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1 VERSO-OHJELMAN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 

1.1 VERSO-OHJELMA 

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu ja kehitetty Suomessa VERSO-ohjelman puitteissa vuodesta 
2000 lähtien. Vuodesta 2006 lähtien VERSO-ohjelma on ollut osa yleishyödyllisen Suomen sovittelufoorumi 
ry:n toimintaa. VERSO-ohjelma tuo varhaiskasvatus-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä lapsille, op-
pilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen sovittelu tar-
joaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista lasten ja oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä risti-
riitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut henkilö-
kunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa 
oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia nou-
dattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää päiväkoti- tai 
kouluyhteisön jäsenten välisiä konflikteja koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puu-
tutaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. 

Koulusovittelukäsitettä käytetään yläkäsitteenä kaikesta oppilaitoksen sisällä tapahtuvasta sovittelusta. Ver-
taissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa. Sovittelutoi-
minta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konflik-
tien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoiminta ei myöskään 
vähennä koulun ja kodin yhteistyötä. VERSO-ohjelma kouluttaa sekä oppilaita että henkilökunnan jäseniä 
sovittelijoiksi. Toimintaa ohjaa aina henkilökunnasta muodostuva tiimi.  

Varhaiskasvatuskentälle kehitetty MiniVerso on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen 
työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut 
henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset 
lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle. Päivä-
kodeissa sovittelu nivoutuu osaksi henkilökunnan osaamista. 
 
Mentoritoiminnalla tuetaan alueellisesti VERSO-ohjelman päiväkodeilla ja kouluilla käynnistämää toimintaa 
ja toiminnan ylläpitoa. Keväällä 2018 käynnistetty Mentorointi-toiminta tukee VERSO-ohjelman koulutta-
mien toimijoiden (henkilökunta, lapset, oppilaat, huoltajat) yhteistoimintaa ja verkostoitumista alueellisesti 
näin sovittelun toimintakulttuuria alueella vahvistaen. 

1.1.1 Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA tukijana  

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee VERSO-ohjelman tuot-
tamaa varhaiskasvatus- ja opetusyhteisöjen sovittelutoimintaa Veikkauksen tuotoilla vuoden 2016 alusta al-
kaen. Aiemmin VERSO-ohjelma on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön raha-automaattivaroista (RAY) suun-
nattua tukea vuosina 2008-2015 ja vuosina 2006-2007 tukea toimintaan myönsi Opetusministeriö. VERSO-
ohjelma käynnistää koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lu-
kioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi ohjelma vahvistaa läheisesti päiväkoti- ja kou-
luyhteisöihin liittyvien tahojen sovittelevan työotteen käyttöä kouluttamalla esimerkiksi huoltajia, harraste-
ryhmien ohjaajia, koulun yhteydessä toimivien nuorisotilojen ohjaajia sekä oppilaitosten asuntoloiden ohjaa-
jia. 

Alueellisesti toimintaa tukevat myös yhteistyötahoina toimivat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä myös 
hankkeet, joista keskeisiä ovat kuntien omat päiväkotien ja koulujen hyvinvointia lisäävät hankkeet sekä kou-
lukohtaiset projektit, valtakunnallinen LAPE-hanke, sekä yliopistot. 
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1.2 SOVITTELU VARHAISKASVATUS- JA KASVATUSKENTÄLLÄ 
OSANA LAAJEMPAA SOVITTELUN TOIMINTAKULTTUURIA 

Sovittelu perustuu restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomi-
oon ottavasta konfliktinhallintamenettelystä. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, dialo-
giin ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisään-
tymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtu-
neen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa. 
Toiminnan tavoitteena on korjata vääryys, vähentää osapuolille aiheutunutta traumaa ja eheyttää rikkoutu-
neet ihmissuhteet. 

Kansainvälisellä tasolla suomalaisen koulusovittelun malli on saanut huomiota yhtenä lupaavana restoratii-
visena menettelynä Euroopassa. Vuonna 2015 julkaistu Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthe-
ning Relationships: A European model for Restorative Justice with Children and Young People (Chapman T. 
et al. 2015) avaa paitsi eurooppalaista myös suomalaista lasten ja nuorten sekä koulujen sovittelutoimintaa. 
Luettavissa: http://www.ejjc.org/eumodel  

Pohjoismaisella tasolla suomalaisten koulujen sovittelutoimintaa on esitelty pohjoismaisten sovittelun tutki-
joiden yhteisjulkaisussa Nordic Mediation Research (Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.) 2018), joka on jul-
kaisu 2018 Springer Publication’in Open Access -julkaisuna. Teos tarkastelee useassa luvussa konfliktien hal-
lintaa ja sovittelua lasten ja nuorten sekä perheiden ja koulujen näkökulmasta. Luettavissa: 
https://www.springer.com/gp/book/9783319730189  

Kansallisella tasolla varhaiskasvatus- ja kasvatuskentän sovittelun toimintakulttuuri on osa työrauhan turvaa-
misen vahvistamista. Opetusministerin asettaman kiusaamisen ehkäisyä ja työrauhan edistämistä tarkastel-
leen työryhmän loppuraportti julkaistiin 16.3.2018.  

Raportin kehittämisehdotus 9 vahvistaa hyvien käy-
täntöjen laajentamista liittyen myös sovittelutoimin-
taan. Kohta 9c (Luku 2): 

Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen ken-
tän sovittelun toimintakulttuuria ja sovittelupalvelu-
jen hyödyntämistä jakamalla näistä tietoa päiväko-
deille, kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden lähiyhtei-
söille niin, että sovittelutoimintaa ja -palveluja voi-
daan ja osataan aktiivisesti hyödyntää erilaisia kon-
fliktitilanteita selvittäessä.  

Suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoimintakulttuuri 
on kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuista ja arvos-
tettua. Restoratiivisen sovittelutoiminnan tietotaitoa 
on suomalaisille peruskouluille, toisen asteen oppilai-
toksille ja päiväkodeille kehitetty ja tuotettu vuodesta 
2001 lähtien. Yhteiskunnassamme tarjotaan varhais-

kasvatus- ja opetustoimen kentän sovittelutoiminnan lisäksi mm. riita- ja rikossovittelun, katusovittelun, per-
hesovittelun, työyhteisösovittelun, naapuruussovittelun, vakavien rikosten sovittelun, tuomioistuinsovitte-
lun ja asianajajaliiton sovittelun mahdollisuuksia.  

Oppimisyhteisöissä arjen konfliktitilanteissa sovittelu tuottaa yhteistoimintaa niin, että lapsen tai oppilaan 
omaa asiantuntijuutta ja näkemystä arvostetaan, hänen kyvykkyyttään ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja 
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tarpeitaan sekä vastuunottoa tuetaan ja hänen voimaantumistaan oman yhteisönsä jäseneksi vahvistetaan. 
Tutkimusten mukaan restoratiivisen sovittelun toimintakulttuurin implementoiminen ja linkittäminen osaksi 
päiväkodin tai koulun työrauhaa turvaavaa suunnitelmaa toimii paitsi yhteisön jäsenten – lasten, oppilaiden, 
henkilöstön ja huoltajien - välittömänä konfliktin käsittelyn toimintamallina, myös ennaltaehkäisevänä ja so-
siaalisia taitoja opettavana toimintakulttuurina ennen kuin konfliktit eskaloituvat. Vuorovaikutus- ja tunne-
taitoja sekä konfliktinhallinnan oppimista tuetaan näissä yhteisöissä myös oppitunneilla hyödyntämällä res-
toratiivisia menetelmiä, kuten puhepiirejä ja paripiirejä, jolloin kohtaamisen taidot vahvistuvat. Toisaalta so-
vittelutoiminnan tietotaito ohjaa yhteiskunnan tarjoaman lakisääteisen ja osapuolille maksuttoman rikos- ja 
riita-asioiden sovittelun tai muiden sovittelupalvelujen piiriin, mikäli päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen 
omat sovitteluresurssit eivät riitä. Näin varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus kiin-
nittyvät ja mallintavat omassa toiminnassaan yhteiskunnassa käytössä olevia sovittelun toimintamalleja. Li-
säksi raportin sivuilla 66-67 avataan lyhyesti koulujen restoratiivisen toiminnan tutkimusten tuloksia. Ope-
tusministerin asettaman työryhmän raportti on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-562-4 

1.3 VERSO-OHJELMAN TUOTTAMAT TOIMINNAT 

VERSO-ohjelman tuottamalla sovittelutoiminnalla on kolme toimintamuotoa, joilla koulutettujen vapaaeh-
toisten sovittelijoiden toiminnalla tuetaan koko yhteisön arjen konfliktien käsittelyä seuraavasti: 

1. Vertaissovittelussa eli Versossa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovit-
telijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Vertaissovittelijat toimivat fasilitaattoreina, joilla ei ole valtaa antaa rangaistuksia tai tehdä päätök-
siä, vaan he auttavat osapuolia itse löytämään tilanteeseen ratkaisun niin, että konflikti ei enää osapuolten 
välillä jatku tai toistu. Vertaissovittelussa sovitellaan mm. nimittelyjä, haukkumisia, ikävää kommentointia 
kasvotusten, selän takana tai somessa, tönimistä, etuilua, syrjimistä, joka ilmenee niin ettei oteta mukaan 
leikkiin tai ryhmätehtävään, sekä toisen omaisuuden luvatta käyttämistä tai piilottamista, leikkien ja pelien 
säännöistä syntynyttä riitaa. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjoh-
toiseen sovitteluun tai muuhun koululla käytössä olevaan menettelyyn. Vertaissovittelijoiden toimintaa tu-
kee aina VERSO-ohjelman kouluttama vapaaehtoisista henkilökunnan jäsenistä muodostuva Verso-ohjaajien 
tiimi, joka arvioi aina tapauskohtaisesti mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä taas tarvitsee koulun 
muita menettelyjä. 

