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Suomen sovittelufoorumi ry
Raportti VERSO-ohjelman 

tuottamasta restoratiivisen lähestymistavan
ja sovittelun toiminnasta

varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa 

ja oppilaitoksissa 

vuonna 2020



Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on

toteutettu ja kehitetty Suomessa VERSO-

ohjelman 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.

VERSO-ohjelma tuo restoratiivisen kohtaamisen

menetelmiä niin varhaiskasvatuskentälle,

peruskouluihin kuin oppilaitoksiinkin -

ohjelman puitteissa koulutetaan sovittelijoiksi

sekä varhaiskasvatuksen, koulujen ja

oppilaitosten henkilökuntaa että myös

oppilaita. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa

vaihtoehtoisen tavan ratkaista lasten tai

oppilaiden keskinäisiä riitoja, sekä

opettajien/aikuisten ja oppilaiden välisiä

ristiriitoja. Restoratiivisessa sovittelussa lapset

oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja,

empatiaa sekä vastuunottoa omista teoista.

Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla

sovittelijoiksi koulutetut henkilökunnan jäsenet

ja oppilaat auttavat riidan 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 ratkaisuvaihto-

ehtoja. Mallia noudattamalla edetään

sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Toiminnan tarkoituksena on antaa

mahdollisuuksia sovittelu- ja vuorovaikutus-

taitojen harjoitteluun. Sovittelu- ja

vuorovaikutustaitojen oppimisen myötä on

mahdollista ennaltaehkäistä konfliktitilanteita  

kärjistymästä kiusaamistilanteiksi.

VERSO-ohjelman toimintamallit eivät poista

yhteisöjen muita tuen ja puuttumisen

menetelmiä, vaan antavat hyvät työvälineet

eritasoisten konfliktien varhaiseen lapsi-

ystävälliseen huomioimiseen ja käsittelyyn.

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

VERSO-ohjelman puitteissa järjestetään

Vertaissovittelun (Verso) sekä aikuisjohtoisen

sovittelun RESTO -koulutuksia. Verso-

koulutuspakettiin kuuluu kolme osaa:

vertaissovitteluun perehdyttävä koulutus 

 koulun koko henkilökunnalle,  

 vertaissovittelijakoulutus oppilaille ja

vertaissovittelua ohjaavien ns Verso-aikuisten

koulutus.  Aikuisille, jotka kiinnostuvat

syvemmin sovittelusta ja restoratiivisista

menetelmistä  järjestämme  RESTO

Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -

koulutuksia.

Varhaiskasvatuskentän henkilökunnalle

toteutamme MiniVerso-koulutuksia, joilla

pyritään lasten aitoon osallisuuteen:

henkilökunnan jäsenet auttavat lapsia itse

löytämään ratkaisuja riitoihinsa. VERSO-

ohjelman Mentorointitoiminta käynnistyi

keväällä 2018. Mentoroinnilla tuetaan

päiväkodeissa ja kouluissa käynnistettyä

sovittelutoimintaa, sen ylläpitoa, alueellista

yhteistoimintaa ja verkostoitumista sekä

restoratiivisen toimintakulttuurin juurtumista

kouluihin ja päiväkoteihin.

VERSO -OH J E LMA
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Oppilaiden riitojen, koetun kiusaamisen ja

mielipahan puheeksi ottaminen,

vertaissovitteluun ohjaaminen ja käsittely

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,

yhteisön omaksuman restoratiivisen

vertaissovittelun toimintamallin

mukaisesti.

Kouluyhteisön arjessa havaittujen

haastavien konfliktien käsittely

aikuisjohtoisella sovittelulla sekä

oppilaiden vuorovaikutustaitojen

vahvistaminen restoratiivisilla

menetelmillä opetustilanteissa.

VERSO-ohjelman tavoitteena on

varhaiskasvatusyksiköiden, 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 mentori-

toiminnan avulla.

