
Resetti-ryhmätoiminta ja -perheluokat 

Resetti-ryhmätoiminnassa ja –perheluokilla edistetään 
kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä sekä perheiden 
tukemista. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa 
kehitysvaiheissa. Keinoina ovat yhteinen jäsentäminen, 
konkreettiset suunnitelmat, taitojen opettelu sekä kodin 
ja koulun / päiväkodin tiivis yhteistoiminta.

lapsen myönteisen / toivotun käytöksen tukemisen 
menetelmät 
yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu 
tilanteen jäsentäminen ja interventiot jäsennyksen 
pohjalta 
dialogisuus verkostotyössä 
perheluokkien toteuttaminen käytännössä

Resetti | tiedote kunnille

Koulutuksen sisältö (4 pv)

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö, opiskelu-
huollon henkilöstö, sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito. 
Osallistuvista kouluista ja kunnista toivotaan mukaan 
useaa osallistujaa ja niin, että he edustavat eri ammatti-
kuntia.

Kenelle?

Osallistuva kunta / koulu voi koulutuksen lisäksi tehdä 
tiiviimmin yhteistyötä Valterin kanssa, esimerkiksi saada 
perheluokkien järjestämiseen tukea tai järjestää 
yhdessä perheluokkia. Näistä sovitaan erikseen. 
Osallistuneet kunnat ovat voineet aloittaa toiminnan 
esimerkiksi Opetushallituksen hankkeena. 

Lisäksi
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- Rentoutus
- Empatia
- Sopimus
- Ennakointi
- Taitojen harjoittelu
- Tuettu taito
- Itsenäinen taito

Resettiä voi käyttää yleisessä, tehostetussa ja            
erityisessä tuessa, yksilötyöskentelynä ja ryhmän              
interventiona. Toimintamallia voi soveltaa ja paikallisuus 
saa näkyä. Resetti-toiminta vahvistaa lapsen myön-
teisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä aikuisten 
rakentavaa vastaamista lapsen haastavaksi koettuun 
käytökseen. Taitojen opettelu on toiminnan keskiössä. 

Koulutus antaa monipuolisesti valmiuksia kodin ja 
koulun / päiväkodin yhteistyöhön sekä perheluokkien 
toteuttamiseen. Se antaa käytännön keinoja työsken-
telyyn tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kanssa.  
Koulutuksessa pureudutaan erityisesti käytöksellä 
oireiluun, mutta tämän lisäksi se antaa valmiuksia 
laaja-alaisemmin erilaisiin tuen tarpeisiin.

Koulutuksessa syvennytään Resetti-toiminnan        
periaatteisiin sekä perheluokkien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

Toiminnan periaatteita ovat mm. 

Yhdessä toimiminen haastavissa kehitysvaiheissa

Resettiä kehitetään yhteistyössä Helsingin yliopiston, 
HYKS lastenpsykiatrian, Opetushallituksen, Opetushallituksen 
kokeilukeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä 
osallistuvien kuntien kanssa. Perheluokkia järjestetään tällä 
hetkellä kahdeksassa kunnassa.

Etelä-Suomi: Piia Ruutu, puh. 0295 33 5378
Itä-Suomi: Elina Vierimaa, puh. 0295 33 2141
Pohjois-Suomi: Anuliisa Kemppainen puh. 0295 29 4293 

Lisätiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@valteri.fi


