
Ennen palaveria

 Palaveriaika on suunniteltava siten, että kaikki osallistujat,
 ennen kaikkea lapsi, pääsevät mukaan.

 Selvitä, mikä on lapsen mielipide kokouspaikasta ja  
 tarjoiluista?

 Kerro lapselle hyvissä ajoin, mistä asioista palaverissa   
 puhutaan ja päätetään sekä ketkä kokoukseen osallistuvat.

 Auta lasta miettimään, mitä lapsi haluaa palaverissa sanoa   
 ja miten hän pystyy ajatuksensa ilmaisemaan. On tärkeää   
 miettiä myös sitä, miten asioita käsitellään, ei pelkästään,   
 mitä asioita käsitellään.

 Jos lapsi ei pysty tai halua osallistua palaveriin, on  
 keksittävä keinoja lapsen viestin välittämiseksi ja sovittava,  
 kuka viestin kertoo.

      Lapselle on hyvä kertoa, että halutessaan hän voi olla läsnä osan 
   palaverista.

    Kaikki lapset eivät jaksa olla koko aikaa keskittyneesti mukana. 
   Varaa lapselle tekemistä, esimerkiksi leluja tai värityskirjoja.

Palaverissa

 Salli lapsen puhua, olla hiljaa tai silmät kiinni. Palaverissa 
 oloa helpottaa mahdollisuus puuhailla tai leikkiä. 

 Tärkeää on hyvät tarjoilut!  
 Palaverin alussa on sovittava säännöistä, jotta kaikki tietävät, 

 miten puhutaan, kuunnellaan ja toimitaan.
 Kerro lapselle palaverin sisältö, tavoitteet ja kesto. Jos   

   palaveri on pitkä, on hyvä pitää tauko. Lapsen tulisi saada    
   olla mukana vain osan aikaa. 

 Anna lapsen aloittaa itse kertomalla omat kuulumisensa ja  
 toiveensa.

 Päätökset toteutuvat arjessa paremmin, kun lapsi on ollut 
 mukana kuulemassa ja vaikuttamassa niihin.

 Mielipiteen ilmaisua voivat auttaa esimerkiksi hymynaamat, 
  fiiliskortit, nallekortit tai muut välineet.

 Selitä lopuksi, miten palaverissa käsitellyt asiat vaikuttavat 
 lapsen arkeen.

Palaverin jälkeen

 Anna lapselle mahdollisuus kysyä, korjata ja täydentää  
 mielipiteitään.

 Kysy lapselta palautetta palaverista: Mitä sinulle jäi siitä 
 mieleen? Mitä muistat siitä? Miten mielipiteesi vaikutti  
 asioihin/päätöksiin?

Lapsen osallisuus päätöksenteossa on enemmän 
kuin mielipiteen kysymistä tai neuvottelutilan- 
teeseen osallistumista. