkonen. Hänen laatimansa 

”Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki pähkinänkuoressa” – vihkonen (20 sivua) jaetaan 

osallistujille tilaisuuden alussa. Kunkin osallistujan toivotaan ottavan mobiililaiteen 

mukaan, jotta kouluttaja voi osoittaa miten sähköisesti löytyvään varhaiskasvatuslakiin 

(540/2018) perehtyminen käy helpoiten päinsä.  

 

 

Uusi varhaiskasvatuslaki 

Kuopio 11.9.2018 
Oulu 12.9.2018 
Seinäjoki 13.9.2018 
 
Hämeenlinna 25.9.2018 
Tampere 26.9.2018 
Turku 27.9.2018 

 



  

 
RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI 

 

Uusi varhaiskasvatuslaki 

 
Aika ja paikka:  Kuopio 11.9.2018; Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16 

Oulu 12.9.2018; Hotelli Lasaretti, Kasarmientie 13 
Seinäjoki 13.9.2018, Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2 
 
Hämeenlinna 25.9.2018; Sokos Hotel Vaakunan, Possentie 7 
Tampere 26.9 2018; Sokos Hotel Ilves,   
Turku 27.9.2018, Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1 

 
  
Kohderyhmä: Varhaiskasvatusjohtajat, sivistysjohtajat, päiväkotien johtajat, ja 

varhaiskasvatuksen opettajat 
 
Kouluttaja:  Oik.tri, varatuomari Sami Mahkonen 

  
 
Hinta:   200€ +ALV 24 % 

 
   Hinta sisältää koulutusmateriaalin lisäksi lounaan ja kahvin 
   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 
 

Ilmoittautuminen:   Kuopio,  Oulu ja Seinäjoki 27.8 mennessä 
    Hämeenlinna, Tampere ja Turku 10.9.2018 mennessä 
      

     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

kotisivujen kautta  http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-
kuukausittain  
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. 

 

 

http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-kuukausittain
http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-kuukausittain


  

 
RUTAKONTIE 28, 74300 SONKAJÄRVI 

 

 

 

 

 

Ohjelma 

 
klo 8:30  Kahvi ja ilmoittautuminen (30 min) 

 

klo 9:00 MIKÄ LAKI ON UUSI VARHAISKASVATUSLAKI (90 min.) 

• Uudistukset ja niiden voimaantulo 

• Lasten ja vanhempien oikeudet  

• Lapsiryhmissä päiväkodeissa työskentelevien valta ja vastuu  

• Hallinnollisissa tehtävissä toimivien oikeusasema 

 

klo 10:30      Tauko (30 min) 

 

klo 11:00 MILLAINEN LAKI ON UUSI VARHAISKASVATUSLAKI (75 min.) 

• Helppolukuiset pykälät   

• Vaikeaselkoiset pykälät 

• Ylimalkaiset pykälät 

• Puutuvat pykälät  
 

klo 12:15  Päätöslounas  

 

Avointa keskustelua (arjen ongelmista ja niiden ratkaisemisesta) käydään kautta linjan 

koulutuksen yhteydessä osallistujien sitä halutessa.  Koulutukset päätyttyä, mutta ennen 

lounasta on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun kouluttajan kanssa. Sama koskee 

tilannetta päätöslounaan jälkeen.  

 

 

 
 