Päätavoite jakautuu osatavoitteisiin

seuraavasti: 

1.

2.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten

vuorovaikutustaitojen vahvistamien ja

arjen riitojen käsittely mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa restoratiivisilla

menetelmillä MiniVerso -toimintamallin

mukaisesti

Lasten oikeuksien ja osallisuuden

vahvistaminen oman ikätasonsa

mukaisesti niin, että lapset ja oppilaat

oppivat hyödyntämään sovittelua riitojen

ja kiusaamisen selvittelyssä, kokevat

tulleensa kuulluksi ja voivat vaikuttaa

yhdessä vertaistensa kanssa siihen, miten

erilaisia arjen konfliktitilanteita ratkaistaan.

Toimintakulttuurin muutos sanktio-

keskeisestä toiminnasta lasten ja nuorten

kyvykkyyttä vahvistavaan ja syrjäytymistä

ehkäisevään konfliktin hallintaan.

Verso-ohjelman tuottaman toiminnan

ylläpidon ja juurtumisen tukeminen.

1.

2.

3.

4.

5.

TAVO I T T E E T
20 20
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VERSO-ohjelma on valtakunnallinen hanke, joka
tarjoaa koulutusta ja tukea koko maassa. VERSO-
ohjelmassa toimi vuonna 2020 yhteensä yhdeksän
päätoimista kouluttajaa. Ohjelman ohjausryhmään

kuuluu 24 varhaiskasvatus- ja opetuskentän
ammattilaista. Uutta sovittelijaoppilaiden omaa

ohjausryhmää pilotoitiin hyvällä menestyksellä: sen
toiminta jatkuu vuonna 2021.

 



KOULUTUKSET:

LUKUMÄÄRIÄ
VUONNA 2020 VERSO-ohjelman koulutusten määrä laski

jonkin verran koronapandemian vuoksi.

Keväällä peruttujen koulutusten viikoilla

rakennettiin valmius syksyn koulutusten

etätoteuttamiseen etäalustoilla.

Verso-toiminnan uutena käynnisti 44

koulua (vrt 67 vuonna 2019). 

 Sovittelutoiminnan ylläpitoa vahvistettiin

koulutuksin. Kouluilla toteutettiin 233 Verson

koulutustapahtumaa, joissa mukana oli

yhteensä 4289 osallistujaa (joista 34%

oppilaita ja 66% aikuisia). Aikuisten

syventävää RESTO-koulutusta toteutettiin

yhteensä 80 päivää, joissa osallistujina

yhteensä 290 kasvatuskentän edustajaa. 

Varhaiskasvatuskentällä MiniVerso-
toimintaa käynnistettiin ja ylläpidettiin

yhteensä 96 koulutustapahtumassa, joihin

osallistui 2100 henkilöä (joista 32% lapsia ja

68% aikuisia).

Mentoritoiminnan tapaamisia toteutettiin

eri puolilla Suomea yhteensä yhdeksän.

Näissä mukana oli 74 alueellista mentoria.

418

24% ETÄKOULUTUKSIA

KOULUTUS-

TAPAHTUMAA

OSALLISTUJAA
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MiniVerso
varhaiskasvatusyksiköissä

MiniVerso-toiminnan

koulutukset käynnistyivät

vuonna 2011. Vuoden 2020

loppuun mennessä oli

toimintaan koulutettu

yhteensä 1699 varhais-

kasvatuksen yksikköä.

Varhaiskasvatusyksiköllä

tarkoitetaan päiväkoti-

yksikköä, ryhmäperhepäivä-

hoitoyksikköä tai

perhepäivähoitoyksikköä.
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SOVITTELUTOIMINTA

LAAJENEE (1)
Koulutettujen yksiköiden
määrä kasvoi hyvin myös
pandemian aikana

Verso kouluissa ja
oppilaitoksissa

Verso-toiminta käynnistyi

koulutuksin vuonna 2001.

