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TIEDOTE LASTEN HUOLTAJILLE MINIVERSON SOVITTELUTOIMINNAN 

KÄYNNISTÄMISESTÄ VARHAISKASVATUSYKSIKÖSSÄ 
 

”Me opitaan siitä kun on riita ja me saadaan itse se selvittää” 
(sovittelussa osapuolena ollut lapsi) 

”Mokata on onneksi saanut, joten toimintaa ja käytöstään voi muuttaa. Muistaa kuunnella lasta kuten hän 
arvokkaana itsenään on ansainnut.” 

(koulutuksessa ollut kasvattaja) 
  

Suomessa on lainsäädännöllä pyritty takaamaan lapsille turvallinen varhaiskasvatusympäristö. 
Varhaiskasvatus lain mukaan lapselle tulee varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja 
turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä lapselle on turvattava häntä kunnioittava toimintatapa ja 
mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä. 

STEA on myöntänyt Suomen sovittelufoorumille hankerahoituksen vertaissovittelukoulutusten val-
takunnalliseen laajentamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisätietoja järjestöstä saa foorumin koti-
sivuilta osoitteessa: www.sovittelu.com. 
 
MiniVerso on kehitetty niiden kokemusten ja hyvien tulosten perusteella, joita ala- ja yläkoulujen 
vertaissovittelutoiminta on tuottanut jo viidentoista vuoden ajan.  
MiniVerso on yksinkertainen sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen 
maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa 
lapsia löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. 
MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvin-
vointia tukevalle toiminnalle. 
 
Varhaiskasvatusyksikössä on käynnistynyt MINIVERSO toiminta yhteistyössä Suomen sovittelufoo-
rumin kouluttajien kanssa. Henkilökunnan sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten 
osallisuutta ja elämänhallintataitoja. Ajatuksena on asenteiden muuttaminen niin, että ristiriitatilan-
teet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen enemmänkin op-
pimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi. 
 
Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja. Sovittelu tuo ristiriitojen ratkaisuun 
myönteisen keinon tavanomaisten menetelmien sijaan. Sovittelussa ei leimata ketään vaan osapuo-
let kohtaavat ja pohtivat yhdessä mitä voitaisiin tehdä, ettei mielipahaa aiheuttanut tilanne ei enää 
toistu. 
 
Henkilökunnan jäsenet ovat saaneet sovittelevaan työotteeseen koulutuksen. Lapsille on mallinnettu 
sovittelua ennen sen käyttöönottoa.  
 
Lisää tietoa päiväkoti- ja vertaissovittelusta saa kattavasti Verson omilta sivuilta osoitteessa www.so-
vittelu.com/vertaissovittelu.  
 
Yhteistyöterveisin 
 
Varhaiskasvatuksen väki 
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