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Johdanto 

VERSO-ohjelman tilastoraportti 2017 koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa kuvaa VERSO-ohjelman 

lähtökohtia sekä ohjelman tuottamaa koulutustoimintaa varhaiskasvatus- ja kasvatuskentällä. Tämä 

tilastoraportin toinen osa kuvaa tilastotietoja kentän toiminnasta ja kerättyä palautetietoa kentältä. Toisen 

osan pohdintaluku kohdentuu koko tilastoraporttiin ja toimii osan 1 ja osan 2 yhteenvetona. 

 

1 Sovittelutoiminnan vuositilastot 2017 peruskouluilta ja toisen asteen oppilaitoksilta 
 

Tilastodatan keruulla kartoitetaan peruskouluilta ja toisen asteen oppilaitoksilta vertaissovittelutoimintaa, ja 

sovittelua sekä vertaissovittelijoiden ja vertaissovittelua ohjaavien aikuisten sekä sovittelussa osapuolina 

olleiden näkemyksiä toiminnasta.  

 

1.1 Vertaissovittelua kuvaavat tilastotiedot 
 

Vertaissovitteluun liittyvän vuositilaston sähköinen kysely lähetettiin tammikuussa 2018 Google Forms -

kyselynä 154 koulun Verso-ohjaajille, joissa oli toteutettu VERSO-ohjelman koulutuksia vuosina 2016-2017. 

Kyselyn vastaamisajaksi annettiin 3 viikkoa. Määräajassa kyselylomake palautui 34 koululta (=22% kyselyn 

saaneista kouluista).  

Kuvio 1. Vastaajien määrät kouluasteittain 

 

Vertaissovittelun tilastotietoja antoi määräajassa yhteensä 34 koulua. Näistä 25 oli alakouluja, 2 yläkoulua, 5 

yhtenäiskoulua ja 2 toisen asteen ammatillista oppilaitosyksikköä. 
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Kuvio 2. Vertaissovittelijoiden, Verso-ohjaajien ja sovittelun osapuolten määrät otannan yksiköissä 

 

Verso-toimintaan koulutetaan vapaaehtoisia vertaissovittelijoita yleensä 20 oppilasta koulua kohden ja 

vapaaehtoisiksi Verso-ohjaajiksi 3-5 henkilökunnan jäsentä koulua kohden. Vertaissovittelijat työskentelevät 

pareittain ja useimmiten sovittelussa konfliktin osapuolena on kaksi henkilöä. Kuvio 17. avaa tilasto-otannan 

34 yksikön Verso-toimijoiden määriä sekä sovittelussa osapuolina olleiden oppilaiden määrät. Keskiarvoiksi 

laskettuna tilasto-otannan 34 koululla toimi ka. 17,5 vertaissovittelijaa/yksikkö ja ka. 4,6 Verso-

ohjaajaa/yksikkö. Sovitteluihin osallistui otannan 34 koululla ka. 56 konfliktin osapuolena ollutta 

oppilasta/yksikkö vuonna 2017.  

Kuvio 3. Soviteltujen tapausten määrät ja tapauskohtaiset luonteet otannan yksiköissä 

 

Otannan tulosten mukaan vastanneissa 34 koulussa oli vuonna 2017 vertaissovittelussa soviteltu yhteensä 

842 (=100%) tapausta. Eniten oli soviteltu fyysiseksi (39%) tai sanalliseksi (43%) konfliktiksi luokiteltuja 

tapauksia. Omaisuuteen kohdistuvia tilanteita oli 7% sovitteluista konflikteista ja 6% sovitteluista tapauksista 

oli luonnehdittu eristämiseksi. Pakottamiseksi luonnehdittuja tapauksia oli soviteltu 11 (1%). Lisäksi muita 

luonnehtimatta jääneitä tapauksia oli soviteltu 33, mikä oli 4% kaikista tapauksista. 
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Yhtenä sovittelutoiminnan vaikuttavuutta kuvaavana mittarina voidaan pitää sopimusten syntyä ja niiden 

pitämistä. Vastaajat raportoivat, että vertaissovitteluista 97% oli syntynyt sopimus soviteltavaan konfliktiin. 

Seurannan osalta 90% tapauksessa havaittiin, että osapuolet olivat pitäneet tekemänsä sopimuksen eli 

osapuolet ovat pystyneet muutamaan käytöstään eikä konflikti heidän välillään ollut enää toistunut. Verso-

toiminnan käytännön mukaisesti tapaus, joka ei johda sovittelussa pitävään sopimukseen, ohjataan aina 

Verso-ohjaajien toimesta muuhun tarkoituksenmukaiseen menettelyyn. 

 

1.2 Aikuisjohtoista sovittelua kuvaavat tilastotiedot 
 

Koulujen ja oppilaitosten sekä päiväkotien henkilökunnalle suunnatun syventävän RESTO-koulutuksen on 

vuoden 2017 loppuun mennessä käynyt yhteensä 869 aikuista. Osallistujat ovat olleet mm. luokanopettajia, 

aineenopettajia, rehtoreita, apulaisrehtoreita, erityisopettajia, koulunkäyntiohjaajia, opinto-ohjaajia, 

koulutuspäällikköjä, uraohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, opiskelutoiminnan koordinaattoreita, 

asumisenohjaajia, terveydenhoitajia ja psykologeja sekä päiväkotien puolelta mm. päiväkodin johtajia, 

lastentarhanopettajia, lähihoitajia, iltapäiväkerhon ohjaajia sekä esiopettajia.  