Ennen vuotta 2006 ei

tarkkoja tilastoja kerätty,

joten tieto alkuvuosilta on

viitteellinen. Vuoden 2020

päättyessä Verso-toiminta oli

VERSO-ohjelman koulutuksin

käynnistetty yhteensä 849

peruskouluyksikössä tai

toisen asteen yksikössä.



Verso-koulutukset ja osallistujat kouluilla
Ylemmässä diagrammista nähdään Verso-toiminnan ylläpitokoulutusten ja RESTO-

koulutusten pysyneen edelleen vahvana. Nämä tukevat hyvin VERSO-ohjelman tavoitetta

sovittelutoiminnan juurtumisen edistämisestä. Myös erityisen maininnan ansaitsevat koulut,

jotka pandemiavuoden erityisjärjestelyistä huolimatta koulutustemme turvin käynnistivät

Verson uutena toimintamuotona koulullaan. 

Alla diagrammissa näkyvät vuosien 2017–2020 koulujen ja oppilaitosten Verso- ja RESTO-

koulutustapahtumien osallistujamäärät. Koronasta huolimatta vuonna 2020 näiden

koulutusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 69% edellisen vuoden osallistujamäärästä.
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Verso-toiminnassa ylläpidon
tukeminen edelleen vahvaa

SOVITTELUTOIMINTA

LAAJENEE (2)



Verso-toiminnan
koulutuspalautteet
Verso-toiminnan koulutuksista

kerättiin palautetta vuonna 2020

sähköisellä palautelomakkeella.

Sen täytti yhteensä 654 henkilöä

(N=654), joista 68% oppilaita ja 32%

henkilökunnan jäseniä. Verso-

koulutuksia on pidetty vuosittain

pääosin erittäin hyödyllisinä (n. 61-

67% vastaajista) tai melko
hyödyllisinä (n. 30-37% vastaajista).

MiniVerson koulutuspalautteet
Miniverso-koulutuksen

hyödyllisyydestä kysyttäessä saatiin

vuonna 2020 yhteensä 69 vastausta

varhaiskasvatuksen henkilökun-

nalta (N=69). Vastaajista 46% piti

koulutusta erittäin hyödyllisenä ja

samoin 46% melko hyödyllisenä.

Koulutuksista hyvät valmiudet
Yllämainituista kaikista vastaajista

59% koki saaneensa 2020

koulutuksistamme erittäin hyvät
valmiudet sovittelutoiminnan

toteuttamiseen, ja 41% melko
hyvät valmiudet (N=723).

Kaikkien näiden lukujen voidaan

nähdä kuvaavan paitsi koulutuksen

laatua myös koulutuksen tuoman

tietotaidon tarvetta ja merkitystä

osallistujien arjessa.

Verso-toiminnan koulutuspalautteista vuosina 2018-2020
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OSALLISTUJIEN

PALAUTETTA

KOULUTUKSISTA

MiniVerson koulutuspalautteista vuonna 2019-2020

"Verso-toiminta kuuluu koulumme toimintakulttuuriin, 
jossa oleellinen osa on oppilaiden osallistaminen, 

koulutukset ovat olleet ammattitaitoisia!"
(opettaja, Mikkeli 2020)

Verson & MiniVerson koulutuspalautteista vuonna 2020
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Sovitellut tapaukset
Vuoden 2020 vertaissovittelu- ja

seurantatietoja saatiin otantana

jopa aiempaa laajemmin, eli 102

koululta (N=102). Näillä kouluilla

kerrottiin sovitellun yhteensä

1889 konfliktia  Sovitteluun

ohjatut tapaukset liittyivät

vuonna 2020, aiempien vuosien

tapaan, enimmäkseen sanallisiin

(45%) ja fyysisiin (39%)

konflikteihin, mutta myös

omaisuuteen kohdistuneita

tekoja, eristämisiä,

pakottamista/uhkailua ja muita

asioita on soviteltu.