2. Aikuisjohtoisessa sovittelussa restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun koulutuksen (RESTO-koulutus) 
saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat koulussa tapahtunutta kiusaamista tai loukkaantumista aiheut-
tanutta tekoa. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen. 
Lisäksi rehtorit, jotka ovat käyneet RESTO-koulutuksen, ovat sovitelleet myös tapauksia, joissa osallisina ovat 
olleet huoltajat, oppilaat ja/tai henkilökunnan jäsenet. Soviteltavat tapaukset ovat luonteeltaan sellainen, 
ettei se sovellu vertaissovitteluun, mutta toisaalta se ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä.  Vanhempien osalli-
suus on näissä tapauksissa tärkeää ja henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksen-
mukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Syventävän RESTO-koulutuksen käyneet henkilökunnan 
jäsenet toimivat sovittelijatehtävän lisäksi koulunsa sovittelutyön asiantuntijoina yhdessä vertaissovittelijoi-
den ja Verso-ohjaajien kanssa.  

VERSO-ohjelma rakentaa kouluille ja oppilaitoksille arjen konfliktien hallintaan sovittelutoiminnan porraste-
tun mallin. Tavoitteena on luoda yhtäläinen ja läpinäkyvä konfliktien hallintamenettely kaikkien yhteisön jä-
senten käyttöön niin, että arjen konflikteja voidaan käsitellä yhdessä kaikkien osapuolten kanssa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Sovittelu ei poista muita työrauhan turvaamisen menetelmiä, mutta toimii 
osapuolten omaa asiantuntijuutta ja osallisuutta hyödyntävänä menetelmänä, jossa ei etsitä syyllisiä tai osoi-
teta sanktiota vaan vuorovaikutuksessa lisätään ymmärrystä niin, että osapuolet voivat itse oman konfliktinsa 
ratkaista. Tiedottamisella on keskeinen merkitys toiminnan käynnistämisessä ja ylläpidossa, jotta 
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henkilökunta, oppilaat ja huoltajat voivat sovittelua hyödyntää. Oheinen kaavakuva avaa sovittelun käytän-
töä kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Kuvio 1. Sovittelun prosessi kouluissa ja oppilaitoksissa 

 

Havaitun tai tiedossa olevan konfliktin voi sovitteluun ohjata kuka tahansa koulun tai oppilaitoksen yhteisön 
jäsen. Sovitteluohjaajana toimiva aikuinen (Verso-ohjaaja ja/tai RESTO-sovittelija) arvio tilanteen ja ohjaa 
osapuolet joko vertaissovitteluun tai aikuisjohtoiseen sovitteluun. Sovittelutilanteeseen osallistuvat sovitusti 
konfliktin osapuolet sekä yleensä kaksi koulutettua sovittelijaa. Sovittelussa syntynyt sopimus kirjataan muis-
tiin siten kuin osapuolet haluavat ja sopimukseen merkitään seuranta-aika, jolloin sopimuksen pitämistä, 
useimmiten sovittua käyttäytymisen muutosta, tarkastellaan. Yli 90% sovitteluun ohjatuista tapauksista joh-
taa sopimukseen, jonka todetaan seurannassa pitäneen. Mikäli sopimusta ei synny tai sopimusta ei ole pi-
detty, siirtyy tapaus uudelleen aikuisen harkintaan ja sieltä tarkoituksenmukaiseksi katsottuun menettelyyn. 
Näin esiin tulleet tapaukset päätyvät aina aikuisen ohjauksen mukaisesti sopivaan menettelyyn eivätkä tilan-
teet jää käsittelemättä. 

3. MiniVerso on VERSO-ohjelman varhaiskasvatuskentälle kehittämä sovittelumalli, joka toimii yksinkertai-
sena, sovittelun pelisääntöihin pohjautuvana työkaluna varhaiskasvatuksen arjessa. Se on selkeä toiminta-
malli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja 
ristiriitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset lasten osallisuudelle, jossa lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan. Rii-
tojen ratkaisu sovitellen ei leimaa lapsia pahoiksi ja hyviksi. Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoit-
teena on edistää lasten osallisuutta ja elämäntaitoja. Ajatuksena on kasvattajien asenteiden muuttaminen 
niin, että ristiriitatilanteet ymmärrettäisiin tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
enemmän oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi. MiniVerso antaa riitatilanteissa 
mahdollisuuden lapselle muuttaa toimintatapaansa riidoissa rakentavammaksi kuin se tapa, jolla hän on 
aiemmin toiminut konflikteissa. Lapsi oppii sovittelevampaa käyttäytymistä vain sovitellen toistojen kautta.  
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Kuvio 2. Sovittelun prosessi varhaiskasvatuksessa 

 

4. Mentoritoiminta on VERSO-ohjelman uusin toimintamuoto, jossa koulutetut vapaaehtoiset vertaismento-
rit niin varhaiskasvatuksen kuin koulunkin puolelta muodostavat itseohjautuvia alueellisia mentoriryhmiä. 
Ryhmistä saadulla tuella mentorit aktivoivat ja kehittävät sovittelutoimintaa omassa yksikössään sekä yhteis-
työn kautta myös muissa lähialueen yksiköissä. Vuonna 2018 käynnistyneestä mentoritoiminnasta on tähän 
mennessä tilastoitu toiminnassa mukana olevat henkilöt ja mentoritilaisuuksien toteuma. Lisäksi tietoa toi-
minnasta ja sen koetusta vaikuttavuudesta on kerätty ryhmätapaamisia havainnoimalla. Mentoritoiminnan 
tilastointia on kehitetty rinnakkain itse mentoritoiminnan pilotoinnin myötä ja toiminnan arviointiin kehite-
tään parhaillaan tarkoituksenmukaisia tapoja, joiden tuottamaa tietoa raportoimme tulevissa tilastorapor-
teissa. Tilastointi kohdentuu tässä raportissa kuitenkin VERSO-ohjelman yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
ja mentoritoiminnasta kerätty tieto on raportoinnissa mukana vuoden 2019 raportista alkaen. 

Kuvio 3. Mentoritoiminnan käynnistyminen ja alueellinen työtapa 
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1.4 TOIMINNAN TAVOITTEET RAPORTOINTIKAUDELLA 

1. Koulujen ja oppilaitosten vertaissovittelutoiminnan ja siihen liittyvän oppilaiden ja henkilökunnan 
vapaaehtoisen sovittelutyön ja restoratiivisen toiminnan tukeminen yhteisön työrauhan ja turvalli-
suuden lisäämiseksi sekä konfliktien kuten häirinnän ja kiusaamisen käsittelemiseksi.  

2. Kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja kiusaamistilanteiden 
yhteisöllinen ja osallistava sekä lapsen oikeuksia kunnioittava käsittely opetussuunnitelman perus-
teiden, YK:n lasten oikeuksien ja Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden ohjeistuksen mu-
kaisesti.  

3. Varhaiskasvatuksen sovittelutoiminta kehittää lapsen tarpeita huomioivaa, osallistavaa ja kuuntele-
vaa työtapaa sovittelun avulla mallintaen. Mallin avulla käsitellään arjen mieltä pahoittavaa toimin-
taa välittömästi sen tapahtuessa kiusaamisen eskaloitumista näin ennaltaehkäisten.  

4. Uudella mentorointitoiminnalla tullaan kehittämään toimintamalli, jonka avulla tuetaan VERSO-oh-
jelman kouluttamien toimijoiden (henkilökunta, lapset, oppilaat, huoltajat) yhteistoimintaa ja ver-
kostoitumista alueellisesti. 

1.4.1 Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta kahden edellisen vuoden vertailuna 

VERSO-ohjelman tavoitteena on vuositasolla käynnistää MiniVerso-toiminta 150 uudessa varhaiskasvatuk-
sen yksikössä ja Verso-toiminta uudessa 50 koulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa. Lisäksi vuositasolla 
tavoitteena on toteuttaa toimintaa ylläpitäviä koulutuksia ja tilaisuuksia 75 eri tilaisuutta sekä henkilöstön 
syventävää koulutusta 11 kurssia.  
 
Vuoden 2018 loppuun mennessä VERSO-ohjelman tuottama toiminta oli käynnistetty yhteensä 733 koululla 
tai oppilaitoksella ja 1352 varhaiskasvatusyksikössä (varhaiskasvatusyksiköllä tarkoitetaan päiväkotiyksik-
köä, ryhmäperhe-päivähoitoyksikköä tai perhepäivähoitoyksikköä). Kerätyn tiedon pohjalta voidaan todeta, 
että VERSO-ohjelman tavoittelema kohderyhmä vuositasolla saavutettiin ja ylitettiin. VERSO-ohjelman ke-
hittämää sovittelutoimintaa vietiin varhaiskasvatusyksiköille sekä kouluille ja oppilaitokselle 9 palkatun 
työntekijän ja 4 keikkakouluttajan työpanoksella. Koulutuksella tuotettiin lapsille, oppilaille ja henkilöstölle 
se tietotaito, jolla sovittelua arjen tilanteissa voitiin toteuttaa.  
 
Varhaiskasvatusyksiköissä MiniVerso-toiminta käynnistyi vuonna 2017 364 ja vuonna 2018 174 uudessa yk-
sikössä. Vuoden 2017 suurempi määrä johtuu perhepäivähoitoyksiköiden huomattavasta määrästä. Vuonna 
2018 kuntien perhepäivähoitajien määrä romahti, kuntien keskittäessä päivähoitoa yhä vahvemmin päivä-
kotiyksikköihin.  
 
Verso-toiminta käynnistyi vuonna 2017 68 ja vuonna 2018 65 uudessa koulussa tai oppilaitoksessa. VERSO-
ohjelman tuottamaa toimintaa käynnistäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin osallistui vuonna 2017 yhteensä 
5507 lasta, oppilasta tai opiskelijaa sekä 6319 aikuista ja vuonna 2018 5591 lasta, oppilasta tai opiskelijaa 
sekä 5114 aikuista. Kerätyn tilastotiedon pohjalta lasketun keskiarvon perusteella pelkästään Verso-toimin-
nan puitteissa koulutetuissa kouluissa ja oppilaitoksissa soviteltiin vuositasolla yli 11 000 konfliktia. Lisänä 
tulee huomioida VERSO-ohjelman kouluttamien koulujen aikuissovittelijoiden ratkaisemat konfliktit sekä 
varhaiskasvatusyksiköissä henkilöstön tekemät sovittelut, joista ei erikseen kerätä lukumääräistä tilastotie-
toa.  
 