Kuvio 4. RESTO-koulutuksen käyneiden määrät vuosittain vuodesta 2010 vuoteen 2017 

 

Kuviossa 4 esitetään RESTO-koulutukseen osallistuneiden määrät vuosina 2010-2017. Koulutus antaa 

valmiudet toimia sovittelijana ja sovittelun asiantuntijana ja tukijana omalla opinahjolla sekä restoratiivisten 

yhteistoimintamenetelmien kuten restoratiivisten piirien hyödyntämiseen omassa työssä. 

VERSO-ohjelman kouluttaman aikuisjohtoisen sovitteluntoiminnan tuloksia kartoitettiin Google Forms -

kyselyllä, joka lähetettiin kaikille vuonna 2017 RESTO-koulutukseen osallistuneelle henkilölle (172). Kyselyssä 

kartoitettiin aikuisjohtoista sovittelutoimintaa 13 monivalintakysymyksen avulla. Osaan monivalinnoista sai 

antaa useamman vastausvaihtoehdon. Kyselyn vastaamiseen annettiin aikaa 4 viikkoa. Määräaikaan 

mennessä vastauksia palautui 44 henkilöltä (vastaus%=25%). 
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Kuvio 5. Aikuisjohtoisen sovittelutoiminnan tilastokyselyyn vastanneiden määrät kouluasteittain 

 

Vastaajista hieman yli puolet toimivat alakouluilla (52%), ylä- ja yhtenäiskouluilla työskenteli yhteensä 39% 

vastaajista ja 4 henkilöä (9%) toimi toisen asteen oppilaitoksella. 

Kuvio 6. Restoratiivisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä 

 

RESTO-koulutus rakentuu kolmesta osiosta, joissa ensimmäisessä opitaan restoratiivisten menetelmien 

hyödyntäminen oman ryhmän ja luokan oppilaiden kanssa työskennellessä. Tavoitteena on restoratiivisten 

piirien (circles) ja menetelmien avulla harjoitella ja harjaannuttaa oppilaita osallisuuteen ja yhteiseen 

toiminaan ryhmätilanteissa niin, että rohkaistutaan ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita. 

Restoratiiviset piirit kuten puhepiirit (PUPI), paripiirit (PAPI) ja oivalluspiirit (OIVA) toimivat arjen 

opetustilanteissa sekä ennaltaehkäisevästi kun ryhmän yhteistoimintaa vahvistetaan ja tilannekohtaisesti 

kun orastavia jännitteitä puretaan. Piirissä tapahtuva yhteistoiminta luo pohjaa konfliktien käsittelylle, kun 

jo luokkatilanteessa on opittu työskentelemään kasvokkain ja keskustellen sekä omaa ja ryhmän toimintaa 

reflektoiden. Yli puolet (52%) vastanneista kertoo käyttävänsä restoratiivisia yhteistoimintamenetelmiä 

kuukausittain, 32% hyödyntää menetelmiä viikoittain ja 11% lähes päivittäin. Vastaajista 2 (5%) ei ollut 

käyttänyt restorariiivisia piirejä työssään lainkaan.  
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Kuvio 7. Restoratiivisen sovitteluprosessin hyödyntäminen omassa työssä 

 

RESTO-koulutuksen toisessa osiossa osallistujat oppivat restoratiivisen sovittelun prosessin ja kolmannessa 

osiossa sovittelutaitoja sovelletaan haastaviinkin tilanteisiin esimerkiksi oppilaan ja opettajan välillä. 

Osallistujat hyödyntävät sovittelua arjen tilanteissa välittömästi tai eri tasoisesti järjestetyissä 

sovitteluistunnoissa. Lähtökohtana on restoratiivisen sovitteluprosessin arvot kunnioittavasta kohtaamisesta 

ja syyttämättä työskentelystä, tilanteen asiantuntijuuden säilyttämisestä osapuolilla sekä ratkaisujen 

yhteisestä etsimisestä niin, että osapuolet nähdään aktiivisina oman konfliktinsa omistajina ja ratkaisijoina. 

Päivittäin sovitteluprosessia ilmoitti hyödyntävänsä 18% vastaajista, viikoittain sovittelutaitoja käytti 34% 

vastaajista ja 43% ilmoitti sovittelevansa kuukausittain. Vastaajista 2 henkilöä (5%) ei ollut käyttänyt 

sovitteluprosessia lainkaan. 

Kuvio 8. Aikuisjohtoisessa sovittelussa osapuolina olleet otannan mukaan 

 

Kuvio 8 tarkastelee aikuisjohtoisessa sovittelussa olleita osapuolia. Asiaa kysyttiin monivalinnassa, jossa 

vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja, sen mukaan kenen välisiä tilanteita he olivat sovitelleet. Otannan 

44 vastaajasta 42 vastaajaa oli toiminut sovittelijana ja he ilmoittivat sovitelleensa eniten oppilaiden välisiä 

tilanteita, sillä 89% vastaajista valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan sovittelutilanteissa osapuolina olivat 

oppilaat. Näiden lisäksi oppilaan ja henkilökunnan jäsenen välistä konfliktia kertoi sovitelleensa 11% 

8

18 %

15

34 %

19

43 %

2

5 %

RESTO-vuositilastokysely 2017:

Olen hyödyntänyt restoratiivisen 
sovittelun prosessia; N=44=100%

Lähes päivittäin

Viikottain

Kuukausittain

En lainkaan

http://www.sovittelu.com/


VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2017 Osa 2 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  

Follow us on | Facebook: VERSO - sovittelu | Twitter: @Verso_sovittelu | Instagram: verso_sovittelu | Snapchat: Versonsnappi  9 

vastaajista, 9% vastaajista ilmoitti sovitelleensa myös tilanteissa, joissa myös huoltajat olivat osapuolina. 11% 

vastaajista kertoi sovitelleensa myös tilanteissa, joissa osapuolina oli pelkästään henkilökunnan jäseniä. 

