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VERSOOHJELMA
Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on
toteutettu ja kehitetty Suomessa VERSOohjelman puitteissa vuodesta 2000 lähtien.
Vuodesta 2006 VERSO-ohjelma on ollut osa
yleishyödyllisen Suomen sovittelufoorumi
ry:n toimintaa. Ohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja
terveysministeriön sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Toiminnan tarkoituksena on vähentää
konflikteja päiväkoti- ja kouluyhteisöissä
yhteisöjen vuorovaikutustaitoja edistämällä.
VERSO-ohjelma ei poista oppilaitosten
muita puuttumisen menetelmiä, vaan antaa
hyvän työvälineen eritasoisten
konfliktien lapsiystävälliseen ja varhaiseen
huomioimiseen ja käsittelyyn.

VERSO-ohjelma tuo restoratiivisen
kohtaamisen menetelmiä niin
varhaiskasvatuskentälle, kouluihin kuin
oppilaitoksiinkin, ja ohjelman puitteissa
koulutetaan sovittelijoiksi sekä
varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten
henkilökuntaa että oppilaita. Restoratiivinen
sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan
ratkaista lasten tai oppilaiden keskinäisiä sekä
opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja.
Restoratiivisessa sovittelussa lapset oppivat
tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä

Peruskouluissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa VERSO-ohjelman puitteissa
järjestetään Verso- ja RESTO-koulutuksia.
Verso-koulutuspakettiin kuuluu kolme osaa:
vertaissovitteluun perehdyttävä koulutus
koko koulun henkilökunnalle, oppilaille
tarkoitettu vertaissovittelijakoulutus ja
vertaissovittelua ohjaavien aikuisten
koulutus. Aikuisille, joita restoratiiviset
menetelmät kiinnostavat enemmän
järjestämme syventäviä RESTO-koulutuksia.

vastuunottoa omista teoista.
Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla
sovittelijoiksi koulutetut henkilökunnan
jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse
löytämään ratkaisut ristiriitoihinsa.
Sovittelussa lasta ei leimata vaan
kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja
sen ratkaisun asiantuntijana. Kaikki osapuolet
saavat kertoa omat näkemyksensä
tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja
pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia
noudattamalla edetään sopimukseen, jonka
toteutumista seurataan.

Suomen sovittelufoorumi ry

Varhaiskasvatuskentän henkilökunnalle
järjestämme MiniVerso-koulutuksia, joilla
pyritään lasten aitoon osallisuuteen, ja joiden
tuella henkilökunnan jäsenet auttavat lapsia
itse löytämään ratkaisuja riitoihinsa. Lisäksi
VERSO-ohjelman mentorointitoiminta
käynnistyi keväällä 2018. Mentoroinnilla
tuetaan päiväkodeissa ja kouluissa
käynnistettyä sovittelutoimintaa ja sen
ylläpitoa, alueellista yhteistoimintaa ja
verkostoitumista sekä restoratiivisen
toimintakulttuurin juurtumista kouluihin ja
päiväkoteihin.
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TAVOITTEET
VERSO-ohjelman tavoitteena on
päivähoitoyksikköjen, koulujen ja
oppilaitosten vertaissovittelutoiminnan ja
siihen liittyvän oppilaiden ja
henkilökunnan vapaaehtoisen sovittelutyön
käynnistäminen ja vahvistaminen sekä
varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelun
ja restoratiivisen toimintakulttuurin
tukeminen koulutusten, tiedottamisen ja
paikallisen mentoritoiminnan avulla.
Päätavoite jakautuu osatavoitteisiin
seuraavasti:
1. Kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä
tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisy,
varhainen puuttuminen ja
kiusaamistilanteiden yhteisöllinen ja
osallistava sekä lapsen oikeuksia
kunnioittava käsittely
varhaiskasvatussuunnitelman ja
opetussuunnitelman perusteiden, YK:n
lasten oikeuksien ja Euroopan
neuvoston lapsiystävällisen oikeuden
ohjeistuksen mukaisesti.
2. Koulujen ja oppilaitosten
vertaissovittelutoiminnan ja siihen
liittyvän oppilaiden ja henkilökunnan
vapaaehtoisen restoratiivisen sovittelun
sekä mentoritoiminnan tukeminen
yhteisön työrauhan ja turvallisuuden

