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Mitä sovittelu on?

• Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen konfliktinhallintamenetelmä 

• Ydin on vuorovaikutuksessa, oppimisessa ja toisen ihmisen 
näkökulman ymmärtämisessä

• Puolueettomat sovittelijat toimivat fasilitaattoreina 

• Asianosaiset itse etsivät ja löytävät ratkaisun tilanteeseen

• Sovittelu on tulevaisuussuuntaista

• Käsitellään tekoja, tunteita, tarpeita ja ratkaisuja

• Käytössä laajasti yhteiskunnan eri alueilla
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Suomen sovittelufoorumi ry: VERSO-ohjelma 2001-

Koulutamme kouluilla, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa:

• Oppilaita vertaissovittelijoiksi VERSO

• Koulun henkilökunnan jäseniä Versotoiminnan ohjaajiksi

• Varhaiskasvatukseen sovittelevaa työotetta MiniVerso

• Henkilökunnan jäseniä restoratiivisen työotteen ja 
sovittelun osaajiksi RESTO

Sovittelutoiminnalla on aina aikuisten tuki!



Mikä on konflikti?

No ku mua nyt 
vaan ärsyttää 

aina, kun näen 
sun naaman!

Koen, että eräät 
täällä pimittävät 

tarkoituksella 
tietoa minulta.

Moi! Veit sitten 
pyykkivuoroni. 
Kusin sit sun

rumpuun. 
Ps. Kivat 

sikaboxerit
sulla!

S****nan hauki, 
mä tapan sut!

Toi aina 
haukkuu mua! 

No..joo.. 
mä ruoskin sitä 

sireenin-
oksalla..

En mä viitti
viitata..

noi aina virnuilee 
jos vastaan.

Ette oo koko 
vuonna yhden 

yhtä kertaa 
pyytäneet mua

mukaan!

Se ope on ottanut 
mut silmätikuks.

Ei sitä kestä, kun sä
aina heti rupeet

huutamaan!



Mikä mielestäsi on tärkeää 
konfliktinhallinnassa?



Sovittelussa osapuolet ovat asiantuntijoita

• Konfliktit ovat osapuolten omaisuutta, jota ei 
tulisi heiltä anastaa.

• Konfliktit eivät välttämättä ole jotakin 
kauheaa. Ne voidaan myös nähdä resurssina, 

jota ei tulisi heittää pois.

(Nils Christie 1977 ja 1983)



Sovittelun taustalla restoratiivisen oikeuden lähtökohta

Restoratiivisessa oikeudessa syyllisyyden selvittämisen sijaan 
keskustellaan siitä, miten teon aiheuttama epätasapaino 
ihmissuhteessa voidaan palauttaa, mitä vastuita ja 
velvollisuuksia osapuolilla on, sekä tuetaan osapuolia itse 
löytämään ratkaisu tapahtuneeseen. 

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa suhteiden uudelleen 
rakentamista, yhteiseen sopimukseen sitoutumista, 
tulevaisuuteen suuntaamista ja osapuolten yhteisöönsä 
palaamisen tukemista. (mm. Chapman et al. 2015; Ervasti & Nylund 2014)



to restore..

• eheyttää,
korjata,
uudelleenrakentaa,
palauttaa,
restauroida

Mitä on hyvinvointi?

• Kohtaamista

• Kunnioittamista

• Kuuntelua

• Osallisuutta

• Oikeutta

• Oppimista





Riitelevät lapset?

Oppivat lapset?

vs.

Oma suhde konflikteihin?  (mindset)



Sovittelu on osa työrauhan turvaamista 
edistävää toimintakulttuuria

Kehittämisehdotus 9 c

Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja 

kasvatuksen kentän sovittelun 

toimintakulttuuria ja 

sovittelupalvelujen hyödyntämistä 

jakamalla näistä tietoa päiväkodeille, 

kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden 

lähiyhteisöille niin, että 

sovittelutoimintaa ja -palveluja 

voidaan ja osataan aktiivisesti 

hyödyntää erilaisia konfliktitilanteita 

selvittäessä. 



Restoratiivisen oppimisen vaiheet, sisältö ja tulokset sovittelussa  
(Gellin 2011 / Lapin yliopisto / 166 vastaajaa / 430 ilmaisua)

Missä opitaan?

Restoratiivisen

yhteisön / tilan 

tunnusmerkit

Miten opitaan?

Restoratiivisen 

oppimistilanteen sosiaaliset 

ilmentymät

Mitä opitaan?

Restoratiivisen 

oppimisen tuottamat tulokset

Osallisuus

Kohtaaminen

Yhteistyö

Ratkaiseminen

Kuunteleminen

Kunnioitus

Keskustelu / Dialogi

Vuorovaikutus

Reflektio

Ymmärrys

Ilmaisu ajatuksille, tunteille, 

tarpeille, teoille

Empatia

Sosiaaliset taidot

Vastuunotto

Pystyvyys

Aktiivinen kansalaisuus

(Gellin 2011)



Lue lisää: www.sovittelu.com/vertaissovittelu

Kiitos!