Kuvio 9. Aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteet 

 

Kuvio 9 kuvaa aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteita. Kuten edellisessä 

monivalinnassa, tähänkin kysymykseen vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja sen mukaan mitä olivat 

sovitelleet. Eniten oli soviteltu sanallisia konflikteja, sillä 95% neljäskymmenestäkahdesta sovitelleesta 

vastaajista kertoi sovitelleensa tapauksia, joissa oli kyse sanallisesta häirinnästä tai toisen mielen 

pahoittamisesta. 80% sovitelleista vastaajista kertoi sovitelleensa myös väärinymmärryksiä tai 

väärintulkintoja. Lisäksi 57% vastaajista oli sovittelut tapauksia, joissa oli kyse fyysisestä häirinnästä. 

Vastaajista 11% ilmoitti sovitelleensa myös omaisuuteen kohdistuneita tilanteita, eristämistä sekä 

kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä näkemyseroja. Pakottamista ei ollut valittu vaihtoehdoista lainkaan ja 

2% vastaajista oli valinnut vaihtoehdon muu, kun pyydettiin luonnehtimaan soviteltuja tapauksia.  

Kuvio 10. Sopimusten syntyminen sovittelussa 

 

http://www.sovittelu.com/


VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2017 Osa 2 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  

Follow us on | Facebook: VERSO - sovittelu | Twitter: @Verso_sovittelu | Instagram: verso_sovittelu | Snapchat: Versonsnappi  10 

Aikuisjohtoisessa sovittelussa syntyi sopimus aina yli puolessa sovitteluista tapauksista, sillä 42 

aikuissovittelijana toimineesta vastaajasta 57% valitsi vaihtoehdon aina, kun sopimuksen syntymisestä 

kysyttiin. 43% sovitelluista vastaajista valitsi vaihtoehdon usein. Yhtään harvoin tai ei lainkaan vastausta 

sovitelleet 42 vastaajaa eivät valinneet. 

Kuvio 11. Sovittelujen seurannan tulossa otannan vastaajien ilmoittamana 

 

Kysyttäessä sovittelusopimusten pitämistä, 33% vastaajista ilmoitti, että seurannassa oli todettu sopimuksen 

pitäneen aina. 60% vastaajista kertoi sopimuksen pitäneen usein ja 3 (7%) vastaajaa 

neljästäkymmenestäkahdesta aikuissovittelijana toimineesta vastaajasta kertoi sopimuksen pitäneen 

harvoin. Yhtään ei lainkaan vaihtoehtoa ei valittu. 

Sovittelutoiminnan lisäksi kartoitettiin kyselyllä RESTO-koulutuksen merkitystä vastaajan omaan työhön ja 

työotteeseen. Kyselyssä tarkasteltiin restoratiivisen työotteen vaikutusta ryhmän kanssa työskentelyyn ja 

ryhmän ryhmäytymiseen, kuulluksi tulemisen kokemuksiin ja vuorovaikutukseen. Näkemyksiä avataan 

usealla kuviolla, joissa mukana on kaikkien 44 vastaajan näkemykset, vaikka 2 vastaajaa on ilmoittanut, että 

he eivät ole käyttäneet restoratiivisia menetelmiä tai sovittelua lainkaan (kts. kuviot 20 ja 21). 

Kuvio 12. Näkemykset restoratiivisen lähestymistavan merkityksestä omassa työssä 
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Kuviossa 12 avataan vastaukset kysymykseen koetusta restoratiivisen lähestymistavan tuesta omaan työhön. 

Neljästäkymmenestäneljästä vastaajasta 61% ilmoitti, että restoratiivinen lähestymistapa on tukenut työtä 

paljon, 34% vastaajista koki saaneensa restoratiivisesta lähestymistavasta melko paljon tukea työhönsä ja 2 

(5%) vastaajaa ilmoitti saaneensa tukea työhönsä vain vähän. Yhtään ei lainkaan vastausta ei tullut. 

Kuvio 13. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta kuulluksi tulemiseen ryhmässä 

 

Kuvio 13 avaa näkemyksiä kuulluksi tulemisen vahvistumisesta ryhmässä. 43% vastaajista ilmoitti, että 

kuulluksi tuleminen on vahvistunut paljon ja 53% vastaajista ilmoitti kuulluksi tulemisen vahvistuneen melko 

paljon ryhmässä, kun he ovat hyödyntäneet restoratiivisia menetelmiä. Yksi henkilö (2%) koki kuulluksi 

tulemisen vahvistuneen vähän ja yksi henkilö (2%) ilmoitti etteivät restoratiiviset menetelmät olleet 

vahvistaneet kuulluksi tulemista ryhmässä lainkaan. 

Kuvio 14. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta ryhmän vuorovaikutukseen 

 

Tässä kuviossa tarkastellaan vuorovaikutuksen vahvistumista ryhmässä. 39% vastaajista ilmoitti 

vuorovaikutuksen vahvistuneen paljon ja 48% vastaajista ilmoitti vuorovaikutuksen vahvistuneen melko 

paljon ryhmässä, kun he ovat käyttäneet restoratiivisia menetelmiä ryhmän kanssa työskennellessään. 5 

(11%) henkilöä kertoi vuorovaikutuksen vahvistuneen vähän ja yksi vastaaja (2%) ilmoitti, että restoratiiviset 

menetelmät eivät olleet vahvistaneet lainkaan vuorovaikutusta. 
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Kuvio 15. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta ryhmän ryhmäytymiseen 

 

Kuviolla 15 tarkastellaan vastauksia kysymykseen ryhmän ryhmäytymisen vahvistumisesta. 30% vastaajista 

ilmoitti, että restoratiiviset menetelmät ovat tukeneet ryhmän ryhmäytymistä paljon ja 50% kertoi 

restoratiivisten menetelmien tukeneen ryhmäytymistä melko paljon. 8 (15%) henkilöä totesi menetelmien 

tukeneen ryhmäytymistä vähän ja yksi vastaaja (2%) ilmoitti ettei menetelmät ole tukeneet ryhmäytymistä 

lainkaan. 