1.
2.
3. Varhaiskasvatuskentän
sovittelutoiminnan vahvistaminen
MiniVerso-mallin mukaisesti. Mallin
avulla varhaiskasvatusyksikköjen
henkilökunta osaa ohjata ja opettaa
lapsia sovittelemaan arjen mieltä
pahoittavia tilanteita välittömästi näiden
tapahtuessa kiusaamisen eskaloitumista
näin ennaltaehkäisten.
4. Mentoritoiminta tukee VERSOohjelman kouluttamien toimijoiden
(henkilökunta, lapset, oppilaat, huoltajat)
yhteistoimintaa ja verkostoitumista
alueellisesti näin sovittelun
toimintakulttuuria alueella vahvistaen.
1.
2.
VERSO-ohjelman on valtakunnallinen
hanke, joka tarjoaa koulutusta ja tukea koko
maassa. VERSO-ohjelmassa toimi
vuonna 2019 yhteensä kymmenen
päätoimista kouluttajaa. Ohjausryhmä,
johon kuuluu 24 varhaiskasvatus- ja
opetuskentän ammattilaista, kokoontui
kaksi kertaa ja uutta oppilaiden omaa
ohjausryhmää lähdettiin suunnittelemaan.

lisäämiseksi sekä konfliktien kuten
häirinnän ja kiusaamisen
käsittelemiseksi.

Suomen sovittelufoorumi ry
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KOULUTUKSET
VUONNA 2019
Vuonna 2019 VERSO-ohjelman
Verso-toiminnan koulutusten määrät
jatkoivat kasvuaan, ja
ylläpitokoulutusten tukeminen
vahvistui. Peruskouluissa ja toisen

436

asteen oppilaitoksissa Verso-toimintaa

YKSIKKÖÄ

käynnistettiin ja ylläpidetiin vuonna
2019 yhteensä 166 yksikössä ja 342
koulutustapahtumassa, joihin osallistui
yhteensä 6387 osallistujaa (41 %
oppilaita ja 59 % aikuisia). Uusina

552

yksikköinä Verso-toiminnan käynnisti

KOULUTUS-

67 koulua. Aikuisille suunnattuun

TAPAHTUMAA

syventävään RESTO-koulutukseen
osallistuttiin 148 eri yksiköstä.
Yksiköllä tarkoitetaan peruskoulua tai
toisen asteen oppilaitoksen yksikköä.

11 745

OSALLISTUJAA

Varhaiskasvatuskentällä MiniVersotoimintaa käynnistettiin ja
ylläpidettiin vuonna 2019 yhteensä
269 varhaiskasvatusyksikössä 210
koulutustapahtumassa, joihin osallistui
yhteensä 5358 osallistujaa.

Suomen sovittelufoorumi ry
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TOIMINNAN
KEHITYS (1)
Koulutettujen yksiköiden
määrä kasvaa tasaisesti

Verso kouluissa ja
oppilaitoksissa
Verso-toiminta käynnistyi
koulutuksin vuonna 2001.
Ennen vuotta 2006 ei
tarkkoja tilastoja kerätty,
joten tieto alkuvuosilta on
viitteellinen. Vuoden 2019
päättyessä Verso-toiminta
oli VERSO-ohjelman
koulutuksin käynnistetty
yhteensä 804
peruskouluyksikössä tai
toisen asteen yksikössä.

MiniVerso
varhaiskasvatusyksiköissä

MiniVerso-toiminnan
koulutukset käynnistyivät
vuonna 2011. Vuoden 2019
loppuun mennessä oli
toimintaan koulutettu
yhteensä 1621 varhaiskasvatuksen yksikköä.
Varhaiskasvatusyksiköllä
tarkoitetaan päiväkotiyksikköä, ryhmäperhepäivähoitoyksikköä tai
perhepäivähoitoyksikköä.