Verso-toimintaa ylläpitäviä koulutuksia toteutui vuonna 2017 59 koulutusta ja vuonna 2018 77 koulutusta. 
Koulujen henkilöstölle suunnattuja syventäviä sovittelukoulutuksia (RESTO) toteutui vuonna 2017 yht. 10 ja 
vuonna 2018 yht. 11. Vapaehtoisina vertaissovittelijoina toimi vuonna 2017 lähes 8000 oppilasta ja yli 2000 
ohjaajaa sekä vuonna 2018 lähes 9000 oppilasta ja 2300 ohjaajaa. Aktiivisia vapaaehtoisia 
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aikuissovittelijoita toimi vuositasolla hieman yli 700. MiniVerso-toimintaan koulutettiin vuonna 2017 yht. 
1800 ja vuonna 2018 yht.1977 varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan jäsentä. MiniVerso-toiminnan myötä 
vuodesta 2011 lähtien vuoden 2018 loppuun mennessä oli koulutettu yhteensä 8775 aikuista ja 41807 
lasta.  
 
Vuonna 2018 käynnistyneen mentoritoiminnan myötä syntyi yhteensä 9 alueellista mentoriryhmää, joissa 
toimi yhteensä 192 mentoria. Vuoden 2019 tavoitteena on, että vuonna 2018 käynnistyneiden ryhmien li-
säksi toimintaan saadaan 3-4 uutta ryhmää. Mentorit toimivat vapaaehtoisina, jotka yhteisissä tapaamisis-
saan tuottavat ja jakavat hyviä käytäntöjä, joita alueen koulutetuille yksiköille voidaan tarjota. Mentorit 
ovat tuottaneet mm. MiniVerson vinkkikansion, kiertäneet alueen yksiköissä toiminnasta tiedottaen, ohjan-
neet vertaissovittelijoita vertaistiedottamiseen, pitäneet restoratiivisia piirejä opettajankokouksissa sovitte-
luteemasta, tuottaneet yhteisiä pelisääntöjä ja tiedottaneet alueen päättäjiä sovittelutoiminnan hyödyistä 
päiväkodeilla ja kouluilla.  
 
Valtakunnallisesti tarkastellen VERSO-ohjelman koulutuksia ja tilaisuuksia toteutettiin 45 paikkakunnalla. 
Koulutusmateriaali sekä toimintaa tukeva materiaali on merkittävä osa VERSO-ohjelman toimintaa. Materi-
aalia tuotetaan ja jaetaan sekä painettuna että sähköisesti ja osa materiaalista on koulutettujen tahojen 
käytössä myös kotisivujen materiaalipankissa. Tilastotiedon mukaan jakoon meni vuositasolla noin 40 000 
erilaista materiaalikappaletta. Kotisivuilla sekä sosiaalisen median sivuilla (FB, Twitter, Instagram, Snapchat) 
on yhä vahvempi rooli toiminnasta tiedottamisessa. Vuositasolla esimerkiksi kotisivukäyntejä on noin 10 
000. Yhteistyötahojen kanssa toteutuneella asiantuntijavaihdolla, seminaareilla ja räätälöidyillä koulutuk-
silla tuetaan ja kehitetään lasten ja nuorten parissa toteutuvaa sovittelutoimintaa ja lapsiystävällistä lähes-
tymistä. Seuraamalla sovittelutoimintaan ja restoratiiviseen lähestymiseen liittyvää tutkimusta kehitetään 
jatkuvasti myös päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sovittelutyötä. 
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2 TILASTOINNIN TULOKSET 

2.1 TILASTOINNIN LÄHTÖKOHTIA 

Jatkuva arviointi ja palautteen kerääminen kentän toiminnasta on keskeinen osa VERSO-ohjelman toiminnan 
kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä VERSO-ohjelman 
henkilöstön toimesta että ulkopuolisena arviointina. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tu-
kee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvi-
ointia. STEA ohjeiden mukaisesti toiminnasta kerätään paitsi laadullista palaute- ja arviointitietoa myös mää-
rällistä tilastotietoa. Tämä tilastoraportti ei ole tutkimus vaan toimii yhteenvetona kerätystä datasta. 

Tämä raportti avaa vuoden 2018 aikana ja keväällä 2019 kerättyä tietoa vuoden 2018 aikana toteutuneesta 
toiminnasta eri lähtökohdista. VERSO-ohjelma kerää tietoa toteutuneista koulutuksista ja koulutuksiin osal-
listuneiden määristä sekä laadullista tietoa koulutuspalautteina. Lisäksi kerätään tietoa VERSO-ohjelman so-
vittelukoulutuksen saaneiden oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten sovittelutoiminnasta, toteutuneista so-
vitteluista ja niiden luonteista sekä määristä sekä näiden toimijoiden ja sovittelussa osapuolina olleiden op-
pilaiden näkemyksistä. 

Tilastointi kohdentuu kolmeen eri toimintamuotoon. Ensinnäkin tilastointi antaa tietoa Verso-toiminnasta, 
jolla tarkoitetaan vertaissovittelijoiksi koulutettujen oppilaiden ja heitä ohjaavien henkilökunnan jäsenten 
tuottamaa vertaissovittelutoimintaa kouluilla tai oppilaitoksilla. Lisäksi Verso-toiminnasta kerätään tietoa 
myös vertaissovittelussa osapuolina olleilta oppilailta. Toiseksi tilastoinnilla kerätään tietoa MiniVerso-toi-
minnasta, jolla tarkoitetaan varhaiskasvatusyksiköissä sovitteluun ja restoratiiviseen työotteeseen koulutet-
tujen henkilökunnan jäsenten toimintaa. Kolmanneksi tilastoinnilla kartoitetaan restoratiivisen sovittelun sy-
ventävän RESTO-koulutuksen saaneiden henkilökunnan jäsenten toteuttamaa aikuisjohtoista sovittelua ja 
restoratiivista työotetta. 

Mentoritoiminta on VERSO-ohjelman uusin toimintamuoto, jossa koulutetut vapaaehtoiset vertaismentorit 
niin varhaiskasvatuksen kuin koulunkin puolelta muodostavat itseohjautuvia alueellisia mentoriryhmiä. Ryh-
mistä saadulla tuella mentorit aktivoivat ja kehittävät sovittelutoimintaa omassa yksikössään sekä yhteistyön 
kautta myös muissa lähialueen yksiköissä. Vuonna 2018 käynnistyneestä mentoritoiminnasta on tähän men-
nessä tilastoitu toiminnassa mukana olevat henkilöt ja mentoritilaisuuksien toteuma. Lisäksi tietoa toimin-
nasta ja sen koetusta vaikuttavuudesta on kerätty ryhmätapaamisia havainnoimalla. Mentoritoiminnan tilas-
tointia on kehitetty rinnakkain itse mentoritoiminnan pilotoinnin myötä ja toiminnan arviointiin kehitetään 
parhaillaan tarkoituksenmukaisia tapoja, joiden tuottamaa tietoa raportoimme tulevissa tilastoraporteissa. 
Tilastointi kohdentuu tässä raportissa kuitenkin VERSO-ohjelman yllä esiteltyihin toimintamuotoihin ja men-
toritoiminnasta kerätty tieto on raportoinnissa mukana vuoden 2019 raportista alkaen. 

2.2 TOTEUTUNEET SOVITTELUTOIMINNAN KOULUTUKSET 

VERSO-ohjelman kohderyhmänä ovat päiväkotien lapset ja henkilökunta, peruskoulujen ja toisen asteen op-
pilaitosten oppilaat ja opiskelijat sekä henkilökunta sekä lasten ja oppilaiden huoltajat. Tilastokeskuksen mu-
kaan vuonna 2018 Suomessa oli 2234 peruskoulua, 336 lukiota ja 84 toisen asteen ammatillista oppilaitosta. 
Peruskouluissa oli 541 200 oppilasta, lukiossa 109 900 opiskelijaa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitok-
sissa 189 100 opiskelijaa vuonna 2018. Tilastokeskuksen mukaan peruskoulujen ja oppilaitosten määrän ke-
hitys on laskeva. Luvuissa ei ole mukana erityiskoulut. Varhaiskasvatuksen yksiköiden määrästä ei löydy tilas-
totietoa, mutta THL:n mukaan varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 247 968 lasta vuonna 2017. Määrä vastaa 
noin 71% väestön 1-6 vuotiaista lapsista. 
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VERSO-ohjelman puitteissa edellä mainitut kasvatus- ja opinahjot henkilöstöineen, lapsineen ja oppilaineen 
ymmärretään niin sanotuiksi loppukohderyhmiksi, joita tavoitetaan VERSO-ohjelman kouluttamien sovitte-
lun toimijoiden toiminnan kautta. Sovittelun toimijoilla tarkoitetaan päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin 
koulutettuja vapaaehtoisina toimivia vertaissovittelijoita (oppilaita), vertaissovittelutoiminnan ohjaajia sekä 
aikuisia sovitteluosaajia (aikuissovittelijoita). VERSO-ohjelman työntekijät täyttävät työtehtäviinsä liittyen 
vuositilastoa, johon toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät merkitään. 

Kuvio 4. Verso-toimintaan peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla koulutettujen yksiköiden määrän ke-
hitys 

 

Verso-toiminta käynnistyi koulutuksin vuonna 2001. Kuvio 4. kuvaa Verso-toimintaan koulutettujen yksiköi-
den määrän kehitystä. Ennen vuotta 2006 ei tarkkoja tilastoja kerätty, joten tieto alkuvuosilta on viitteellinen. 
Avustusrahoitusten (OKM 2006-2007; RAY 2008-2016; STEA 2016-) myötä myös tilastodatan keruu ja rapor-
tointi on tarkentunut ja monipuolistunut. Vuoden 2018 päättyessä Verso-toiminta oli VERSO-ohjelman kou-
lutuksin käynnistetty yhteensä 733 peruskouluyksikössä tai toisen asteen yksikössä. Tämän raportin seuraa-
vissa luvuissa kuvataan VERSO-ohjelmassa vuonna 2018 toteutuneiden koulutusten määrät, sovittelutoimi-
naan koulutettujen henkilöiden määrät sekä koulutettujen yksiköiden määrät. 