Lopuksi RESTO-koulutukseen osallistuneille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä siitä, miksi 

sovittelua ja restoratiivista lähestymistapaa pidetään tärkeänä. Vastausvaihtoehtoja annettiin 

monivalinnassa useita ja vastaajilla oli mahdollisuus valita vaihtoehdoista itselleen kolme tärkeintä. 

Vaihtoehdot pohjaavat aiempien vuosien aikana kerättyyn RESTO-koulutukseen osallistuneiden avoimiin 

palautteisiin, joita koulutusten jälkeen on osallistujilta koulutuspalautelomakkeissa saatu. Kuviossa kuvataan 

pylväsdiagrammein vastaajien vastausten painottuminen prosentteina eri valintavaihtoehtoihin. 

Kuvio 16. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen sovittelun tärkeydestä 
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Kuvio 16 esittää 44 vastaajan näkemyksiä siitä, miksi restoratiivinen sovittelu on tärkeää. Tähän 

monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta kolme mielestään tärkeintä 

vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi nousi vaihtoehto, että sovittelussa 

jokainen saa kertoa oman näkemyksensä (61% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) sekä se, että 

sovittelussa etsitään ratkaisuja eikä anneta rankaisuja (59% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). 48% 

vastaajista piti lisäksi tärkeänä sitä, että restoratiivisessa sovittelussa ei osapuolia syyllistetä tai leimata. 45% 

vastaajista valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa todetaan, että sovittelussa kaikki konfliktin osapuolet saavat 

osallistua. Samoin 45% piti tärkeänä sitä, että restoratiivisessa sovittelussa käsitellään tunteita ja tarpeita. 

Vähemmän valintoja tuottivat vaihtoehdot, joiden mukaan sovittelussa tuetaan osapuolten omaa ratkaisua 

(25% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon), sovittelussa luotetaan siihen, että osapuolet kantavat vastuuta 

omasta lupauksestaan (9%)  sekä vaihtoehto voin itse havaita sopimuksen pitämisen ja käyttäytymisen 

muutoksen (5%). 

Kuvio 17. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen lähestymistavan tärkeydestä 

 

Kuviolla 17 avataan 44 RESTO-koulutukseen osallistuneen vastaajan näkemyksiä siitä miksi restoratiivinen 

lähestymistapa on tärkeää. Tähän monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta 

kolme mielestään tärkeintä vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi koettiin 

se, että restoratiivisessa lähestymistavassa tunteiden ja tarpeiden käsittely lisää ymmärrystä (73% vastaajista 

valitsi tämän vaihtoehdon) sekä se, että yhdessä puhumalla asiat saadaan hoidettua (52% vastaajista valitsi 

tämän vaihtoehdon). 48% vastaajista piti lisäksi tärkeänä sitä, että restoratiivisessa lähestymistavassa arjen 

konfliktit nähdään oppimistilanteina. 32% vastaajista valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa todetaan, että 

restoratiivisessa lähestymistavassa yhteistoiminnallisuus vahvistaa oppimista. 25% valitsi tärkeäksi 

vaihtoehdon, jonka mukaan voi työskennellä ketään roolittamatta ja syyttämättä. Vähemmän valintoja 

tuottivat vaihtoehdot, joiden mukaan restoratiivisessa lähestymistavassa läsnäolo vahvistuu (23% vastaajista 

valitsi tämän vaihtoehdon), luotan oppilaiden toimijuuteen (23%)  sekä vaihtoehto mallinnan sitä mitä opetan 

tai ohjaan (18%). 
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2 Verso-toiminnan palautteet peruskouluilta ja toisen asteen oppilaitoksilta 
 

Verso-toiminnasta kerätään säännöllisesti palautteita VERSO-ohjelman kouluttamilta vapaaehtoistoimijoilta 

eli vertaissovittelijoilta ja Verso-ohjaajilta. Lisäksi vuoden 2017 aikana kehiteltiin palautekyselyä myös 

sovittelun osapuolille ja ensimmäinen kysely vuonna 2017 sovittelussa osapuolina olleille tehtiin otantana 

keväällä 2018. Seuraavassa kertyneiden palautteiden yhteenveto. Merkittävää on huomioida, että 

edellisessä luvuissa 2.4.1 ja 2.4.2 kuvatut tilastotiedot sovittelutoimijoiden määristä, sovittelujen tapausten 

luonteista ja määristä sekä syntyneiden sopimusten määristä kuvaavat osaltaan toimintaa ja toimivat siten 

myös vapaaehtoistoiminnan tuloksellisuuden mittareina. 

 

2.1 Toiminnan palautteet vertaissovittelijoilta ja Verso-ohjaajilta 
 

Toiminnan palaute kerättiin otantana syksyllä 2017 yhteensä 13 Verso-toiminnan jatkokoulutuksessa. Näissä 

kaksi avointa kysymystä sisältänyt kyselylomake jaettiin niille henkilöille, jotka olivat olleet aktiivisia 

toimijoita vähintään vuoden. Kyselylomakkeita jaettiin osana jatkokoulutusta ja lomakkeen palauttivat kaikki 

(100%) lomakkeen saaneet. Vastauksia saatiin yhteensä 97 henkilöltä, joista 75 oli oppilaita 

(vertaissovittelijoita) ja 22 henkilökunnan jäseniä (Verso-ohjaajia). 

Ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin näkemyksiä siitä, mitä Verso-toiminnassa oppii. Vastaajia pyydettiin 

täydentämään lause: ”Verso-toiminnassa oppii… ”.  

Seitsemänkymmenestäviidestä oppilaasta 72 oppilasta vastasi tähän kysymykseen esittäen yhteensä 89 

näkemystä oppimisesta. Näkemyksistä 43 nosti esiin sovittelutaidot keskeisenä oppina, todeten 

yksinkertaisesti, että Verso-toiminnassa oppii sovittelemaan tai sovittelua ja sovittelemaan erilaisia riitoja. 

”Verso-toiminnassa oppii kuuntelemaan ja arvostamaan muita enemmän.” Näitä sosiaalisia taitoja tuotiin 

esiin 21 näkemyksessä, joista vahvimmin esiin nousi kuuntelun taito, toisten kunnioittaminen ja näkökulmien 

ymmärtäminen sekä yhteistyö. ”Tässä oppii sosiaalisuustaitoja”, totesi yksi vastaaja. 

Sovittelijan rooliin liittyviä taitoja ilmoitettiin 14 näkemyksessä Verso-toiminnan oppimisen tuotoksiksi. 

Näistä keskeisin oli näkemys siitä, että Verso-toiminnassa oppii auttamaan toisia: ”Verso-toiminnassa oppii 

sovittelua ja auttamaan ihmisten asioissa”. Opittuina sovittelijan taitoina pidettiin lisäksi tasapuolisuutta, 

syyttämättä työskentelyä, kärsivällisyyttä, vaitioloa ja puolueettomuutta.  

Viidessä mielipiteessä nähtiin Verso-toiminta laajemmin elämäntaitojen oppimisena. Nähtiin, että opitaan 

tulevaisuuden taitoja, tuntemaan ihmisiä ja ottamaan vastuuta teoista. Kuudessa vastauksessa ei eritelty 

oppimista vaan todettiin yleisesti, että opitaan uusia asioita tai paljon hyödyllistä. ”Verso-toiminnassa 

opitaan elämään sovussa”, totesi yksi oppilas. 

Henkilökunnan jäsenistä kaikki 22 vastaaja esitti mielipiteitä tähän ensimmäiseen avoimeen kysymykseen. 

Henkilökunnan vastauksissa korostui sosiaalisten taitojen oppiminen. Näihin liittyvissä 27 näkemyksessä 

korostui kuuntelun taitojen oppiminen, toisen näkökulmien ymmärtäminen ja toisten huomioiminen, 

keskustelun taidot sekä ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen. ”Verso-toiminnassa oppii kuuntelemaan toista 

ja tunnistamaan tunteita”, totesi yksi vastaaja.  

Henkilökunnan 14 mielipiteessä tuotiin esiin sovittelutaitojen oppiminen, joista keskeisin oli toimivien 

ratkaisujen etsiminen ja syyllistämättä työskentely sekä kohtaaminen ja tukeminen. Opitaan, että ”ei 

syyllistetä omissa ajatuksissa toisia ihmisiä”, huomautti yksi vastaaja. Lisäksi kuudessa näkemyksessä nähtiin 

Verso-toiminnan tuovan laajemmin elämän taitoja ja vastuunottoa omasta elämästä. ”Verso-toiminnassa 

oppii tärkeitä yhdessä elämisen taitoja. Se osallistaa ja vahvistaa yhteisöä”, toteaa yksi vastaajista. 
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Toisella kysymyksellä haettiin näkemyksiä siihen, miksi sovittelu kouluissa on tärkeää. Vastaajia pyydettiin 

jatkamaan lausetta: ”Sovittelu kouluissa ja oppilaitoksissa on tärkeää, koska…”. 

Vastauslomakkeen palauttaneista 75 oppilaasta tähän kysymykseen vastasi 68 oppilasta esittäen yhteensä 

79 mielipidettä kysymykseen. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa miksi sovittelu on tärkeää ja yksi vastaaja 

ilmoitti, että ei ymmärrä kysymystä. Vastaajista 40 piti sovittelua tärkeänä, koska sovittelussa riidat saadaan 

sovittua nopeasti eivätkä ne kasva isommiksi tai pahene. Lisäksi nähtiin, että sovittelu vähentää riitoja. 

Sovittelu on tärkeää, koska ”riidat sovitaan oikeasti”, totesi useampi vastaaja. 

23 mielipiteessä nähtiin, että sovittelun myötä koulun ilmapiiri ja yhteishenki paranee sekä tuotiin esiin 

näkemys siitä, että oppilaiden on mukavampi keskenään sopia riitojaan. ”Opettajat eivät välttämättä 

ymmärrä oppilaita niin hyvin kuin toiset oppilaat”, huomautti yksi oppilas ja toinen lisäsi, että sovittelu tuo 

kouluun ”välittävän ilmapiirin”.  

Yleisemmin sovittelun nähtiin olevan tärkeää 13 mielipiteessä, joissa todettiin, että sovittelutoiminnassa 

opettajien aikaa säästyy, koulussa on aina selviteltävää ja nähtiin, että sopiminen on parempi kuin 

rangaistukset. Yksi oppilaista piti sovittelua tärkeänä, koska ”jokaisella on oikeus hyvään oloon”.  

Vastauslomakkeen palauttaneista 22 Verso-ohjaajasta 21 vastasi tähän toiseen  kysymykseen. Vastaajat 

tuottivat yhteensä 31 näkemystä. Tärkeimpinä asioina pidetiin sovittelun taitoja, riitojen selvittelyä, 

syyttämättä työskentelyä ja vastuunoton vahvistumista, mitkä näkemykset nousivat esiin 11 mielipiteessä. 