Suomen sovittelufoorumi ry
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TOIMINNAN
KEHITYS (2)
Verso-koulutuksissa ylläpidon
tukeminen on vahvistunut

Verso-koulutukset ja osallistujat
Ylemmässä diagrammista näkyy Verso-toiminnan ylläpitokoulutusten toteutumisen
vahvistuminen, mikä tukee hyvin VERSO-ohjelman tavoitetta sovittelutoiminnan
juurtumisen edistämisestä. Vuonna 2019 pidettiin runsaasti enemmän ylläpitokoulutuksia
niin vertaissovitelijoille (oppilaat) kuin ohjaajille ja oppilaitosten henkilökunnallekin kuin
vuonna 2017. Alla olevasta diagrammista näkyvät vuosien 2017–2019 koulutustapahtumien
osallistujamäärät, jotka heijastelevat myös samaa kehitystä.

Suomen sovittelufoorumi ry
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KOULUTUSPALAUTTEITA
Restoratiivisen sovittelun koulutukset
koetaan hyödyllisiksi
Verso-toiminnan
koulutuspalautteet
Verso-toiminnan koulutuksista
kerättiin palautetta vuonna 2018
yhteensä 48 koulutuksesta ja
vuonna 2019 33 koulutuksesta.
Täytetyn palautelomakkeen
palautti vuonna 2019 yhteensä 727
henkilöä, joista oppilaita oli 534 ja
henkilökunnan jäseniä 193.
Verso-toiminnan koulutuksia on
pidetty pääosin erittäin
hyödyllisinä (n. 61-67% vastaajista)
tai melko hyödyllisinä (n. 30-37%
vastaajista). Lukujen voidaan
Verso-toiminnan koulutuspalautteista vuosina 2018-2019

nähdä kuvaavan paitsi
koulutuksen laatua myös
koulutuksen tuoman tietotaidon
merkitystä osallistujien arjessa.

MiniVerson koulutuspalautteet
Koulutuksen hyödyllisyydestä
kysyttäessä saatiin vuonna
2019 yhteensä 154
(vastausprosentti 100) vastausta
varhaiskasvatuksen
henkilökunnalta. Vastaajista 64%
piti koulutusta erittäin
hyödyllisenä ja 33% melko
hyödyllisenä
MiniVerson koulutuspalautteista vuonna 2019

Suomen sovittelufoorumi ry
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VERSO:
SOVITTELUT
Vertaissovittelussa syntyneet
sopimukset pitävät erittäin hyvin

Sovitellut tapaukset
Vuonna 2019 sovittelu- ja
seurantatietoja saatiin 89
koulusta, joissa oli soviteltu
yhteensä 2033 tapausta.
Sovitteluun ohjatut tapaukset
liittyivät enimmäkseen
sanallisiin ja fyysisiin
konflikteihin, mutta myös
omaisuuteen kohdistettuihin
tekoihin, eristämiseen ja
muihin asioihin. Pakottamis- tai
uhkailutapauksia soviteltiin
yhteensä kuusi.

Sovittelujen tulokset
Sovitteluista on saatu erittäin
hyviä tuloksia vuosilta 2017–
2019. Vuonna 2019
sopimukseen päästiin 95,9 %
raportoiduista sovitteluista, ja
91,5 % tehdyistä sopimuksista oli
pitänyt kun niitä tarkasteltiin
seurannassa.