2.2.1 Koulutustapahtumat peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa Verso-toimintaa käynnistettiin ja ylläpidetiin vuonna 2018 yh-
teensä 118 yksikössä yhteensä 286 koulutustapahtumassa, joihin osallistui yhteensä 4865 osallistujaa. Verso-
toiminnan uusina yksikköinä käynnisti 65 koulua. RESTO-koulutukseen osallistuttiin yhteensä 90 eri yksiköstä. 
Yksiköllä tarkoitetaan peruskoulua tai toisen asteen oppilaitoksen yksikköä. 
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Kuvio 5. VERSO-ohjelman koulutustapahtumat peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla vuonna 2018 

 

Verso-toiminta käynnistyy kolmen koulutuksen toteutuksella. Pienet yksiköt koulutetaan usein useamman 
koulun yhteisissä koulutuskokonaisuuksissa. Käynnistävään henkilökunnan koulutukseen osallistuu pääsään-
töisesti koko koulun henkilöstö. Koulutuksessa annetaan perustiedot vertaissovittelutoiminnasta, pohditaan 
yhdessä koulun konflikteja ja tarkastellaan sitä, mihin tilanteisiin ja miten vertaissovittelu toimii. Näitä kou-
lutuksia toteutui 53. Käynnistävä oppilaskoulutus antaa valitulle oppilasryhmälle (n. 20 oppilasta/yksikkö) 
tiedot ja taidot toimia vertaissovittelijana. Vuonna 2018 uusia vertaissovittelijoita koulutettiin 52 koulutuk-
sessa. Käynnistävä ohjaajien koulutus puolestaan antaa valituille henkilökunnan jäsenille (3-8 hlöä) valmiudet 
Verso-toiminnan käytännön ohjaamiseen ja tukemiseen koululla. Vuoden 2018 aikana verso-ohjaajia koulu-
tettiin 52 koulutuksessa. 

Jatkokoulutukset toteutuvat useimmiten 1-2 vuoden kuluttua Verso-toiminnan käynnistämisestä. Jatkokou-
lutuksissa koulutetaan pääsääntöisesti lisää Verso-toiminnan toteuttajia eli vertaissovittelijoita ja Verso-oh-
jaajia koulun tarpeisiin. Lisäksi jatkokoulutuksissa päivitetään koko henkilökunnan sovittelutietoja. Vuonna 
2018 vertaissovittelijoita koulutettiin yhteensä 45 ja verso-ohjaajia 38 jatkokoulutuksessa. Henkilökunnan 
päivityksiä pidettiin 21.  

Syventävä RESTO-koulutus on suunnattu Verso-toimintaa ylläpitävien yksiköiden henkilökunnan jäsenille. 
Koulutus antaa vahvat valmiudet sovittelutoiminnan tukemiseen omalla koululla ja lisäksi osallistujat oppivat 
restoratiivisen sovitteluprosessin ohjaamisen ja sanoituksen. Näin Verso-toimintaa voidaan tarvittaessa täy-
dentää koulun henkilökunnan sovitteluosaamisella. RESTO-koulutus toteutuu 5 lähipäivän kokonaisuutena. 
Syventäviä RESTO-koulutuksia toteutui vuonna 2018 yhteensä 12. 
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Kuvio 6. Verso-koulutuksiin osallistuneiden määrät koulutuksittain vuonna 2018 

 

Verso-toiminnan koulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 2018 yhteensä 4865 henkilöä, joista 1927 oli oppi-
laita ja 2938 aikuisia, pääosin koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa. Kuvio 6 avaa osallistujien määrät kou-
lutuksittain. Vertaissovitteluun liittyviin koulutuksiin, joita ovat kuviossa esitetyt käynnistävät koulutukset 
sekä jatkokoulutukset, osallistui yhteensä 4175 henkilöä. Henkilökunnan jäseniä syventävään sovitteluosaa-
miseen RESTO-koulutuksella koulutettiin 252 henkilöä. Lisäksi muihin koulutuksiin sekä tapahtumiin osallistui 
yhteensä 438 henkilöä. 

2.2.2 Koulutustapahtumat varhaiskasvatusyksiköissä 

MiniVerso-toiminnan koulutukset käynnistyivät vuonna 2011. Vuoden 2018 loppuun mennessä oli toimin-
taan koulutettu yhteensä 1352 varhaiskasvatuksen yksikköä. Varhaiskasvatusyksiköllä tarkoitetaan päiväko-
tiyksikköä, ryhmäperhepäivähoitoyksikköä tai perhepäivähoitoyksikköä. 

Kuvio 7. MiniVerso-toimintaan koulutettujen varhaiskasvatusyksiköiden määrän kehitys 2011-2018 
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Varhaiskasvatuskentällä MiniVerso-toimintaa käynnistettiin ja ylläpidettiin vuonna 2018 yhteensä 174 var-
haiskasvatusyksikössä yhteensä 259 koulutustapahtumassa, joihin osallistui yhteensä 5629 osallistujaa. Yh-
teen koulutustapahtumaan osallistuu henkilöstöä ja lapsia yleensä useista yksiköistä yhtä aikaa. 

Kuvio 8. MiniVerso-toiminnan koulutustapahtumat vuonna 2018 

 

MiniVerso-toiminta käynnistyy varhaiskasvatusyksiköissä henkilökunnan koulutuksella, jossa avataan sovit-
televan ja restoratiivisen lähestymistavan lähtökohtia ja opitaan sovittelun käyttö arjen työvälineenä. Käyn-
nistäviä henkilökunnan koulutuksia toteutui 50. Käynnistävä lasten koulutus on nukketeatterin keinoin to-
teutettu koulutus varhaiskasvatusyksiön lapsille. Esitys on vuorovaikutteinen niin, että lapset oppivat sen 
aikana olemaan osallisina riitojensa ratkaisuissa sekä pyytämään aktiivisesti koulutetuilta henkilökunnan jä-
seniltä mahdollisuutta MiniVerso-prosessissa ratkoa riitojaan. Käynnistäviä lasten koulutuksia toteutui 172. 
Käynnistämisen tuki on lasten koulutuksen jälkeen tapahtuva henkilökunnalle suunnattu valmentava koulu-
tus, jonka tavoitteena on saattaa koulutetut kasvattajat hyvään alkuun, jotta sovittelukoulutuksen anti siir-
tyisi arjen tilanteisiin osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Näitä koulutuksia toteutui vuonna 2018 
yhteensä 29 kpl. Jatkokoulutukset toimivat henkilökunnalle suunnattuina tietotaitoa päivittävinä koulutuk-
sina ja näitä toteutui 1. 

Kuvio 9. MiniVerso-toiminnan koulutuksiin osallistuneiden määrät vuonna 2018. 

 

MiniVerso-toiminnan koulutukset painottuvat varhaiskasvatusyksiköissä toteutuviin koulutuksiin. Tavoit-
teena on tarjota kaikille sovittelua käynnistävän yksikön henkilökunnan jäsenille osallistumismahdollisuus. 
Vuonna 2018 MiniVerso-toiminnan käynnistäviin koulutuksiin osallistui yhteensä 1364 henkilökunnan jä-
sentä, mikä oli 24% kaikista MiniVerso-koulutuksiin osallistuneista. Lapsia MiniVerso-koulutuksiin osallistui 
vuonna 2018 yhteensä 3880 henkilöä mikä oli 69% kaikista MiniVerson koulutuksiin osallistuneista. 
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Käynnistämisen tuen koulutuksiin osallistui yhteensä 196 henkilökunnan jäsentä. Jatkokoulutuksiin, semi-
naareihin ja muihin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 38 henkilöä.  

2.3 PALAUTTEET KOULUTUKSISTA  

VERSO-ohjelman puitteissa kerätään välitöntä palautetta koulutuksista vuosittain palautelomakkeella, joka 
jaetaan kaikille osallistuneille koulutuksen lopussa ja täytetyt lomakkeet kerätään kouluttajan toimesta tal-
teen koulutuksen päättyessä. Lomakkeilta tieto siirretään osana kouluttajien tehtäväkuvaa Excel-taulukoihin, 
joiden avulla tuotetaan tilastoraportteja niin kehittämistyön kuin rahoittajankin tarpeisiin.  

2.3.1 Palautteet Verso-toiminnan koulutuksista peruskouluilla ja toisen asteen 
oppilaitoksilla 

Verso-toiminnan koulutuksista kerättiin palautetta otantana keväällä ja syksyllä 2018 yhteensä 48 koulutuk-
sesta. Kyselylomake jaettiin kaikille näissä koulutuksessa olleille. Vastausprosentti oppilaiden osalta oli 100% 
ja henkilökunnan osalta 96%. Täytetyn palautelomakkeen palautti yhteensä 1148 henkilöä, joista 717 oli op-
pilaita ja 431 henkilökunnan jäseniä.  

Kyselyllä selvitettiin koulutuksiin osallistuneiden mielipiteitä koulutuksen hyödyllisyydestä ja siitä miten pal-
jon valmiuksia koulutus antoi sekä pyydettiin antamaan koulutukselle numeerinen arvosana. 

Kuvio 10. Vastaukset kysymykseen koulutuksen hyödyllisyydestä 

 

Enemmistö osallistujista (67%) piti koulutusta erittäin hyödyllisenä ja 30% osallistujista piti koulutusta melko 
hyödyllisenä. Viisi henkilöä ei kokenut hyötyneensä koulutuksesta lainkaan ja 30 (3%) henkilöä ilmoitti kou-
lutuksen olleen vain vähän hyödyllistä. 

Kuvio 11. Vastaukset koulutuksen tuottamista valmiuksista 
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Vastaajista 592 henkilöä (52%) kertoi saaneensa koulutuksessa erittäin hyvät valmiudet ja 47% melko hyvät 
valmiudet sovittelutoimintaan. Kaksi henkilöä ilmoitti, ettei valmiuksia ollut saanut lainkaan ja 13 henkilöä 
ilmoitti saaneensa vain melko huonot valmiudet.  

