MiniVerso
Kohti eheyttävän kohtaamisen
toimintakulttuuria
Restoratiivinen lähestymistapa ja
sovittelu varhaiskasvatuskentällä

VERSO-ohjelman toiminnot

MiniVerso-toimintaan:
• Varhaiskasvatuksen
henkilöstöä
restoratiivisiksi
kohtaajiksi ja
sovittelijoiksi
• Henkilökuntaa ja
lapsia sovittelun
hyödyntäjiksi

Verso-toimintaan:
• Oppilaita
vertaissovittelijoiksi
• Aikuisia Versotoiminnanohjaajiksi
• Henkilökuntaa ja
oppilaita
vertaissovittelun
hyödyntäjiksi

Mentori-toimintaan:
• Varhaiskasvatus- ja
opetus kentän
henkilöstöä VERSOohjelman
käynnistämän
toiminnan ylläpitäjiksi
ja kehittäjiksi omalla
alueellaan.
RESTO-toimintaan:
• Varhaiskasvatus- ja
opetus kentän
henkilöstöä
restoratiivisiksi
kohtaajiksi ja
sovittelijoiksi

Sopuavain

VERSO-ohjelma on STM:n tukemaa yleishyödyllistä ja valtakunnallista toimintaa

HuveHuoltajaVerso
• Saatellaan myös
huoltajat sovittelun
äärelle.
• Yhdistää perheiden,
varhaiskasvatuksen ja
koulun käytäntöjä
konfliktien käsittelyssä
tukemaan toinen
toisiaan

Mitä MiniVerso on
• VERSO-ohjelman tuottama sovittelumalli
varhaiskasvatuskentälle.
• MiniVerso on kehitetty osaksi varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuria lasten oikeuksien ja osallisuuden
vahvistamiseksi ristiriitatilanteissa.
• MiniVerso on selkeä toimintamalli, jonka avulla
sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen
auttaa ja tukee lapsia löytämään ratkaisuja
ristiriitoihinsa.
• Tavoitteena on saada lapsille malli miten
ristiriitalanteita voidaan yhdessä sopia aikuisen
tukemana sekä vahvistetaan lapsen tunne- ja
sosiaalistentaitojen harjoittelua.

Mitä sovittelu on?

Vastakkainasettelun sijaan kunnioittavaa kohtaamista

Osallisuu'a vahvistava
yhteisöllinen
konﬂik3nhallintamentelmä

Käsitellään
tekoja, tarpeita
ja tunteita

Ydin on
vuorovaikutuksessa,
oppimisessa ja toisen
ihmisen näkökulman
ymmärtämisessä

Asianosaiset itse
etsivät ja löytävät
ratkaisun
3lanteeseen

Puolueettomat
sovittelijat
toimivat
fasilitaattorina

Sovi'elu on
tulevaisuussuuntaista

Miksi sovitella lasten ja nuorten kanssa?
Oikeus
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus: oikeus vapaasti ilmaista
omat näkemyksensä.

•
•

•

Suomen perustuslaki: mahdollisuus vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin, mahdollisuus osallisuuteen ja
vaikuttamiseen itseä koskevissa asioissa.

Varhaiskasvatuslaki(2015): Varhaiskasvatuksen tavoitteena on
turvata lasta kunnioittava toimintatapa, kehittää lapsen
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Osallisuus
• Osallistetaan lapsia ja nuoria myös ikävien asioiden sattuessa.
• Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet itselle tärkeissä
asioissa ja toimintamahdollisuuksissa.
• Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen vahvistaa heidän
sosiaalisten taitojen oppimista ja hyvinvointia.

Oppiminen
• Mm. Tunteiden nimeämistä ja sanoittamista
• Toisen ihmisen kunnioitusta
• Empatia-asettumista toisen asemaan
• Kuuntelun-, keskustelun -ja kerronnantaitoja
• Kaveritaitoja
• Sosiaalisiataitoja
•

•

Asiantuntemus
Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita
asiantuntijoita.
• Jokaisen oma näkemys on arvokas.
On tärkeää varmistaa jokaisen kuulluksi tuleminen.
Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelma
POPS 2014 luku 3.3
VASU 2018 luku 3.1

MiniVerso ja varhaiskasvatussuunnitelma
• Verso-toiminta on yhdenmukainen
perusopetuksen opetussuunnitelman ja
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden
sekä niiden arvopohjan kanssa
• MiniVerso tukee vasun arvopohjan
toteutumista lapsen oikeuksien ja ihmiseksi
kasvamisen osalta. Siinä
toteutuu elämän, kestävän elämäntavan ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä
ihmisarvon loukkaamattomuus.
• MiniVerso luo edellytykset lasten aidolle
osallisuudelle riitatilanteissa. Lasta ei
leimata vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan
oman riitansa ja sen ratkaisun
asiantuntijana.

Restoratiivisuus

Restoratiivinen oikeus
Restoratiivinen sovittelu

Restoratiivinen lähestymistapa vapauttaa tukemaan
sosiaalisten taitojen oppimista

Gellin M. 2019. Väitöskirja lue7avissa:
h7p://urn.ﬁ/URN:ISBN:978-952-337-173-6

Restoratiivinen oikeus korjaa oikeutta ja
osallistaa konfliktin ratkaisussa
Restoratiivinen oikeus varhaiskasvatuksessa

• Varhaiskasvatuksessa restoratiivinen oikeus
toteutuu esim. leikeissä syntyvissä riidoissa niin,
että sovittelun jälkeen kaikki jatkavat leikkiä
yhdessä ja ketään ei eristetä leikistä pois.
• Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa
restoratiivinen lähestymistapa lisää
kasvattajien luottamusta lasten
osallisuuteen ja kyvykkyyteen mm.
ristiriitatilanteissa.

