KOULUTUSKIRJE

LSSAVI/05.12.01/2014

Länsi- ja Sisä-Suomi
17.11.2014

Hallintopalvelut

Oppimisen tuki esi- ja perusopetuksessa – oikeuskäytäntöä ja
erityiskysymyksiä

ti 13.1.2015 klo 12–16

Nokiasali, Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, Nokia

ke 14.1.2015 klo 12–16

Alajoki-sali, kulttuurikeskus Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1,
Lapua

to 15.1.2015 klo 12–16

Dynamon auditorio, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2,
Jyväskylä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kolme samansisältöistä
koulutustilaisuutta, jossa käsitellään oppilaan oppimisen tukea esi- ja perusopetuksessa erityisesti aluehallintovirastossa ja Vaasan hallinto-oikeudessa
viime vuosina käsiteltyjen oikeustapausten perusteella.
Koulutuksessa käydään kolmiportaisen tuen lisäksi läpi muun muassa erityiset
opetusjärjestelyt ja joustavan perusopetuksen toiminta sekä verrataan eri tukimuotojen eroja toisiinsa. Koulutuksessa käsitellään myös oppilasta koskevaa
päätöksentekoa ohjaavia perus- ja ihmisoikeussäännöksiä, hallintomenettelylle
asetettuja vaatimuksia sekä oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen
käsittelyä tuen järjestämisessä ja opetuksen järjestäjän tiedonsaantioikeutta
huomioiden myös oppilashuollon uudistus. Lisäksi otetaan esille huoltajuuteen
liittyviä erityiskysymyksiä.
Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan,
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla julkisen ja yksityisen esi- ja
perusopetuksen järjestäjien palveluksessa toimiville henkilöille, jotka valmistelevat tai päättävät oppilaan oppimisen tuen järjestämisestä.
Tilaisuuden kouluttajana toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lakimies Kreeta Pölönen, jolle voi lähettää ennakkoon kysymyksiä koulutuksen
aiheista. Koulutusmateriaali on saatavilla jokaisessa tilaisuudessa sekä haettavissa koulutuksen jälkeen myös aluehallintoviraston nettisivuilta osoitteesta
http://www.avi.fi > Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto > Tapahtumat ja
koulutukset.
Varsinainen koulutusosuus on osallistujille maksuton. Aluehallintovirasto tarjoaa tilaisuudessa iltapäiväkahvit. Osallistujat vastaavat muuten itse matka-, ruokailu-, majoitus- ja muista vastaavista kuluista. Lapuan ja Jyväskylän koulutuspaikoilla on mahdollista nauttia lounas ennen tilaisuuden alkamista.
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Vastuuhenkilö

Kreeta Pölönen, p. 0295 018 584, kreeta.polonen@avi.fi

Ilmoittautumisen
yhdyshenkilöt

Nokia: Sirkka Puttonen, sirkka.puttonen@avi.fi
Lapua: Marja-Leena Mäkelä, marja-leena.makela@avi.fi
Jyväskylä: Hannele Hiltunen, hannele.hiltunen@avi.fi

Ilmoittautuminen

Nokia 31.12.2014 mennessä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/1F8A05F1F60447F8.par
Lapua 31.12.2014 mennessä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/870A9D7BFA042D97.par
Jyväskylä 2.1.2015 mennessä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/05D95D24A3A7ACD3.par
(Maalaa linkki ja paina Ctrl + hiiren vasen näppäin, jolloin linkki avautuu.)
Pysäköinti

Nokia: Nokian lukion parkkialueelle saa vapaasti pysäköidä.
Lapua: Kulttuurikeskuksen parkkialue löytyy linkistä
http://www.vanhapaukku.fi/site/docs/aluekartta_FIN.pdf.
Lisätiedot Lapuan-tilaisuuteen osallistuville: Kulttuurikeskukseen ei pääse autolla Lapuan keskustan läpi ratatöiden vuoksi. Keskustan risteyksissä on opasteet kulttuurikeskukseen (kiertotie Simpsiöntien ja Latojantien kautta Kustaa Tiitun tielle).
Jyväskylä: Pysäköintitiedot löytyvät linkistä http://lyhyt.net/d83

Tervetuloa!
Lakimies Kreeta Pölönen

JAKELU

Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan alueiden kuntien sivistystoimen, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtajat ja opettajat, valtion ja yksityisten koulujen rehtorit ja opettajat
sekä muut oppilaan oppimisen tuen järjestämistä esi- ja perusopetuksessa
valmistelevat ja siitä päättävät henkilöt
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