VERSO:

SOVITTELUT
Vertaissovittelussa syntyneet
sopimukset pitävät erittäin hyvin

Sovittelujen tulokset
Sovitteluista on saatu erittäin

hyviä tuloksia vuodesta toiseen.

Vuonna 2020 sopimukseen

päästiin 96,8%:ssa raportoiduista

sovitteluista, ja 93% tehdyistä

sopimuksista oli pitänyt kun niitä

tarkasteltiin seuranta-

tapaamisessa. Oppilaat ovat

kyvykkäitä ratkaisujen löytäjiä,

kun aidon osallisuuden areena

heille tuetusti annetaan. 

"On kivaa olla versotyyppi, 
ja se on myös hyödyllistä, 

koska sitten osaa ratkaista aikuisena riitoja!"
(oppilas, Espoo 2020)



Kyselyn toteutus ja näkemyksiä
toiminnasta
Näkemyksiä kerättiin otantana 38

Verson ylläpitokoulutuksessa. Vastauksia

saatiin 230 henkilöltä (N=230), joista 63%

vertaissovittelijaoppilaita ja 37%

Versotoiminnan tukiaikuisia.

Vastanneista 79% koki riitojen

ratkenneen sovittelussa lähes aina, ja 

 21% koki niiden ratkenneen usein.

Yksikään ei valinnut harvoin-  tai ei
lainkaan -vaihtoehtoa.
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VERSO:

SOVITTELIJOIDEN

JA VERSO-

AIKUISTEN

KOKEMUKSIA

Versossa riidat sovitaan ja oppilaat
pääsevät itse osallistumaan

Lisäksi 75% oli sitä mieltä, että Verso-toiminnan myötä riidat vähenevät. 

Vastaajista 85% mielestä Verso-toiminta parantaa koulun ilmapiiriä. 

Hyödyllisiä taitoja omaan elämäänsä Verso-toiminnasta kokivat saaneensa 87% vastaajista.

Sovittelutoiminnan merkityksestä 
Verso-aikuisten vastauksissa Verson tärkeimmiksi piirteiksi nousivat se, että Verso-toiminnassa

oppilaat pääsevät itse osallistumaan sekä se, että oppilaat tulevat kuulluiksi. Oppilaiden vastauksissa

Verson rankaisemattomuus, hyödyllisyys sekä itse tekeminen nousivat merkityksellisimmiksi.

"Versotoimintaan on koulullamme paljon halukkaita. 
Verso vaikuttaa positiivisesti ilmapiiriin ja kehittää 

taitoa keskustella ja ottaa huomioon toinen 
ihminen mielipiteineen." (opettaja, Lempäälä 2020)



Sovittelussa konfliktin osapuolina olleilta

oppilailta kerätään otantana palautetta aina

seuraavan vuoden alussa: tuorein kysely

tehtiin tammikuussa 2021. Vastaajien

sovittelut ovat toteutuneet 2020.

Kyselylomake koostuu väittämistä, joihin

vastaaja antaa mielipiteensä asteikolla: Täysin
samaa mieltä/Melko paljon samaa
mieltä/Melko paljon eri mieltä/Täysin eri
mieltä. Palautetta on kerätty nyt neljältä

vuodelta; viereisissä ja seuraavan sivun

kaavioissa näkyvät vastaukset vertailuna 2018-

2020. Kaavioissa N=vastaajien määrä.

Sovittelun osapuolten kokemukset
kuulluksitulosta, puolueettomuudesta ja
auttamisesta
Kuulluksitulon kokemus on vahvistunut

vuosittain: vuoden 2020 vastanneista

osapuolista 97% kertoi olevansa Täysin
samaa tai Melko paljon samaa mieltä, että

tuli kuulluksi konfliktitilanteessaan.

Kokemus sovittelijoiden puolueettomuu-

desta on kulmakivi sovittelussa. Viimeisen

kolmen vuoden aikana 80% on kokenut

vertaissovittelijoiden olevan Täysin
puolueettomia, ja lisäksi 13% osapuolista koki

sovittelijoiden olleen melko puolueettomia.