Miten sovittelevaa toimintakulttuuria
rakennetaan yhdessä?
• Tavoitteena on kasvattajien asenteiden muuttaminen niin, että ristiriitatilanteet
ymmärrettäisiin tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen
enemmän oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi.
• Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten toimijuutta,
vaikutusmahdollisuuksia ja elämäntaitoja.
• Sovittelua harjoitellaan yhdessä lasten kanssa erilaisissa arjen tilanteissa ja leikin
sekä draaman keinoin. Kasvattajien leikillisyys on ”timantti”.
• Huoltajat mukaan
• Sovittelu- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen myötä on mahdollista ennaltaehkäistä
konfliktitilanteita kärjistymästä kiusaamistilanteiksi.

Mitä sovittelun jälkeen tapahtui? N=229

Lasten kokemuksia
MiniVerso toiminnasta
kevät 2021 Ikä 3-6 vuo+a
2%

Oletko sovi+ellut riitoja kotona
tai jossain muualla kuin
päiväkodissa? N=916

Leikit jatkui, halattiin,
hyvä mieli, pyydettiin
anteeksi

11 %

Ei saatu sovittua, tuli
riitaa uudestaan

5%

En tiedä, en muista,
82 %

24 %

Ei tullu enää riitoja,
mentiin syömään, muut

Kyllä
Ei

76 %

Oletko oppinut sovittelemaan
riitoja kavereiden kanssa?
N=722

Keksitkö ratkaisun riitaan? N=903

25 %

Kyllä
Ei
75 %

18 %

Kyllä
82 %

Ei

• Koulutusten sopiminen
• Koulutusten toteutus
erikseen sovittavan
aikataulun mukaisesti
• Yksikön koko henkilökunta
koulutetaan.

MiniVerso toiminnan
käynnitys
Koulutuspaketti:
henkilökunnan ja
lasten koulutukset

• max 40 osallistujaa

• Lasten koulutus toteutuu
nukketeatterin ja
sovitteluharjoittelun keinoin. Se
suunnattu 4-6 vuotiaille,
MinVerso-toiminta on tarkoitettu
kaikille lapsille tuettuna ja leikin
kautta harjoitellen
• max 100 lasta/koulutuspäivä

• VERSO-ohjelmalla on valmius ja
kokemusta toteuttaa kaikki edellä
mainitut koulutukset myös
etätoteutuksena Zoom- tai
Teams- alustalla

Materiaalit
• Koulutuksen mukana saatava
sovittelutoimintaan liittyvä
materiaali ja lasten
koulutusmateriaali
• Kattava materiaalipankki
käyttäjätunnuksineen
• Sovitteluseikkailu-lautapeli

Ylläpito ja tuki

•

•

•
•

•

• Ylläpito- Teams tapaaminen
Koulutetuille
ylläpito
MiniVersoyksiköille
kouluttajan
kanssa 4Teams
tapaaminen
MiniVerso
6kk päähän koulutuksesta.
kouluttajan kanssa 4-6kk päähän
• VERSO-ohjelman verkkosivuilta
koulutuksesta
löytyvä materiaalipankki; mm.
VERSO-ohjelman
verkkosivuilta
lasten ja henkilökunnan
löytyvä materiaalipankki; mm.
perehdytys
materiaalia,
lasten
ja henkilökunnan
perehdytys
toiminnan
arviointi,
huoltajien
materiaalia, toiminnan arviointi,
kirje, lisämateriaali
huoltajien
kirje, lisämateriaalia
• Mentoritoiminta;
voidaan
Ylläpito
koulutukset (uudet
muodostaa ryhmiä, jotka toimivat
työntekijät)
omalla alueellaan
Mentoritoiminta; voidaan
sovittelutoiminnan
muodostaa
ryhmiä, jotka toimivat
asiantuntijoina
omalla alueellaan
varhaiskasvatuksen
kentällä,
sovittelutoiminnan
asiantuntijoina
VERSO-ohjelmankentällä,
tuki
varhaiskasvatuksen
VERSO-ohjelman
tukijatkuva
• VERSO-ohjelman
juurruttamisen jatkuva
ja ylläpidon tuki
VERSO-ohjelman
juurruttamisen ja ylläpidon tuki

Tilastotietoja
• Koulutettuja varhaiskasvatusyksiköitä 1765
• Koulutettujen kasvattajien määrä 12 127
• Koulutettujen lasten määrä 46 540
(kesäkuu 2021)

Varhaiskasvattajan palaute keväällä 2021
”Miniverso-toiminta on kääntänyt ajatukseni ristiriitojen
ratkaisemisesta lasten kesken päälaelleen. Näen miten itse prosessi on
tärkeä eikä pelkkä loppuratkaisu.
Samalla olen oppinut luottamaan muissakin asioissa lasten omaan
ongelmien ratkaisukykyyn ja oppinut osallistamaan lasta omaan
elämäänsä ja niissä tapahtuviin pieniinkin ratkaisuihin.
Huomaan käyttäväni lasten kanssa pienissäkin asioissa
"miniversokieltä" ja "miniverso"-ajattelutapaa. On ollut helpottavaa
antaa lasten itse ratkaista ristiriitatilanteita ja ongelmatilanteita
tarvitsematta itse toimia minkäänlaisena "päällepäsmärinä". Voi vaan
yhdessä ihmetellä ja oivaltaa. Ja nauttia yhdessä oppimisesta ja
ihmetellä miten hienoja asioita voin itse oppia lapsilta.”

TIEDUSTELUT
Piipi Hiltunen
Koulutussuunni.elija, koulu.aja
p. 050-3398552
Piipi.hiltunen@sovi.elu.com
miniverso@sovi.elu.com
Ollaan yhteydessä!
www.sovi'elu.com/vertaissovi'elu