Kuviot 12. ja 13. Oppilaiden ja henkilökunnan valmius sovittelutoimintaan 

  

Kuvion 12. mukaisesti koulutuksiin osallistuneesta 717 oppilaasta 96% ilmoitti olevansa valmis toimimaan 
sovittelijana heti koulutuksen jälkeen. Oppilasta 4% ilmoitti, ettei ole valmis sovittelemaan. Kuviossa 13. ku-
vatusti koulutuksiin osallistuneista 431 henkilökunnan jäsenestä 93% ilmoitti olevansa valmis tekemään so-
vittelun tilauksia ohjatakseen arjessa havaitsemiaan konflikteja vertaissovitteluun. Henkilökunnan jäsenistä 
7% ei ollut valmis sovittelutilauksia tekemään heti koulutuksen päättyessä. 

Kuvio 14. Koulutusten yleisarvosana 

 

Kaikista vastaajista 75% (852 vastaajaa) antoi koulutuksille arvosanan kiitettävä (9-10). Vastaajista 24% (275 
vastaajaa) arvioi koulutukset arvosanalla hyvä (7-8) ja 1% (13 vastaajaa) piti koulutuksia tyydyttävinä (5-6). 
Neljä vastaajaa antoi arvosanaksi huono (4). 

2.3.2 Palautteet MiniVerso-koulutuksista varhaiskasvatusyksiköissä 

Vuoden 2018 aikana MiniVerso-koulutuksista kerättiin otantana palautetta 4 kuukauden ajan, joissa osallis-
tujina olivat henkilökunnan jäsenet. Koulutuspalautteita kertyi yhteensä 383 henkilöltä. Kaikki lomakkeen 
saaneet palauttivat kokonaan tai osin täytetyn kyselyn. Seuraavassa avataan kyselyn tuloksia. 
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Kuvio 15. MiniVerso koulutuksen hyödyllisyys  

 

Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 383 (=100%) vastausta. Vastaajista 65,3% piti koulutusta erittäin hyö-
dyllisenä ja 33,4% melko hyödyllisenä. 1,3% piti koulutusta vähän hyödyllisenä.  

Kuvio 16. MiniVerso-koulutuksesta saadut valmiudet sovittelutoimintaan 

 

Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 383 (=100%) koulutukseen osallistunutta. Vastaajista 39,2% ilmoitti 
saaneensa koulutuksessa erittäin hyvät valmiudet sovittelutoimintaan. Melko hyvät valmiudet ilmoittivat 
saaneensa 60,1% vastaajista. Alle 1% vastaajista koki saaneensa vain melko huonot valmiudet koulutuksen 
aikana. 
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Kuvio 17. Valmius aloittaa sovittelutoiminta heti koulutuksen jälkeen  

 

Tähän kysymykseen saatiin 383 vastausta (=100%). 93% vastanneista ilmoitti olevansa heti valmis harjoitte-
lemaan sovittelua käytännössä. Vain 7% ilmoitti, ettei tätä valmiutta heillä ole tai se on vasta muutaman 
harjoittelun jälkeen.  

Kuvio 18. MiniVerso-koulutusten yleisarvio 

 

Koulutukselle yleisarvion antoi 379 vastaajaa (=100%). Neljä vastauslomakkeen palauttaneista ei antanut ar-
vosanaa lainkaan. Vastaajista 74,4 piti koulutusta kiitettävänä. 24,8 vastaajista antoi arvion hyvä. Vastaajista 
alle 1% arvioi koulutuksen tyydyttäväksi. 
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2.4 SOVITTELUTOIMINNAN VUOSITILASTOT 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 ol-
leiden näkemyksiä toiminnasta.  

2.4.1 Vertaissovittelua kuvaavat tilastotiedot 

Vertaissovitteluun liittyvän vuositilaston sähköinen kysely lähetettiin tammikuussa 2019 Google Forms -ky-
selynä 193 sellaiselle koululle, joissa oli toteutettu VERSO-ohjelman koulutuksia vuosina 2017-2018. Kyselyn 
vastaamisajaksi annettiin 3 viikkoa. Määräajassa kyselylomake palautui 73 koululta (=38% kyselyn saaneista 
kouluista).  

Kuvio 19. Vastaajien määrät kouluasteittain 

 

Vertaissovittelun tilastotietoja antoi määräajassa yhteensä 73 koulua. Näistä 54 oli alakouluja, 6 yläkoulua ja 
13 yhtenäiskoulua. Yhtään toisen asteen ammatillista oppilaitosyksikköä ei vastannut kyselyyn. 

Kuvio 20. Vertaissovittelijoiden, Verso-ohjaajien ja sovittelun osapuolten määrät otannan yksiköissä 

 

Verso-toimintaan koulutetaan vapaaehtoisia vertaissovittelijoita yleensä 20 oppilasta koulua kohden ja va-
paaehtoisiksi Verso-ohjaajiksi 3-5 henkilökunnan jäsentä koulua kohden. Vertaissovittelijat työskentelevät 
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pareittain ja useimmiten sovittelussa konfliktin osapuolena on kaksi henkilöä. Kuvio 20 avaa tilasto-otannan 
73 yksikön Verso-toimijoiden määriä sekä sovittelussa osapuolina olleiden oppilaiden määrät. Keskiarvoiksi 
laskettuna tilasto-otannan 72 koululla toimi ka. 16,2 vertaissovittelijaa/yksikkö ja ka. 4,2 Verso-ohjaajaa/yk-
sikkö (yksi kouluista ei ilmoittanut vertaissovittelijoiden eikä Verso-ohjaajien määrää). Sovitteluihin osallistui 
otannan 71 koululla ka. 47 konfliktin osapuolena ollutta oppilasta/yksikkö vuonna 2018 (kaksi koulua ei il-
moittanut osapuolten määrää).  

Kuvio 21. Soviteltujen tapausten määrät ja tapauskohtaiset luonteet otannan yksiköissä 

 

Otannan tulosten mukaan vastanneissa 73 koulussa oli vuonna 2018 vertaissovittelussa soviteltu yhteensä 
1617 tapausta. Neljä vastanneista kouluista ei kertonut kyselyssä soviteltujen tapausten luonteita, joten ta-
pauskohtaisten luonteiden prosenttiosuudet on laskettu 69 koulun vastauksista. Eniten oli soviteltu fyysiseksi 
(40%) tai sanalliseksi (44%) konfliktiksi luokiteltuja tapauksia. Omaisuuteen kohdistuvia tilanteita oli 5% so-
vitteluista konflikteista ja 4% sovitteluista tapauksista oli luonnehdittu eristämiseksi. Pakottamiseksi tai uh-
kailuksi luonnehdittuja tapauksia oli soviteltu 5 kpl. Lisäksi muita luonnehtimatta jääneitä tapauksia oli sovi-
teltu 101, mikä oli 7% kaikista tapauksista. 

Yhtenä sovittelutoiminnan vaikuttavuutta kuvaavana mittarina voidaan pitää sopimusten syntyä ja niiden 
pitämistä. Vastaajat raportoivat, että vertaissovitteluista lähes 97% oli syntynyt sopimus soviteltavaan kon-
fliktiin. Seurannan osalta 97,5% 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. 

2.4.2 Aikuisjohtoista sovittelua kuvaavat tilastotiedot 

Koulujen ja oppilaitosten sekä päiväkotien henkilökunnalle suunnatun syventävän RESTO-koulutuksen on 
vuoden 2018 loppuun mennessä käynyt yhteensä 1121 aikuista. Osallistujat ovat olleet mm. luokanopettajia, 
aineenopettajia, rehtoreita, apulaisrehtoreita, erityisopettajia, koulunkäyntiohjaajia, opinto-ohjaajia, koulu-
tuspäällikköjä, uraohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, opiskelutoiminnan koordinaattoreita, asu-
misenohjaajia, terveydenhoitajia ja psykologeja sekä päiväkotien puolelta mm. päiväkodin johtajia, lasten-
tarhanopettajia, lähihoitajia, iltapäiväkerhon ohjaajia sekä esiopettajia.  
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Kuvio 22. RESTO-koulutuksen käyneiden määrät vuosittain vuodesta 2010 vuoteen 2018 

 

Kuviossa 22. esitetään RESTO-koulutukseen osallistuneiden määrät vuosina 2010-2018. Koulutus antaa val-
miudet 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 -kyse-
lyllä, joka lähetettiin vuosina 2017-2018 RESTO-koulutukseen osallistuneelle 348 henkilölle. Kyselyssä kartoi-
tettiin aikuisjohtoista sovittelutoimintaa 12 monivalintakysymyksen ja yhden avoimen kysymyksen avulla. 
Osaan monivalinnoista sai antaa useamman vastausvaihtoehdon. Kyselyn vastaamiseen annettiin aikaa 3 
viikkoa. Määräaikaan mennessä vastauksia palautui 61 henkilöltä (vastaus%=17,5%). 

Kuvio 23. Aikuisjohtoisen sovittelutoiminnan tilastokyselyyn vastanneiden määrät kouluasteittain 

 

Vastaajista 44% toimi alakouluilla, ylä- ja yhtenäiskouluilla työskenteli yhteensä 43% vastaajista ja 8 henkilöä 
(13%) toimi toisen asteen oppilaitoksella. 
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Kuvio 24. Restoratiivisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä 

 

RESTO-koulutus rakentuu kolmesta osiosta, joissa ensimmäisessä opitaan restoratiivisten menetelmien hyö-
dyntäminen oman ryhmän ja luokan oppilaiden kanssa työskennellessä. Tavoitteena on restoratiivisten pii-
rien (circles) ja menetelmien avulla harjoitella ja harjaannuttaa oppilaita osallisuuteen ja yhteiseen toiminaan 
ryhmätilanteissa niin, että rohkaistutaan ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita. Restoratiiviset pii-
rit kuten puhepiirit (PUPI), paripiirit (PAPI) ja oivalluspiirit (OIVA) toimivat arjen opetustilanteissa sekä ennal-
taehkäisevästi kun ryhmän yhteistoimintaa vahvistetaan ja tilannekohtaisesti kun orastavia jännitteitä pure-
taan. Piirissä tapahtuva yhteistoiminta luo pohjaa konfliktien käsittelylle, kun jo luokkatilanteessa on opittu 
työskentelemään kasvokkain ja keskustellen sekä omaa ja ryhmän toimintaa reflektoiden. Lähes kaksi kol-
masosaa (64%) vastanneista kertoo käyttävänsä restoratiivisia yhteistoimintamenetelmiä kuukausittain, 21% 
hyödyntää menetelmiä viikoittain ja 10% lähes päivittäin. Vastaajista 3 (5%) ei ollut käyttänyt restoratiivisia 
piirejä työssään lainkaan.  

