
Miksi Verso on minulle tärkeä?  
- Riita -ja rikosasioiden sovittelu on pohjana Versolle eli vertaissovittelulle. Opiskellessani 1990- 

luvulla sosiaalipolitiikkaa tutustuin ensimmäisen kerran sovitteluun. Olen ollut myös 1990- luvulla 
Vehkalahden ja Haminan yhteisessä yhteistyöryhmässä käynnistämässä alueellemme nuorten 
riita- ja rikosasioiden sovittelutoimintaa. Toimin silloin myös sovittelijana usean vuoden ajan sekä 
kunnan edustajana sovittelutoiminnan taustaryhmässä. Toimin silloin Vehkalahden kunnassa las-
tensuojelun sosiaalityöntekijänä ja erityisnuorisotyöntekijänä ja työni painopisteenä minulla oli 
nuoret rikoksentekijät. Silloin kehitettiin myös muita ennaltaehkäiseviä työmenetelmiä rikosten 
ehkäisyyn esim. Vekara-työ, joka kohdistui näpistelijöihin. Mielestäni myös monet pahoinpitelyt 
olisi voitu estää, jos olisi ollut keinoja puuttua asioihin jo aikaisemmin.  

- Lapsille ja nuorille pitää opettaa keinoja, miten pärjätä elämässä, eikä vain rangaista, kun tekee 
väärin. Lapsia ja nuoria pitää myös opettaa ajattelemaan itse, ei vain toimimaan, miten toiset käs-
kevät. Joku viisas on sanonut, että jos haluat lapsestasi sotilaan, opeta hänet tottelemaan mutta 
jos haluat hänestä rauhantekijän, opeta hänet ajattelemaan.  

- Sovittelumenetelmää toivoisin jokaisen koulun ja oppilaitoksen arkeen, koska sen avulla lapset ja 
nuoret saavat keinoja, miten voi itse ratkaista riitoja. Kaikki ne oppilaat, jotka ovat olleet mukana 
eri koulujen Verso- koulutuksissa, ovat olleet todella innoissaan tästä menetelmästä.  

- Moniin asioihin löytyisi ratkaisut helpommin, jos kuuntelisimme toisiamme aidosti enemmän ja 
meillä olisi tilaisuuksia puhua toistemme kanssa useammin. 

- Dialogisissa työmuodoissa korostuu toisen kunnioittava kohtaaminen ja arvostus. Verso on yksi 
tällainen työmuoto. Dialogisuudessa tavoitteena on rakentaa tilaa kuuntelulle ja yhdessä ajatte-
lulle. Tämä lisää yhteistä ymmärrystä ihmisten välille. Dialogi on vuoropuhelua, jossa ihmiset 
ajattelevat yhdessä, on monia näkökulmia, kukaan ei ole väärässä, oma näkökulma on vain askel 
kohti uutta ymmärrystä ja painopiste on vuorokuuntelussa ja lopputulos on kaikille jotain uutta.  
 

”Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella ja kuinka kuunnella niin, että toisessa 
syntyy halu puhua?” ( W.Isaacs, 2001) - kuvaa hyvin dialogisuutta.  
 
 
Sitra on ollut rakentamassa tätä uutta dialogista keskustelukulttuuria eri yhteiskunnan alueille  
Erätauko- projektin kautta, jonka pohjalta on nyt siis perustettu säätiö. Se on tuottanut erittäin hyvää 
materiaalia, esim. miten tällainen palaveri voidaan toteuttaa.  
 
Tässä lainaus Sitran sivuilta: ” Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan 
yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina. Siksi neljä keskeistä 
yhteiskunnallista toimijaa on perustanut uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden  
dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, 
vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.” 
 
Lisätietoja: https://www.sitra.fi/uutiset/huuto-seis-uusi-eratauko-saatio-edistamaan-rakentavaa-yhteis-
kunnallista-keskustelua/ 
 

 
 
 
Mitä sovittelu on?  