Nuoret vertaissovittelijat saavat sovittelun

osapuolilta hyvän arvion osaamisestaan: viime

vuonna sovittelun 'asiakkaina' olleista

oppilaista 76% on Täysin samaa mieltä, että

sovittelijat osasivat auttaa sopimaan riidan, ja

lisäksi 21% on tästä Melko paljon samaa
mieltä.
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""Verso on koulumme
tärkeimpiä asioita :)"

(sovittelussa osapuolena ollut
oppilas, Rovaniemi 2021)

VERSO:

OSAPUOLTEN

KOKEMUKSIA 1 "Verso on minun mielestäni reilua"
(sovittelussa riidan osapuolena ollut oppilas, Naantali 2020)



Sovittelun osapuolten kokemukset
sopimuksen syntymisestä ja oman
lupauksen pitämisestä sekä arvio
vertaissovittelusta omassa koulussa

Jo 20 vuoden ajan on saatu nähdä, että

Versossa todella syntyy sopimuksia: riidan

osapuolet saavat lähes aina

sovittelusopimuksen aikaiseksi

vertaissovittelijoiden ohjauksessa. Vuoden

2020 kysely vahvistaa jälleen tämän:

sovittelussa omaa riitaansa selvittäneistä

vastaajista 97% on täysin tai melko paljon
samaa mieltä siitä, että vertaissovittelussa

syntyi sopimus riitaamme. Niissä tapauksissa

kun vertaissovittelussa ei synny sopimusta,

käytäntönä on asian siirtyminen koulun

aikuisten hoidettavaksi.

Sopimuksen pitämistä seurataan aina Verson

seurantatapaamisessa myöhemmin.

Väittämään 'Minä pidin sopimuksessa

antamani lupauksen' valitsi 73% vastaajista

olevansa täysin samaa mieltä, ja lisäksi 26%

vastaajista melko paljon samaa mieltä.

Sovitteluun osallistuneiden oppilaiden

keskuudessa vertaissovittelua pidetään 

 hyvänä toimintamuotona: yhteensä 92%

vastanneista on täysin tai melko paljon
samaa mieltä, että on hyvä kun omassa

koulussa on vertaissovittelutoimintaa.
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VERSO:

OSAPUOLTEN

KOKEMUKSIA 2
On hyvä, että koulussamme
on vertaissovittelutoimintaa

""Jes verso on hyvä tapa 
selvittää riitoja"

(sovittelussa osapuolena ollut
oppilas, Hollola 2021)



Palautekyselyyn vastasi 125 MiniVerso-koulutuksen saanutta ja -toimintaa toteuttanutta

varhaiskasvatuksen henkilökunnan jäsentä (N=125). Kysyttäessä MiniVerso-toiminnan eri

elementeistä vahviten oli keskitytty huoltajille tiedottamiseen sovittelusta (93% vastaajista),

sovittelun ylläpidosta omassa tiimissä (88%) ja lasten kanssa MiniVersoon tutustumiseen (87%).

Huomion arvoista oli myös se, että yksiköihin koulutusten jälkeen tulleet uudet työntekijät oli
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MINIVERSO:

HENKILÖ-

KUNNAN

KOKEMUKSET
Konfliktinhallinnan keinoja aikuisille:
kuulluksitulon kokemuksia lapsille

vastaajista 82%:n mukaan

perehdytetty Mini-Verso-

toimintaan. Eniten kehitettävää

tämän otoksen perusteella on

MiniVerson verkkokurssin sekä

MiniVerso-vuosikellon

hyödyntämisessä toiminnan

juurruttamisen tukena.