Kuvio 25. 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. Osallis-
tujat hyödyntävät sovittelua arjen tilanteissa välittömästi tai eri tasoisesti järjestetyissä sovitteluistunnoissa. 
Lähtökohtana on restoratiivisen sovitteluprosessin arvot kunnioittavasta kohtaamisesta ja syyttämättä työs-
kentelystä, tilanteen asiantuntijuuden säilyttämisestä osapuolilla sekä ratkaisujen yhteisestä etsimisestä niin, 
että osapuolet nähdään aktiivisina oman konfliktinsa omistajina ja ratkaisijoina. Päivittäin sovitteluprosessia 
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ilmoitti hyödyntävänsä 10% vastaajista, viikoittain sovittelutaitoja käytti 21% vastaajista ja 38% ilmoitti sovit-
televansa kuukausittain. Vastaajista 31% ei ollut käyttänyt sovitteluprosessia lainkaan. 

Kuvio 26. Aikuisjohtoisessa sovittelussa osapuolina olleet otannan mukaan 

 

Kuvio 26. tarkastelee aikuisjohtoisessa sovittelussa olleita osapuolia. Asiaa kysyttiin monivalinnassa, jossa 
vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja, sen mukaan kenen välisiä tilanteita he olivat sovitelleet. Otannan 
61 vastaajasta 42 vastaajaa oli toiminut sovittelijana ja heistä lähes kaikki (93%) ilmoittivat sovitelleensa op-
pilaiden välisiä tilanteita. Näiden lisäksi oppilaan ja henkilökunnan jäsenen välistä konfliktia kertoi sovitel-
leensa 21% vastaajista. Vastaajista 5% ilmoitti sovitelleensa myös tilanteissa, joissa osapuolina olivat oppi-
laat, henkilökunnan jäsenet ja huoltajat. Vastaajista 2% kertoi sovitelleensa tilanteissa, joissa osapuolina oli-
vat oppilas ja huoltajat ja niin ikään 2% vastaajista ilmoitti sovitelleensa tilanteita, joissa oli pelkästään hen-
kilökunnan jäseniä. 

Kuvio 27. Aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteet 
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Kuvio 27. kuvaa aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteita. Kuten edellisessä monivalin-
nassa, tähänkin kysymykseen vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja sen mukaan mitä olivat sovitelleet. 
Eniten oli soviteltu sanallisia konflikteja, sillä 93% neljäskymmenestäkahdesta sovitelleesta vastaajista kertoi 
sovitelleensa tapauksia, joissa oli kyse sanallisesta häirinnästä tai toisen mielen pahoittamisesta. 62% sovi-
telleista vastaajista kertoi sovitelleensa myös fyysistä häirintää. Lisäksi 50% vastaajista oli sovittelut tapauk-
sia, joissa oli kyse väärin ymmärtämisestä tai väärin tulkinnasta. Vastaajista 26% ilmoitti sovitelleensa myös 
omaisuuteen kohdistuneita tilanteita, 14% eristämistä ja 12% kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä näke-
myseroja. Pakottamista ei ollut valittu vaihtoehdoista lainkaan ja 2% vastaajista oli valinnut vaihtoehdon 
muu, kun pyydettiin luonnehtimaan soviteltuja tapauksia. Kuviossa suluissa tapausten vapaasti kuvattu 
luonne. 

Kuvio 28. Sopimusten syntyminen sovittelussa 

 

Aikuisjohtoisessa sovittelussa syntyi sopimus aina yli puolessa sovitteluista tapauksista, sillä 42 aikuissovitte-
lijana toimineesta vastaajasta (ja yksi vastaajista vastasi kysymykseen, vaikka ei itse ollut sovitellut) 58% va-
litsi vaihtoehdon aina, kun sopimuksen syntymisestä kysyttiin. 40% sovitelluista vastaajista valitsi vaihtoeh-
don usein. Yksi vastaajista valitsi vaihtoehdon harvoin ja kukaan ei valinnut ei lainkaan vastausta. 

Kuvio 29. Sovittelujen seurannan tulossa otannan vastaajien ilmoittamana 

 

Kysyttäessä sovittelusopimusten pitämistä yksi sovitelleista vastaajista ei vastannut kysymykseen. Yksi ei so-
vitelleista vastaajista taas vastasi. Kysymykseen vastanneista 38% ilmoitti, että seurannassa oli todettu 
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sopimuksen pitäneen aina. 57% vastaajista kertoi sopimuksen pitäneen usein ja 2 (5%) vastaajaa neljästä-
kymmenestäkahdesta vastaajasta kertoi sopimuksen pitäneen harvoin. Yhtään ei lainkaan vaihtoehtoa ei va-
littu. 

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 use-
alla kuviolla, joissa mukana on kaikkien 61 vastaajan näkemykset, vaikka 3 vastaajaa on ilmoittanut, että he 
eivät ole käyttäneet restoratiivisia menetelmiä ja 19 vastaajaa on ilmoittanut, ettei ole käyttänyt sovittelua 
lainkaan (kts. kuviot 24 ja 25). 

Kuvio 30. Näkemykset restoratiivisen lähestymistavan merkityksestä omassa työssä 

 

Tässä kuviossa avataan vastaukset kysymykseen koetusta restoratiivisen lähestymistavan tuesta omaan työ-
hön. Kuudestakymmenestäyhdestä vastaajasta 46% ilmoitti, että restoratiivinen lähestymistapa on tukenut 
työtä paljon, 44% vastaajista koki saaneensa restoratiivisesta lähestymistavasta melko paljon tukea työhönsä 
ja 6 (10%) vastaajaa ilmoitti saaneensa tukea työhönsä vain vähän. Yhtään ei lainkaan vastausta ei tullut. 

Kuvio 31. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta kuulluksi tulemiseen ryhmässä 

 

Kuvio 31. avaa näkemyksiä kuulluksi tulemisen vahvistumisesta ryhmässä. 33% vastaajista ilmoitti, että kuul-
luksi tuleminen on vahvistunut paljon ja 48% vastaajista ilmoitti kuulluksi tulemisen vahvistuneen melko pal-
jon ryhmässä, kun he ovat hyödyntäneet restoratiivisia menetelmiä. Kymmenen vastaajaa (16%) koki 
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kuulluksi tulemisen vahvistuneen vähän ja kaksi henkilöä (3%) ilmoitti, etteivät restoratiiviset menetelmät 
olleet vahvistaneet kuulluksi tulemista ryhmässä lainkaan. 

Kuvio 32. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta ryhmän vuorovaikutukseen 

 

Tässä kuviossa tarkastellaan vuorovaikutuksen vahvistumista ryhmässä. 20% vastaajista ilmoitti vuorovaiku-
tuksen vahvistuneen paljon ja 57% vastaajista ilmoitti vuorovaikutuksen vahvistuneen melko paljon ryh-
mässä, kun he ovat käyttäneet restoratiivisia menetelmiä ryhmän kanssa työskennellessään. 12 (20%) hen-
kilöä kertoi vuorovaikutuksen vahvistuneen vähän ja kaksi vastaajaa (3%) ilmoitti, että restoratiiviset mene-
telmät eivät olleet vahvistaneet lainkaan vuorovaikutusta. 

Kuvio 33. Näkemykset restoratiivisten menetelmien vaikutuksesta ryhmän ryhmäytymiseen 

 

Kuviolla 33. tarkastellaan vastauksia kysymykseen ryhmän ryhmäytymisen vahvistumisesta. 24% vastaajista 
ilmoitti, että restoratiiviset menetelmät ovat tukeneet ryhmän ryhmäytymistä paljon ja 51% kertoi restora-
tiivisten menetelmien tukeneen ryhmäytymistä melko paljon. 12 (20%) henkilöä totesi menetelmien tuke-
neen ryhmäytymistä vähän ja kolme vastaajaa (5%) ilmoitti ettei menetelmät ole tukeneet ryhmäytymistä 
lainkaan. 

Lopuksi RESTO-koulutukseen osallistuneille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä siitä, miksi sovitte-
lua 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 koulu-
tusten jälkeen on osallistujilta koulutuspalautelomakkeissa saatu. Kuviossa kuvataan pylväsdiagrammein vas-
taajien vastausten painottuminen prosentteina eri valintavaihtoehtoihin. 
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Kuvio 34. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen sovittelun tärkeydestä 

 

Kuvio 34. esittää 61 vastaajan näkemyksiä siitä, miksi restoratiivinen sovittelu on tärkeää. Tähän 
monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta kolme mielestään tärkeintä 
vaihtoehtoa. Yksi vastaajista valitsi vain kaksi, yksi vastaajista neljä ja yksi vastaajista viisi vaihtoehtoa. 
Vaihtoehtojen valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi nousi vaihtoehto, että sovittelussa osapuolia ei 
syyllistetä tai leimata (62% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). Seuraaviksi tärkeimmiksi nousivat 
vaihtoehdot sovittelussa käsitellään tunteita ja tarpeita (56% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) ja 
jokainen saa kertoa oman tarinansa (54% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). Lisäksi vastaajista 48% piti 
tärkeänä sitä, että restoratiivisessa sovittelussa etsitään ratkaisuja eikä anneta rangaistuksia. 34% vastaajista 
valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa todetaan, että sovittelussa kaikki konfliktin osapuolet saavat osallistua. 
Vastaajista 25% piti tärkeänä osapuolten omien ratkaisujen tukemista. Samoin 25% piti tärkeänä sitä, että 
restoratiivisessa sovittelussa luotetaan osapuolten kantavan vastuuta omasta lupauksestaan. Kukaan 
vastaajista ei valinnut kohtaa voin itse havaita sopimuksen pitämisen ja käyttäytymisen muutoksen. 

Kuvio 35. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen lähestymistavan tärkeydestä 
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Kuviolla 35. avataan 61 RESTO-koulutukseen osallistuneen vastaajan näkemyksiä siitä, miksi restoratiivinen 
lähestymistapa on tärkeää. Tähän monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta 
kolme mielestään tärkeintä vaihtoehtoa. Kolme vastaajista valitsi vain kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen 
valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi koettiin se, että restoratiivisessa lähestymistavassa tunteiden ja 
tarpeiden käsittely lisää ymmärrystä (77% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) sekä se, että yhdessä 
puhumalla asiat saadaan hoidettua (64% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). 44% vastaajista piti lisäksi 
tärkeänä sitä, että restoratiivisessa lähestymistavassa arjen konfliktit nähdään oppimistilanteina. 31% valitsi 
tärkeäksi vaihtoehdon, jonka mukaan voi työskennellä ketään roolittamatta ja syyttämättä. 23% vastaajista 
vastaajista valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa todetaan, että restoratiivisessa lähestymistavassa läsnäolo 
vahvistuu  ja 21% valitsi tärkeäksi vaihtoehdon restoratiivisessa lähestymistavassa yhteistoiminnallisuus 
vahvistaa oppimista. Vähemmän valintoja tuottivat vaihtoehdot luotan oppilaiden toimijuuteen (18%) sekä 
vaihtoehto mallinnan sitä mitä opetan tai ohjaan (16%). 

2.5 VERSO-TOIMINNAN PALAUTTEET PERUSKOULUILTA JA 
TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSILTA 

Verso-toiminnasta kerätään säännöllisesti palautteita VERSO-ohjelman kouluttamilta vapaaehtoistoimijoilta 
eli vertaissovittelijoilta ja Verso-ohjaajilta. Lisäksi vuoden 2018 aikana kehiteltiin palautekyselyä myös sovit-
telun osapuolille. Ensimmäinen kysely vuonna 2017 sovittelussa osapuolina olleille tehtiin otantana keväällä 
2018. Kokemusten perusteella kyselyä muokattiin ja se toistettiin keväällä 2019 koskien vuotta 2018. Seu-
raavassa 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. 

2.5.1 Toiminnan palautteet vertaissovittelijoilta ja Verso-ohjaajilta 

Toiminnan palautetta kerättiin otantana vuoden 2018 aikana yhteensä 27 Verso-toiminnan jatkokoulutuk-
sessa. Näissä 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 198 henkilöltä, joista 137 oli oppilaita (vertaissovittelijoita) ja 61 henkilökunnan 
jäseniä (Verso-ohjaajia). Kyselyssä kartoitettiin aktiivisten Verso-toimijoiden näkemyksiä toiminnan vaikutuk-
sesta omassa koulussa. 

Kuvio 36. Sopimusten syntyminen Vertaissovittelussa 
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Vastaajista 82% oli sitä mieltä, että sovitteluissa syntyy sovinto lähes aina. 17% koki, että sovinto syntyy usein. 
Vain yksi vastanneista sanoi sovinnon syntyvän harvoin. Kukaan vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ei kos-
kaan. Yksi vastaajista jätti kohdan tyhjäksi. 

Kuviot 37 ja 38. Riitojen vähentyminen ja koulun ilmapiirin parantuminen Verso-toiminnan myötä 

  

Aktiivisista Verso-toimijoista 80% oli sitä mieltä, että riidat yhteisössä vähenevät paljon tai melko paljon 
Verso-toiminnan myötä. Vastaajista 19% koki riitojen vähenevän vähän ja 2 vastaajaa (1%) ei nähnyt Verso-
toiminnalla vaikutusta riitojen määrään. Vastaavasti 79% vastaajista koki Verso-toiminnan parantavan oman 
koulun ilmapiiriä paljon tai melko paljon. Vastaajista 20% piti parannusta vähäisenä ja 2 vastaajista (1%) ei 
kokenut Verso-toiminnalla olevan vaikutusta oman koulun ilmapiiriin. Neljä vastaajaa ei vastannut riitojen 
vähenemistä koskevaan kysymykseen ja yksi vastaaja ei vastannut ilmapiirin parantumista koskevaan kysy-
mykseen. 

Kuvio 39. Kokemus itselle hyödyllisten taitojen oppimisesta Verso-toiminnan myötä 

 

Verso-toimintaan osallistumisen myötä 88% vastaajista koki oppineensa paljon tai melko paljon hyödyllisiä 
taitoja omaa elämäänsä varten. Vastaajista 23 henkilöä (12% kaikista vastanneista) koki oppineensa hyödyl-
lisiä taitoja vähän tai ei lainkaan. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen lainkaan. 
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Kuvio 40. Vastaajien näkemyksiä Verso-toiminnasta 

 

Kuvio 41. Vastaajien näkemyksiä sovittelusta 

 

Kyselyssä kartoitettiin vielä vastaajien näkemyksiä Verso-toiminnasta ja sovittelusta väittämien avulla. Näihin 
monivalintakysymyksiin vastaajat saivat valita seitsemästä annetusta vaihtoehdosta kolme mielestään 
tärkeintä vaihtoehtoa. Kuvio 40 esittää vastaajien näkemyksiä tärkeistä asioista Verso-toiminnassa ja kuvio 
41 avaa vastaajien kokemusta sovittelun tärkeydestä. Molemmissa kuvioissa oppilaiden ja henkilökunnan 
jäsenten vastaukset on eroteltu. 
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2.5.2 Toiminnan palautteet sovittelussa osapuolina olleilta oppilailta: ”Mä tykkään 
vertaisovitelu” 

Sovittelussa osapuolina olleilta kerättiin tietoa otantana keväällä 2019. Kyselylomake laadittiin väittämien 
muotoon, johon vastaajalla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä asteikolla: Täysin samaa mieltä - Melko pal-
jon samaa mieltä - Melko paljon eri mieltä - Täysin eri mieltä. Väittämiä lomakkeessa oli 15 ja lopussa oli 
mahdollisuus antaa avoimesti palautetta Verso-toiminnasta erikseen.  

Kyselyn toteuttamispyyntö ohjeineen ja lomakkeineen lähetettiin 8 eri koulun Versovastuulliselle aikuiselle, 
joiden kanssa oli tehty yhteistyötä vuoden 2018 aikana ja joiden tiedettiin aktiivisesti toteuttavan Verso-toi-
mintaa koulullaan. Määräaikaan mennessä saatiin vastauksia 7 eri koululta. 

Kuvio 42. Sovittelussa osapuolina olleille kyselyyn vastanneet luokka-asteittain 

 

Vastauksia kertyi kaikilta 7 koululta yhteensä 105 sovittelussa osapuolena olleelta oppilaalta. Peruskoulun 
kaikki ikäluokat ovat tässä edustettuna. Vastaajista eniten eli 21 oppilasta oli 4.-luokkalaisia, seuraavaksi eni-
ten 2.-, 3.- ja 5.-luokkalaisia, kutakin näistä 14 oppilasta. 10 vastaajaa oli 1.-luokkaisia. 8 vastaajista oli 9. 
luokalta. 6.-, 7.- ja 8.-luokkalaisista oli kustakin 7 vastaajaa. Myös kaikkein pienimmiltä sovitteluun osallistu-
neilta eli esikouluikäisiltä saatiin 3 vastausta. 

Kuvio 43. Väittämä sopimuksen syntymisestä vertaissovittelussa 
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Vastaajista 69% (73 vastaajaa) oli täysin samaa mieltä väittämässä Vertaissovittelussa syntyi sopimus rii-
taamme ja 27% (28 vastaajaa) oli väittämän kanssa melko samaa mieltä. Melko eri mieltä väittämän kanssa 
oli 2 vastaajaa (2%), samoin kuin täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 2 vastaajaa (2%).  

Kuviot 44, 45 ja 46. Väittämät vertaissovittelussa koetusta tilanteen selvittelystä 

   

 

Kolmella yllä kuvatulla väittämällä tarkasteltiin vertaissovittelussa osapuolina olleiden oppilaiden kokemuk-
sia konfliktitilanteen selvittelystä: 

Vastaajista eli riidan osapuolista 95% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Vertaissovittelussa sain 
kertoa mitä on tapahtunut kanssa. Neljä vastaajaa oli väittämän kanssa melko eri mieltä ja yksi vastaaja täysin 
eri mieltä.  

Osapuolista 97% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Vertaissovittelussa minua kuunneltiin kanssa, 
kun taas 2 vastaajaa oli melko eri mieltä tämän väittämän kanssa ja yksi täysin eri mieltä.  

Vastaajista 89% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä Vertaissovittelussa minua ei syytelty mistään, 
6% vastaajista (6 henkilöä) oli melko eri mieltä ja 5% (5 henkilöä) täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

Kuviot 47, 48 ja 49. Väittämät vertaissovittelijoiden toiminnasta 

   

Näissä kolmessa väittämässä kartoitettiin osapuolten näkemystä vertaissovittelijoiden toiminnasta: 

Vastaajista 97% oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Vertaissovittelijat olivat puolueettomia kanssa. 
Kolme osapuolina olleista (3%) oli täysin eri mieltä ja kukaan vastaajista ei ollut melko eri mieltä tämän väit-
tämän kanssa.  

97% vastaajista eli 102 henkilöä oli joko täysin samaa mieltä (95 hlöä) tai melko samaa mieltä (7 hlöä) väittä-
mässä Vertaissovittelussa ei annettu rangaistuksia. Yksi vastaaja (1%) oli melko eri mieltä tämän väittämän 
kanssa, ja 2 vastaajaa (2%) oli täysin eri mieltä. 
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95% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Vertaissovittelijat osasivat auttaa sopimaan rii-
dan kanssa. 5 vastaajaa (5%) oli melko eri mieltä ja nolla vastaajaa täysin eri mieltä väittämän kanssa.  