- Vapaaehtoinen, yhteisöllinen ja osallistava konfliktinhallintamenetelmä.  
- Ydin on dialogissa, oppimisessa ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtämisessä. 
- Puolueettomat sovittelijat toimivat fasilitaattoreina 
- Asianosaiset etsivät ja löytävät itse ratkaisun tilanteeseen. Osapuolet ovat oman tilanteensa  
- asiantuntijoita. 
- Sovittelu on tulevaisuussuuntaista. 
- Käsitellään tekoja, tunteita, arvoja ja ratkaisuja 
- Käytössä laajasti eri yhteiskunnan eri alueilla mm: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu, katusovittelu, 

perhesovittelu, työyhteisösovittelu 
- Vertaissovittelu tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä yhteiskunnan aktiiveiksi toimijoiksi. Erityi-

sesti osallisuuden merkityksen aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa ja yksilön oikeuksien 
toteutumisessa. 
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Miksi vertaissovittelua?  
- Sillä on pedagoginen perusta: verso on oppimistapahtuma, opitaan kuuntelemaan ja miten rat-

kaistaan konflikteja 
- Sillä on demokraattinen perusta: oppilailla on oikeus olla osallisena ratkaisuja etsittäessä 
- Sillä on pragmaattinen perusta: oppilailla on asiantuntemusta oman elämänsä tilanteista.  

 
Restoratiivisen oppimisen vaiheet: Osallisuus toteutuu toisen osapuolen kohtaamisessa. Opitaan kunni-
oittamaan ja kuuntelemaan toisen mielipidettä. Harjoitellaan tunteiden sanoittamisen kautta empatiatai-
toa ja vastuunottamista itsestä. Seurannassa on mahdollisuus myönteiseen palautteeseen oppimista 
vahvistaen.  
 
Mitä sovitellaan, esim: pieniä, lapsen kokoisia riitoja, nimittelyjä, haukkumista, huutelua, tönimisiä ja  
syrjimistä. 
 
Aikuisjohtoinen sovittelu esim. opettajan ja oppilaan väliseen riitaan. Kuraattorina toimin mm. sovitteli-
jana näissä tilanteissa.  
 
Sovittelun arvot:  

- Puolueettomuus 
- Vaitiolo 
- Etsitään ratkaisuja - ei rangaistuksia 
- Vapaaehtoisuus 

 
Rauha on tahdon asia!  
 
Martti Ahtisaari ( 2009)  ” Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. rauha on ensisijainen asia eikä syyllisten 
osoittelu anna mahdollisuuksia rauhantyön ilmapiirille.”  
 
Lisätietoja: http://sovittelu.com/vertaissovittelu/ 
 
 
 
MiniVerso on kouluissa toimivan Verson eli vertaissovittelun jälkeläinen, ja se on ollut käytössä päiväko-
deissa vuodesta 2011.  
 
MiniVerso on varhaiskasvatuksen arjen työkalu,  
jolla selkeän toimintamallin mukaisesti autetaan lapsia itse löytämään ratkaisut ristiriitoihinsa. Vahviste-
taan lapsen aitoa osallisuutta riitatilanteissa. 
Lapsi saadaan osalliseksi muihinkin kuin elämänsä mukaviin asioihin, ja hän oppii samalla konfliktin rat-
kaisu- ja hallintataitoja.  
 
Miniverso on oppimistilanne, opitaan uusi tapa toimia riitatilanteessa. Kukaan ei osaa heti, vaan tarvitaan 
aikaa harjoitteluun. Lapsi oppii sovittelevampaa käyttäytymistä vain sovitellen useiden toistojen kautta. 
 
 
Uutta perinteiseen suomalaiseen varhaiskasvatukseen nähden on: 

- oppiminen pois syyllisten etsimisestä ja rangaistusten jakamisesta  
- keskittyminen toisten kunnioittamiseen ja kohtaamiseen arvostavasti.  
- Lapsen ääntä kuunnellaan, annetaan tilaa omaan ajatteluun ja puheen tuottamiseen. Näin ollen 

lapsen vuorovaikutus- ja empatiataidot karttuvat ja he oppivat odottamaan omaa puheenvuoro-
aan ja tunnistamaan toisten tunteita. 

 
MiniVerson teoreettinen lähtökohta on restoratiivisessa ajattelutavassa. Sen keskeinen tavoite on palaut-
taa konflikti asianosaisille siten, että he voivat olla itse aktiivisia asian ratkaisussa.  
 
Miniverso on myös dialoginen menetelmä, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymi-
seen. 
 
(Kuvauksen Versosta kirjoitti: Eija Kiiski, koulukuraattori) 
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