”Rangaistuksien ja syyllisten hakemisella ei välttämättä saavuteta ratkaisua”, huomautti yksi vastaajista. 

Kymmenessä näkemyksessä nostettiin esiin osallisuus. Koettiin, että sovittelu on tärkeää, koska se on 

osallistavaa, vahvistaa kuulluksi tulemista ja tasa-arvoa sekä lisää kunnioitusta ja toisten huomioimista. 

”Sovittelu osallistaa lapset, vastuuttaa lapset omista teoistaan ja opettaa vuorovaikutustaitoja elämää 

varten”, totesi yksi vastaaja.  Kuudessa vastauksessa todettiin, että sovittelu on oppilaslähtöistä ja siinä 

opitaan sosiaalisia taitoja. Lisäksi muutama vastaaja totesi, että sovittelu vähentää aikuisten selvittelyn 

tarvetta, lisää yhteishenkeä ja antaa elämän taitoja. ”Siellä opitaan myös elämisen mallia”, kiteytti yksi Verso-

ohjaaja. 

 

2.2 Toiminnan palautteet sovittelussa osapuolina olleilta oppilailta 
 

Sovittelussa osapuolina olleilta kerättiin tietoa otantana keväällä 2018. Kysely pohjaa tutkimukseen, joka 

toteutettiin vuonna 2006 opinnäytetyönä (Gellin 2006). Kyselylomake laadittiin väittämien muotoon, johon 

vastaajalla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä asteikolla: Täysin samaa mieltä - Melko paljon samaa mieltä 

- Melko paljon eri mieltä - Täysin eri mieltä. Väittämiä lomakkeessa oli 15 ja lopussa oli mahdollisuus antaa 

avoimesti palautetta Verso-toiminnasta erikseen. Nyt toteutettua kyselyä kehitetään edelleen vuoden 2018 

aikana tämän pilotoidun kyselyn tuomien kokemusten myötä. 

Kyselyn toteuttamispyyntö ohjeineen ja lomakkeineen lähetettiin 5 eri koulun Verso-ohjaajalle, joiden kanssa 

oli tehty yhteistyötä vuoden 2017 aikana ja joiden tiedettiin aktiivisesti toteuttavan Verso-toimintaa 

koulullaan. Määräaikaan mennessä saatiin vastauksia kolmelta eri koululta. 
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Kuvio 18. Sovittelussa osapuolina olleille kyselyyn vastanneet luokka-asteittain 

 

Vastauksia kertyi kaikilta 3 koululta yhteensä 48 sovittelussa osapuolena olleelta oppilaalta. 47 

vastauslomakkeessa oli vastattu kaikkiin väittämiin. Vain yhdessä lomakkeessa yksi vastaus jäi uupumaan. 

Vastaajista eniten eli 15 oli 7. luokkalaisia, 11 vastaajaa oli 4. luokkaisia, 7 vastaajista oli 5. luokalta, 5 

vastaajaa 2. luokalta, 3 vastaajaa 6. luokalta ja 3 vastaajaa oli 9. luokkalaisia. Yhtään 1. luokkalaista tai 8. 

luokkalaista ei vastaajissa ollut. 

Kuvio 19. Väittämä sopimuksen syntymisestä vertaissovittelussa 

 

Vastaajista 63% (30 vastaajaa) oli täysin samaa mieltä väittämässä vertaissovittelussa syntyi sopimus riitaan, 

ja 31% (15) oli väittämän kanssa melko samaa mieltä. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 3 (6%) vastaajaa. 

Yhtään melko eri mieltä vastausta ei saatu. 

Kuviot 20., 21. ja 22. Väittämät vertaissovittelussa koetusta tilanteen selvittelystä 
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Kolmella edellä kuvatulla väittämällä tarkasteltiin vertaissovittelussa osapuolina olleiden oppilaiden 

kokemuksia konfliktitilanteen selvittelystä. Vastaajista 94% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän 

kanssa vertaissovittelussa sain kertoa mitä on tapahtunut. Kaksi osapuolta oli väittämän kanssa melko eri 

mieltä ja yksi vastaaja täysin eri mieltä.  

Osapuolista 92% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa vertaissovittelussa minua kuunneltiin, 

mutta 3 vastaajaa oli melko eri mieltä tämän väittämän kanssa ja yksi täysin eri mieltä.  

Vastaajista 90% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä vertaissovittelussa minua ei syytelty mistään, 

4 vastaajaa oli melko eri mieltä ja yksi vastaaja täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

Kuviot 23., 24. ja 25. Väittämät vertaissovittelijoiden toiminnasta 

 

Kolmessa edellisessä väittämässä kartoitettiin osapuolten näkemystä vertaissovittelijoiden toiminnasta. 

Vastaajista 92% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän vertaissovittelijat olivat puolueettomia kanssa. 

Kolme osapuolina olleista oli täysin eri mieltä ja yksi vastaaja melko eri mieltä tämän väittämän kanssa.  

98% vastaajista oli täysin samaa mieltä (43 vastaajaa) tai melko samaa mieltä (4 vastaajaa) väittämässä 

vertaissovittelussa ei annettu rangaistuksia. Vain yksi vastaaja oli täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

Yhtään melko eri mieltä vastausta ei tähän väittämään tullut.  

94% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän vertaissovittelijat osasivat auttaa sopimaan 

riidan kanssa. 2 vastaajaa oli melko eri mieltä ja yksi vastaaja täysin eri mieltä väittämän kanssa.  

Kuviot 26., 27. ja 28. Osapuolten näkemyksiä konfliktin sopimisesta vertaissovittelussa 

 

Kolmessa yllä kuvatussa väittämässä tarkasteltiin sopimukseen liittyviä näkemyksiä. 83% vertaissovittelussa 

osapuolina olleista vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän sain sanoa mitä sopimukseen 

kirjoitetaan kanssa. 17% (8 vastaajaa) oli kuitenkin väittämän kanssa melko tai täysin eri mieltä.  