Restoratiivisen kohtaamisen
elementtejä omaan työhön
Aiempina vuosina tehdyn

vastaavan kyselyn tuloksena

nähdään, että henkilökunta

kokee Miniverson tuottavan
hyviä konfliktinhallinnan
keinoja oman työn arkeen
(2018: 88%, 2019: 86%). Nyt

halusimme tarkastella tätä

lähemmin: vieressä olevassa

kaaviossa nousee vahvimmiksi

keinoiksi: lasten aito kuuntele-

minen, syyllistämättä työsken-

tely ja lasten omien ratkaisujen

tukeminen. Nämä ovat restora-

tiivisen kohtaamisen perus-

elementtejä, ja vastaukset

heijastelevat sitä, kuinka

MiniVerso osaltaan tukee lasten

tunnetaitojen ja vuorovaikutus-

taitojen kehitystä.

"MiniVerso on hyvä juttu monin eri tavoin. 
Lapset oppivat kuuntelemaan ja miettimään 
miten ratkaista riitoja ja erimielisyyksiä. 
Ja oppivat luottamaan aikuiseen eri tavalla."
(varhaiskasvattaja 2020)



Kysely lähetettiin sovittelutoimintaan

koulutettuihin varhaiskasvatusyksiköihin,

joissa kasvattajat haastattelivat 2-6 -

vuotiaita sovittelussa mukana olleita

lapsia. 2020 kyselyyn osallistui 73 lasta

(N=73).

Lapsista nyt lähes kaikki, ja edellisvuotta

useampi (85% -> 97%), koki, että he olivat

sovittelussa saaneet rauhassa kertoa oman

tarinansa riidasta. Edellisellä sivulla

näimme juuri kasvattajien oman

toiminnan reflektiota: siellä vastaavasti

97% arvioi itse antavansa lapsille kuulluksi

tulemisen kokemuksia. Näin kyselyssä

lasten ja aikuisten kertoma vahvistaa

tulosten luotettavuutta. Aikuiset vastaajat

(sivu 11) ovat eri henkilöitä kuin lapsia

haastatelleet kasvattajat.

 

MiniVerson keskeinen ajatus on, että

lasten kanssa harjoitellaan ja leikitäänkin

sovittelua, jotta he hiljalleen itsekin

oppivat sovittelun toimintamallin. 84%

kyselyyn osallistuneista lapsista koki

oppineensa sovittelemaan. 

Hyvällä tavalla sovittelutaito myös lähtee

leviämään näiden pienten kansalaisten

mukana: kaksi kolmannesta heistä ilmoitti

sovitelleensa riitoja myös kotona tai

muualla päivähoidon ulkopuolella.
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MINIVERSO:

LASTEN 2-6 V

KOKEMUKSET Lapset sovittelevat niin
varhaiskasvatuksessa 
kuin kotonakin

“Sitten me alettiin leikkiä sitä samaa leikkiä, 
niin ettei kenellekkään  tullut epäreiluksi”
(lapsi päiväkodissa, 2020)



Sovitellut tapaukset

RESTO-sovittelua hyödynnetään edelleen eniten oppilaiden välisten konfliktien ratkaisussa.

Kuitenkin vastaajista 17% kertoo sovitelleensa myös oppilaan ja koulun aikuisen välisiä konflikteja,

ja 13% kertoi mukana olleen myös huoltajan. Lisäksi joka neljäs vastaajista oli sovitellut

henkilökunnan jäsenten välisiä ristiriitoja. Vastaajista 58% kertoi sovittelujen aina päättyneen
sopimukseen, 39% usein. Seurannassa 25 % totesi sopimusten pitäneen aina ja 71 % usein.

Samansuuntaisesti kuin vertaissovitteluissakin, sovitellut tapaukset ovat 2017–2020 liiittyneet

Sovittelutaitojen hyödyntäminen

Henkilökunnan syventävä RESTO-

koulutus tähtää yksiköiden

toimintakulttuurin muutokseen

restoratiivisempaan suuntaan ja

antaa työkaluja aikuisjohtoiseen

sovitteluun. RESTO-vuosikyselystä

laadittua vuosivertailua

tarkasteltaessa on havaittavissa, että

sovittelun taitoa on käytetty

useimmiten kuukausittain.

Merkillepantavaa on, että vuoden

2020 osalta sovittelun päivittäinen

hyödyntäminen on kasvanut.
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RESTO:

SOVITTELUT(1)
RESTO-koulutettujen taidot
päässeet ahkeraan käyttöön

enimmäkseen

sanalliseen häirintään

tai mielen

pahoittamiseen,

väärinymmärrykseen

tai väärintulkintaan

sekä fyysiseen

häirintään. Myös

omaisuuteen

kohdistuvia riitoja,

eristämisiä ja joitakin

pakottamisia on

soviteltu.



Restoratiivisen sovittelun tärkeys

Kokemuksia restoratiivisen sovittelun toteuttamisesta kerättiin neljättä vuotta peräkkäin

sähköisellä lomakkeella. Vastauksia saatiin nyt lähes sadalta RESTO-koulutuksen käyneeltä

sovittelijalta (kasvatuskentän henkilöstöä). Vuosina 2017–2020 restoratiivisen sovittelun

merkitystä koskevaan kysymykseen vastanneet valitsivat vaihtoehdoista kolme mielestään

tärkeintä. Jälleen vuonna 2020 sama vaihtoehto kuin aiemminkin sai eniten ääniä, eli

"Jokainen saa kertoa oman tarinansa": 66% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon. Seuraaviksi

tärkeimmiksi nousivat vaihtoehdot "Etsitään ratkaisuja eikä anneta rangaistuksia" (61%
vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) ja "Osapuolia ei syyllistetä tai leimata" (49% vastaajista

valitsi tämän vaihtoehdon). Nämä kolme asiaa kuvastavatkin hyvin onnistuneen restoratiivisen

sovittelun arvoja. Noin puolet vastaajista pitää lisäksi sovittelussa tapahtuvaa tunteiden ja

tarpeiden käsittelyä tärkeänä.
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Ei syyllistetä tai rankaista -
kaikkien tarinoita, tunteita ja
tarpeita kuullaan ja ratkaisut
etsitään yhdessä

RESTO:

SOVITTELUT (2)

"Restoratiivinen eli ns. aikuissovittelu
on ollut tosi hyvä ja
aktiivisessa käytössä koulullamme."
(opettaja RESTO-koulutuksesta, Helsinki 2020)



Restoratiivinen lähestymistapa
tukee työtä

RESTO-koulutetut aikuiset eivät

ainoastaan sovittele vaan hyödyntävät

restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä

työssään myös muuten. Heidän

palautteistaan koostettu vuosivertailu

osoittaa, että pandemiavuonna

yhteensä 87% vastaa restotatiivisen

lähestymistavan tukeneen omaa työtä

joko paljon tai melko paljon.
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RESTO:

TOIMINTA-

KULTTUURIN

MUUTOS (1)

Ymmärrystä tunteiden ja tarpeiden kautta

RESTO-koulutetuilta kysyttiin myös, mitä he pitivät restoratiivisessa lähestymistavassa tärkeimpänä.

Vuosivertailussa vuosina 2017-2020 tärkeimmiksi nousivat joka vuosi samat kolme asiaa. 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. 

"Sovittelun ja restoratiivisen 
lähestymistavan oppiminen olisi 
jokaiselle opettajalle tärkeää. 
Joka kouluun kannattaisi järjestää 
aiheesta edes veso-päivä."



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

toimintakulttuuriin. Hyvä

vuorovaikutus ja ryhmähenki

ennaltaehkäisevät konflikteja ja

lisäävät ryhmän jäsenten

hyvinvointia.
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RESTO:

TOIMINTA-

KULTTUURIN

MUUTOS (2)
Restoratiiviset menetelmät
vahvistavat kuulluksi tulemista ja
vuorovaikutusta



www.sovittelu.com/vertaissovittelu
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