Suomen sovittelufoorumi ry
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VERSO:
SOVITTELIJOIDEN
JA OHJAAJIEN
KOKEMUKSIA

Versossa riidat sovitaan ja oppilaat
pääsevät itse osallistumaan
Kyselyn toteutus ja näkemyksiä
toiminnasta
Palautetta kerättiin vuonna 2019
otantana 32 Verso-toimintaa
ylläpitävässä koulutuksessa. Vastauksia
saatiin 203 henkilöltä, joista 126 oli
oppilaita (vertaissovittelijoita) ja 77
henkilökunnan jäseniä (Versoaikuisia).
Noin 85 % vastanneista oppilaista ja
henkilökunnan jäsenistä koki riitojen
ratkenneen sovittelussa lähes aina, ja
noin 10 % koki niiden ratkenneen
usein.

Lisäksi yli 80 % oli sitä mieltä, että Verso-toiminnan tuloksena riidat vähenevät ja koulun
ilmapiiri paranee usein tai lähes aina. Hyödyllisiä taitoja omaan elämäänsä Verso-toiminnasta
kokivat saaneensa noin 90 % vastaajista (usein/lähes aina).
Sovittelutoiminnan
merkityksestä
Opettajien vastauksissa
korostuvat erityisesti se,
että Verso-toiminnassa
oppilaat pääsevät itse
osallistumaan ja tulevat
kuulluiksi. Oppilaiden
vastauksissa Versotoiminnan rankaisemattomuus, hyödyllisyys sekä
itse tekeminen nousivat
merkityksellisimmiksi.

Suomen sovittelufoorumi ry
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VERSO:
OSAPUOLTEN
KOKEMUKSIA

"Verso on minun mielestäni reilua"

Kyselyn toteutus
Sovittelussa osapuolina olleilta kerätään
otantana palautetta aina seuraavan
vuoden alussa. Kyselylomake koostuu
väittämistä, joihin vastaaja antaa
mielipiteensä asteikolla: Täysin samaa
mieltä - Melko paljon samaa mieltä Melko paljon eri mieltä - Täysin eri
mieltä. Väittämiä lomakkeessa on 15.
Palautetta on kerätty nyt kolmelta
vuodelta, joten tässä raportissa
esittelemme vastaukset vertailuna
vuosien 2017-2019 toiminnan
palautteista.
Vertaissovittelu tuntuu turvalliselta
Suurin osa sovittelujen osapuolista näki
sovittelun hyvin positiivisessa valossa.
Vertailu osoittaa, että yhä useampi (n.
65%->80%) osapuolista koki saaneensa
kertoa oman näkemyksensä
tapahtumista. Huomattava kasvu on
tapahtunut turvallisuuden kokemuksessa:
yhä useampi (n. 55%->n. 80%) kokee
vertaissovittelun turvalliseksi. Lisäksi
viimeisen kahden vuoden aikana 80% on
kokenut vertaissovittelijoiden olevan
puolueettomia. Useampi vastaajista (n.
80%>n. 90%) kertoo pitäneensä antamansa
lupaukset. Vuosittain lähes 80%
osapuolista pitää hyvänä sitä, että
kouluissa on verstaissovittelutoimintaa.

Suomen sovittelufoorumi ry
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RESTO:
SOVITTELUT(1)
RESTO-koulutettujen taidot päässeet
ahkeraan käyttöön
Sovitellutaitojen hyödyntäminen
Syventävä RESTO-koulutus tähtää
yksiköiden toimintakulttuurin
muutokseen restoratiivisempaan
suuntaan ja antaa työkaluja
aikuisjohtoiseen sovitteluun.
RESTO-palautteista laadittua
vuosivertailua tarkasteltaessa on
havaittavissa, että sovittelun taitoa
on käytetty useimmiten
kuukausittain, ja vuoden 2019
osalta sovittelun hyödyntäminen
myös viikoittain on kasvanut.
Sovitellut tapaukset
Sovittelua hyödynnetään edelleen eniten oppilaiden välisten konfliktien ratkaisussa, mutta
vuonna 2019 myös oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien yhteisten sovittelujen määrää sekä
selkeästi myös henkilökunnan jäsenten välisten sovittelujen määrä kasvoi. 60 % vastaajista
kertoi sovittelujen päättyneen sopimukseen aina, 37 % usein. Seurannassa 28 % totesi
sopimusten pitäneen aina ja 69 % usein.
Samansuuntaisesti kuin
vertaissovitteluissakin,
sovitellut tapaukset ovat
vuosina 2017–2019
liittyneet enimmäkseen
sanalliseen häirintään tai
mielen pahoittamiseen,
väärinymmärrykseen tai
väärintulkintaan ja
fyysiseen häirintään.
Pakottamistapauksia ei
ole tullut sovitteluun.

Suomen sovittelufoorumi ry
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RESTO:
SOVITTELUT (2)
Ei syyllistetä tai rankaista - kaikkien
tarinoita, tunteita ja tarpeita kuullaan
ja ratkaisut etsitään yhdessä

Restoratiivisen sovittelun tärkeys
Vuosina 2017–2019 restoratiivisen sovittelun tärkeyttä koskevaan kyselyyn vastanneet
saivat valita vaihtoehdoista kolme mielestään tärkeintä. Vaikka vertailussa on nähtävissä
hieman vaihtelua, kaikkina vuosina samat kolme asiaa nousivat tärkeimmiksi. Vuonna
2019 eniten valittu vaihtoehto oli "Jokainen saa kertoa oman tarinansa" (75% vastaajista
valitsi tämän vaihtoehdon). Seuraaviksi tärkeimmiksi nousivat vaihtoehdot "Sovittelussa
käsitellään tunteita ja tarpeita" (54% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) ja "Etsitään
ratkaisuja eikä anneta rangaistuksia" (54% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). Nämä
kolme asiaa kuvastavatkin erittäin hyvin onnistuneen restoratiivisen sovittelun sisältöä.

Suomen sovittelufoorumi ry

11

RESTO:
TOIMINTAKULTTUURIN
MUUTOS (1)

"Restoratiivinen toimintatapa on
mullistanut käsitykseni konfliktien
selvittelystä"
Restoratiivinen lähestymistapa
tukee työtä
RESTO-koulutetut aikuiset eivät
ainoastaan sovittele vaan hyödyntävät
restoratiivisia menetelmiä työssään
myös muuten. Heidän palautteistaan
koostettu vuosivertailu osoittaa, että
yhä useampi (v. 2017 61 %, v. 2018 46 %,
v. 2019 67%) vastanneista kokee
restoratiivisen lähestymistavan
tukeneen työtään paljon. Vain harva
vastasi lähestymistavan tukeneen työtä
vähän, eikä kukaan vastannut ettei se

Ymmärrystä tunteiden ja tarpeiden kautta

olisi tukenut ollenkaan.

RESTO-koulutetuilta kysyttiin myös, mitä he pitivät restoratiivisessa lähestymistavassa
tärkeimpänä. Vuosivertailussa vuosina 2017-2019 tärkeimmiksi nousivat samat asiat. Eniten
arvossa pidettiin ymmärryksen lisääntymistä tunteiden ja tarpeiden käsittelyn kautta. Toiseksi
tärkeimpänä pidettiin sitä, että asiat saadaan hoidettua yhdessä puhumalla ja kolmanneksi
tärkeimpänä arjen konfliktien näkemistä oppimistilanteina.

Suomen sovittelufoorumi ry
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RESTO:
TOIMINTAKULTTUURIN
MUUTOS (2)

Restoratiiviset menetelmät
vahvistamassa kuulluksi tulemista ja
vuorovaikutusta
Restoratiiviset menetelmät
RESTO-koulutettujen aikuisten
työssä ovat heidän mukaansa
vahvistaneet kuulluksi
tulemista, vuorovaikutusta ja
ryhmäytymistä heidän
ohjaamissaan ryhmissä.
Ensimmäisen diagrammin
vuosivertailusta näkyy, että
kaikkina otosvuosina
menetelmien koettiin
vahvistaneen kuulluksi
tulemista enimmäkseen melko
paljon tai paljon. Toisesta
diagrammista nähdään, että
myös vuorovaikutuksen
koetaan vahvistuneen
ensisijaisesti melko paljon
kaikkina otosvuosina.
Kolmannen diagrammin
mukaisesti restoratiivisten
menetelmien koettiin tukeneen
ryhmäytymistä enimmäkseen
melko paljon tai paljon.
Nämä tulokset kertovat
restoratiivisten menetelmien
myötävaikutuksesta ryhmien
toimintakulttuurien
muutokseen. Hyvä
vuorovaikutus ja ryhmähenki
ennaltaehkäisevät konflikteja ja
lisäävät ryhmän jäsenten
hyvinvointia.