94 % osapuolista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä, jonka mukaan myös toinen osapuoli sai 

ehdottaa ratkaisua. Kolme vastaajaa oli melko tai täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa. 
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92% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän sopimus oli mielestäni hyvä kanssa. Yksi vastaajaa 

oli melko eri mieltä ja kolme vastaajaa täysin eri mieltä tässä väittämässä. 

Kuviot 29., 30. ja 31. Väittämät vertaissovittelussa tehdyssä sopimuksessa annetun lupauksen pitämisestä 

 

Näissä edellä kuvatuissa väittämissä kysyttiin vertaissovittelussa osapuolena olleen näkemystä siitä, pitikö 

hän tai toinen osapuoli tehdyn sopimuksen. 79% vastaajaa ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä väittämän 

minä pidin sopimuksessa antamani lupauksen kanssa ja 21% vastaajista oli melko samaa mieltä väittämän 

kanssa. Yhtään melko eri mieltä tai täysin eri mieltä vastausta ei tullut tähän väittämään. Tähän väittämään 

jätti kuitenkin yksi vastaaja kokonaan vastaamatta, joten vastauksia saatiin muista väittämistä poiketen 

yhteensä 47 vastaajalta. 

94% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä toinen osapuoli piti sopimuksessa antamansa 

lupauksen. 2 vastaajaa oli täysin eri mieltä ja 1 vastaaja melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

Kuviot 32., 33. ja 34. Väittämät vertaissovittelutoiminnasta 

 

Kolmessa yllä kuvatussa väittämässä kartoitettiin näkemyksiä vertaissovittelusta laajemmin. 90% vastaajista 

oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämässä oppilaat osaavat vertaissovittelussa sopia riitojaan 

keskenään. Viisi vastaajaa (10%) oli täysin tai melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

96% osapuolina olleista vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämässä vertaissovittelussa 

olo tuntui turvalliselta. Yhtään melko eri mieltä vastausta ei tullut, mutta 2 vastaajaa oli väittämän kanssa 

täysin eri mieltä. 

88% vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämän on hyvä, että koulussamme on 

vertaissovittelutoimintaa kanssa. 4 vastaajaa oli melko eri mieltä ja 2 vastaajista oli täysin eri mieltä tämän 

väittämän kanssa. 
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3 MiniVerso-toiminnan palautteet varhaiskasvatuksen yksiköiltä 
 

MiniVerso-toiminnan palautteita kerättiin koulutusten yhteydessä koko MiniVerson jatkoprojektin ajan 

vuosina 2016-2017. Palautekysely lähetettiin Google Forms -linkin kautta 109 MiniVerso-toimintaa 

yhteisössään toteuttaneelle henkilölle joulukuussa 2017. Määräaikaan vuoden 2017 loppuun mennessä 

vastauksia oli kertynyt 36 varhaiskasvatusyksikön MiniVerso-koulutuksen saaneelta henkilöstön jäseneltä 

(vastaus%=39,2%). MiniVerso-toiminnan mukaisesti varhaiskasvatusyksikön henkilöstö käyttää aktiivisesti 

sovittelevaa työotetta arjen tilanteissa ja toimii sovittelijana lasten riidoissa. Palautekyselyn vastaukset 

kuvaavat seuraavassa henkilöstön näkemyksiä MiniVerso-toiminnasta omassa työssään ja yksikössään. 

Kuvio 35. Näkemykset riitojen ratkeamisesta vastanneiden sovittelutoiminnassa 

 

Kysymyksen vastausten mukaan puolet (50%) vastanneista kokivat, että MiniVerso-toiminnan avulla riidat 

ovat lähes aina ratkenneet sovitellen. 44% vastaajista totesi näin tapahtuva usein, mutta 2 (6%) vastaajaa 

huomautti riitojen ratkeavan vain harvoin. Yhtään ei koskaan vastausta ei kertynyt. 

Kuvio 36. Näkemykset riitojen vähentymisestä vastaajien varhaiskasvatusyksiköissä 

 

Yli puolet vastaajista (61%) totesi, että sovittelun myötä riidat ovat vähentyneet heidän yhteisöissään melko 

paljon. 5 (14%) vastaajaa vastasi riitojen vähentyneen paljon ja 9 (25%) vastaajaa koki riitojen vähentyneen 

vain vähän. Yhtään ei lainkaan vastausta ei saatu. 
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Kuvio 37. Näkemykset MiniVerson sovittelutoiminnan vaikutuksesta yhteisön ilmapiiriin 

 

Tähän kysymykseen saatiin 36 vastausta. Vastaajista 49% (18) esitti, että sovittelu on parantanut yhteisönsä 

ilmapiiriä melko paljon. 24% eli 9 vastaajaa näki ilmapiirin parantuneen paljon. Yhdeksän vastaajaa 

puolestaan katsoi ilmapiirin parantuneen vain vähän sovittelun myötä omassa varhaiskasvatusyksikössään. 

Yhtään ei lainkaan vastausta ei tähänkään kysymykseen tullut. 