Kuviot 50, 51 ja 52. Osapuolten näkemyksiä konfliktin sopimisesta vertaissovittelussa 

   

Kolmessa yllä kuvatussa väittämässä tarkasteltiin sopimukseen liittyviä näkemyksiä:  

94% vertaissovittelussa osapuolina olleista vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Sain sanoa 
mitä sopimukseen kirjoitetaan kanssa. 6% (6 vastaajaa) oli väittämän kanssa melko tai täysin eri mieltä.  

99 % osapuolista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä, jonka mukaan Myös toinen osapuoli sai eh-
dottaa ratkaisua. Yksi vastaaja oli melko eri mieltä ja kukaan ei ollut täysin eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

91% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän Sopimus oli mielestäni hyvä kanssa. Viisi vastaajaa 
(5%) oli melko eri mieltä ja neljä vastaajaa (4%) täysin eri mieltä tässä väittämässä. 

Kuviot 53 ja 54. Väittämät vertaissovittelussa tehdyssä sopimuksessa annetun lupauksen pitämisestä 

  

Näissä edellä kuvatuissa väittämissä kysyttiin vertaissovittelussa osapuolena olleen näkemystä erikseen siitä, 
pitikö hän ja pitikö toinen osapuoli sovittelussa tehdyn sopimuksen: 

84% vastaajaajista ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä väittämän Minä pidin sopimuksessa antamani lu-
pauksen kanssa, ja 11% vastaajista oli melko samaa mieltä väittämän kanssa. 4 vastaajaa (4%) oli melko eri 
mieltä, ja 1 vastaaja (1%) kirjasi olevansa täysin eri mieltä. 

89% vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä väittämässä Toinen osapuoli piti sopimuksessa antamansa 
lupauksen. 6 vastaajaa (6%) oli melko paljon eri mieltä ja 5 vastaajaa (5%) täysin eri mieltä tämän väittämän 
kanssa. 
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Kuviot 55, 56 ja 57. Väittämät vertaissovittelutoiminnasta 

   

Kolmessa yllä kuvatussa väittämässä kartoitettiin näkemyksiä vertaissovittelusta laajemmin: 

95% vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämässä Oppilaat osaavat vertaissovittelussa 
sopia riitojaan keskenään. Viisi vastaajaa (5%) oli täysin tai melko eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

91% osapuolina olleista vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämässä Vertaissovittelussa 
olo tuntui turvalliselta. Neljä vastaajaa (4%) kirjasi olevansa melko paljon eri mieltä ja 5 vastaajaa (5%) oli 
väittämän kanssa täysin eri mieltä. 

92% vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väittämän On hyvä, että koulussamme on vertais-
sovittelutoimintaa kanssa. 4 vastaajaa (4%) oli melko eri mieltä, samoin vastaajista 4 henkilöä (4%) oli täysin 
eri mieltä tämän väittämän kanssa. 

Tässä kaikki vastaukset lomakkeen lopussa olleesta vapaan kommentin kysymyksestä: Haluatko sanoa jotain 
muuta Verso-toiminnasta? 

• Verso on paras! <3 
• Hyvä, että on sovittelu koulussa. 
• Minusta on mukavaa kun jossain voi sovitella riitoja. 
• Verso toiminta on todella arvokasta, sekä verson myötä olen oppinut itsestäni ja muista paljon 

uusia asioita. 
• J <3 
• Mä tykkään vertaisovitelu 
• Lyhyt mutta ytimekäs 

2.6 MINIVERSO-TOIMINNAN PALAUTTEET 
VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖILTÄ 

MiniVerso-toiminnan palautteita kerättiin otantana koulutusten jälkeen koko MiniVerson jatkoprojektin ajan 
vuonna 2018. Palautekysely lähetettiin Google Forms -linkin kautta 285 MiniVerso-toimintaa yhteisössään 
toteuttaneelle henkilölle toukokuussa ja joulukuussa 2018. Määräaikaan vuoden 2018 loppuun mennessä 
vastauksia oli kertynyt 82 varhaiskasvatusyksikön MiniVerso-koulutuksen saaneelta henkilöstön jäseneltä 
(vastaus%=28,7,2%). MiniVerso-toiminnan mukaisesti varhaiskasvatusyksikön henkilöstö käyttää aktiivisesti 
sovittelevaa työotetta arjen tilanteissa ja toimii sovittelijana lasten riidoissa. Palautekyselyn vastaukset ku-
vaavat seuraavassa henkilöstön näkemyksiä MiniVerso-toiminnasta omassa työssään ja yksikössään. 
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Kuvio 58. Näkemykset riitojen ratkeamisesta vastanneiden sovittelutoiminnassa 

 

Kysymyksen vastausten mukaan 97,5% vastanneista kokivat, että MiniVerso-toiminnan avulla riidat ovat lä-
hes aina tai usein ratkenneet sovitellen.  2,5% vastaajaa huomautti riitojen ratkeavan vain harvoin. Yhtään ei 
koskaan vastausta ei kertynyt. 

Kuvio 59. Näkemykset riitojen vähentymisestä vastaajien varhaiskasvatusyksiköissä 

 

Lähes puolet vastaajista (49,4%) totesi, että sovittelun myötä riidat ovat vähentyneet heidän yhteisöissään 
melko paljon. 8,9% vastaajista vastasi riitojen vähentyneen paljon ja 38% vastaajaa koki riitojen vähentyneen 
vähän.  
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Kuvio 60. Näkemykset MiniVerson sovittelutoiminnan vaikutuksesta yhteisön ilmapiiriin 

 

Tähän kysymykseen saatiin 80 vastausta. Vastaajista 37,5% esitti, että sovittelu on parantanut yhteisönsä 
ilmapiiriä melko paljon. 8,8% vastaajista näki ilmapiirin parantuneen paljon. 45% vastaajista puolestaan kat-
soi ilmapiirin parantuneen vain vähän sovittelun myötä omassa varhaiskasvatusyksikössään.  

Kuvio 61. Näkemykset MiniVerson sovittelutoiminnan tuomista hyödyistä omaa työtäni varten. 

 

Vastaajista 48,1% koki saaneensa paljon hyödyllisiä taitoja omaa työtänsä varten MiniVerson tuottaman so-
vittelutoiminnan myötä. 39,5% vastaajista totesi saaneensa melko paljon hyödyllisiä taitoja. 11,1% koki saa-
neensa 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 62. Näkemykset MiniVerso-toiminnan vastaamisesta Vasun vaatimuksiin 

 

Suurin osa vastaajista (83,8%) oli sitä mieltä, että MiniVerso-toiminta tukee erittäin hyvin uuden Varhaiskas-
vatussuunnitelman (Vasu) toimintakulttuuria. 16,2% koki MiniVerson vastaavaan Vasun vaateisiin melko hy-
vin. Yhtään huonosti tai ei lainkaan vastausta ei saatu. 
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3 POHDINTAA 

Tähän raporttiin on koottu VERSO-ohjelman toiminnasta kerättyä tietoa erityisesti rahoittajan (STEA) tiedot-
tamiseen toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Samalla on kehitetty tilastointi vastaamaan ra-
hoittajan joka toinen vuosi pyytämää erillistä tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitystä (TVS), joka VERSO-oh-
jelman osalta kootaan aina parillisesta vuodesta. Toisaalta kerättyä tietoa hyödynnetään aktiivisesti, kun 
VERSO-ohjelman toimintoja kehitetään. Raportti ei kuitenkaan ole tutkimus eikä raportissa tehdä tutkimuk-
seen kuuluvaa tarkempaa analyysia kerätystä datasta.  

Tietoa raporttia varten on kerätty koulutusten yhteydessä paperilomakkein vuoden 2018 aikana sekä Google 
Forms -kyselyin kevään 2019 aikana yhteensä 9 VERSO-ohjelman kouluttajan toimesta. Kerätty tieto on tal-
lennettu työtekijöiden laatimiin Excel-taulukkoihin osana työntekijöiden tehtäviä. Excel-ohjelman avulla ker-
tyvästä datasta on tuotettu kuvioita, jotka ovat täydentyneet tietojen lisääntymisen myötä. Kaikki työntekijät 
ovat ottaneet kantaa lopulliseen tekstiin huolehtien näin tekstin ymmärrettävyydestä ja tarkoituksenmukai-
suudesta. 

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 lap-
siystävällistä toimintakulttuurin muutosta, jota VERSO-ohjelmalla tavoitellaan. 

Vuoden 2018 aikana käynnistynyt Mentori-toiminta on VERSO-ohjelman uusin toimintamuoto. Mentori-toi-
minnan tavoitteena on koota alueellisesti VERSO-ohjelman kouluttamia aikuisia asiantuntijatiimiksi, joka alu-
eellaan edistää ja ylläpitää VERSO-ohjelman tuottamaa toimintaan varhaiskasvatus- ja kasvatuskentän yksi-
köissä. Toiminnan arviointia kehitetään ja tuloksia päästäneen esittämään seuraavassa tilastoraportissa. 

Tilastoinnin taso ja datan keruutavat kehittyvät ja muuttuvat toisaalta rahoittajan intressien ja toisaalta toi-
minnan kehittämisen ja kehittymisen mukaan. Tähän tilastoraporttiin koottujen tietojen lisäksi dataa on ke-
rätty mm. mediaosumista ja someliikenteestä, mitä tietoja käytetään vuosittaisen rahoitushakemuksen yh-
teydessä. Digitaalista ympäristöä hyödynnetään yhä vahvemmin otantojen keruussa.  

Digitaalisten alustojen kautta tavoitetaan yhä paremmin VERSO-ohjelman kouluttamien yksikköjen sovitte-
lutoimijat. VERSO-ohjelman kotisivut uudistuivat vuoden 2018 aikana. Syksyllä 2018 käynnistyi Sovittelun 
Aallot Podcast, jonka osat ovat kuunneltavissa kotisivun ja fb-sivun kautta. Vuoden 2018 aikana käynnistyi 
myös E-learning -projekti, jossa tuotetaan verkkoympäristössä opiskeltavat päiväkotien ja koulujen sovitte-
lutoiminnan kurssit niin oppilaille kuin henkilökunnan jäsenillekin. Kurssikokonaisuudet valmistuvat hyödyn-
nettäviksi syyskauden 2019 alkuun. 