Suomen sovittelufoorumi ry
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MINIVERSO:
HENKILÖKUNNAN
KOKEMUKSET

Konfliktinhallintakeinoja aikuisille ja
sovittelutaitoja lapsille
Hyödyt varhaiskasvatuksen
henkilökunnalle
Palautekyselyyn vastasi 71
MiniVerso-koulutuksen saanutta
varhaiskasvatuksen henkilökunnan
jäsentä. Vastaajista 32% koki saaneensa
paljon ja 54 % melko paljon
konfliktinhallintakeinoja omaa työtään
varten MiniVerson tuottaman
sovittelutoiminnan myötä.

Lasten kehityksen tukeminen
83 % vastaajista oli sitä mieltä, että
lapset ovat oppineet sovittelu- ja
neuvottelutaitoja paljon tai melko
paljon MiniVerso-toiminnan myötä.
Lisäksi 94 % vastaajista oli sitä mieltä,
että lapset ovat oppineet kuuntelemaan
toisiaan sovitteluissa (paljon tai melko
paljon), ja 97% koki, että lapset ovat
voineet sanoa oman mielipiteensä
sovitteluissa joko erittäin hyvin tai
melko hyvin. Vastaukset kuvastavat
sitä, kuinka MiniVerso osaltaan tukee
lasten tunnetaitojen ja
vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä
sovittelevan otteen omaksumista.

Suomen sovittelufoorumi ry
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MINIVERSO:
LASTEN
KOKEMUKSET

Lapset sovittelevat niin
päivähoidossa kuin kotonakin
Kysely lähetettiin sovittelutoimintaan
koulutettuihin varhaiskasvatusyksiköihin,
joissa kasvattajat haastattelivat 2-6 -vuotiaita
sovittelussa mukana olleita lapsia. Kyselyyn
osallistui 163 lasta.
Lapsista 85% koki, että he olivat saaneet
rauhassa kertoa oman tarinansa sovittelussa.
Lisäksi 87% heistä kertoi, että oli itse keksinyt
ratkaisun riitaansa. Vastausten voidaan
nähdä osaltaan kuvaavan lasten kuulluksi
tulemisen ja kyvykkyyden kokemusta
sovittelutilanteessa. 90% kyselyyn
osallistuneista lapsista koki oppineensa
sovittelemaan, ja jopa 72% ilmoitti
sovitelleensa riitoja myös kotona tai muualla
päivähoidon ulkopuolella.
Kyselyvastauksissa oli myös seuraavanlaisia
lasten mainintoja sovittelun jälkeisistä
tapahtumista ja tunnelmista:
”Tuli hyvä mieli kaikille.”
”Onnistuttiin ratkaisemaan yhdessä ja sitten
leikittiin.”
”Ei oo tullu niin paljon riitoja.”
” Lähettiin samaan leikkiin, sovittiin kaikki,
ettei enää riidellä.”
”Mie olin ilonen.”
”Mietin miksi toinen teki niin.”
”Tulee iloinen mieli.”

Suomen sovittelufoorumi ry
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VERSOOHJELMA
SOMESSA

Seuraa meidän kuulumisia somessa
ja opi lisää!

VERSO - sovittelu

MiniVerson juttulaari

@Verso_sovittelu

verso_sovittelu

Versosnappi
Kotisivuilla:
Sovittelun aallot -podcast

www.sovittelu.com/vertaissovittelu

Suomen sovittelufoorumi ry
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