Kuvio 38. Näkemykset MiniVerson sovittelutoiminnan tuomista hyödyistä elämän taitoihin 

 

Yhdeksäntoista vastaajaa (53%) koki saaneensa paljon hyödyllisiä taitoja elämäänsä varten MiniVerson 

tuottaman sovittelutoiminnan myötä. 42% vastaajista totesi saaneensa melko paljon hyödyllisiä taitoja, 

mutta 2 vastaajaa (5%) koki saaneensa vain vähän hyödyllisiä taitoja sovittelun myötä. Tarkennuksissa 

vastaajat totesivat saaneensa lisää kuuntelun ja toisen näkökulman ymmärtämisen taitoja sekä keskustelun 

taitoja. 
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Kuvio 39. Näkemykset MiniVerso-toiminnan vastaamisesta Vasun vaatimuksiin 

 

Suurin osa vastaajista (80%) oli sitä mieltä, että MiniVerso-toiminta vastaa erittäin hyvin uuden 

Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) vaateisiin. 17% koki MiniVerson vastaavaan Vasun vaateisiin hyvin ja 1 

vastaaja esitti MiniVerso-toiminnan vastaavan melko hyvin Vasun vaateisiin. Yhtään huonosti tai ei lainkaan 

vastausta ei saatu. 

 

 

4 Pohdintaa 
 

Tähän raporttiin on koottu VERSO-ohjelman toiminnasta kerättyä tietoa erityisesti rahoittajan (STEA) 

tiedottamiseen toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Samalla on kehitetty tilastointi 

vastaamaan rahoittajan joka toinen vuosi pyytämää erillistä tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitystä (TVS), 

joka VERSO-ohjelman osalta kootaan aina parillisesta vuodesta. Toisaalta kerättyä tietoa hyödynnetään 

aktiivisesti, kun VERSO-ohjelman toimintoja kehitetään. Raportti ei kuitenkaan ole tutkimus eikä raportissa 

tehdä tutkimukseen kuuluvaa tarkempaa analyysia kerätystä datasta.  

Tietoa raporttia varten on kerätty koulutusten yhteydessä paperilomakkein vuoden 2017 aikana sekä Google 

Forms -kyselyin kevään 2018 aikana yhteensä 9 VERSO-ohjelman kouluttajan toimesta. Kerätty tieto on 

tallennettu työtekijöiden laatimiin excel-taulukkoihin osana työntekijöiden tehtäviä. Excel-ohjelman avulla 

kertyvästä datasta on tuotettu kuvioita, jotka ovat täydentyneet tietojen lisääntymisen myötä. Lopullisen 

raportin toimittivat kaksi työntekijää, toisen erikoistuessa kuvioiden hiomiseen ja toisen kirjoittaessa kuvioita 

avaavia tekstejä. Kaikki työntekijät ovat ottaneet kantaa lopulliseen tekstiin huolehtien näin tekstin 

ymmärrettävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. 

Raportin tavoitteena on ollut koota yhteen VERSO-ohjelman puitteissa kerätyn tiedon tuloksia niin, että ne 

on voitu esittää kuvioiden avulla ja avata tekstein. Kuvioita ja lukuja tarkasteltaessa voidaan havaita VERSO-

ohjelman tuottavan varhaiskasvatus- ja opetusyksiköille sitä toimintaa ja toiminnan kautta niitä yhteisöjen 

hyvinvointia, työrauhan turvaamista ja konfliktinhallintaa edistäviä tuloksia sekä osallisuutta lisäävää ja 

lapsiystävällistä toimintakulttuurin muutosta, jota VERSO-ohjelmalla tavoitellaan. 

Tilastoinnin taso ja datan keruutavat kehittyvät ja muuttuvat toisaalta rahoittajan intressien ja toisaalta 

toiminnan kehittämisen ja kehittymisen mukaan. Tähän tilastoraporttiin koottujen tietojen lisäksi dataa on 

kerätty mm. mediaosumista ja someliikenteestä, mitä tietoja käytetään vuosittaisen rahoitushakemuksen 
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yhteydessä. Vuoden 2018 osalta tilastointiin on kehitetty Verso-toiminnan osalta uusi monivalintalomake 

Verso-ohjaajien ja vertaissovittelijoiden näkemysten keräämiseen sekä MiniVerso-toiminnan osalta 

toiminnan palautekysely mm. koulutettujen päiväkotien lasten mielipiteiden kartoittamiseksi, jolloin data 

kerätään haastatteluin ja nauhoitetut näkemykset tullaan avaamaan seuraavaan tilastoraporttiin litteroinnin 

pohjalta. 

Digitaalista ympäristöä hyödynnetään yhä vahvemmin otantojen keruussa. Yhtä lailla toimintaan tuodaan 

digitaalista alustaa syksyllä 2018 käynnistyvän Sovittelunaallot Podcastin kautta. Podcastissa tarjotaan 

ajankohtaisia keskusteluja ja näkemyksiä teemoittain sovittelun ja restoratiivisen lähestymistavan 

lähtökohdista, VERSO-ohjelman tuottaman toiminnan hyvistä käytännöistä ja onnistumisen edellytyksistä, 

sovittelutoiminnan ja sovittelun tutkimuksen tuloksista ja kuuluville tuodaan myös lasten ja nuorten ääni ja 

kokemuksia sovittelun merkityksestä oman yhteisön arjessa.  

Vuoden 2018 aikana käynnistynyt Mentori-toiminta on VERSO-ohjelman uusi toimintamuoto, jota kehitetään 

ja seurataan jo vuoden 2018 puolella ja erityisesti vuoden 2019 aikana. Mentori-toiminnan tavoitteena on 

koota alueellisesti VERSO-ohjelman kouluttamia aikuisia asiantuntijatiimiksi, joka alueellaan edistää ja 

ylläpitää VERSO-ohjelman tuottamaa toimintaan varhaiskasvatus- ja kasvatuskentän yksiköissä. Toiminnan 

arviontiin kehitetään parhaillaan tarkoituksenmukaisia datan keruutapoja, joiden yhteenvetoa avataan 

vuoden 2019 kevään aikana toimitettavassa tilastoraportissa. 

 

 

http://www.sovittelu.com/

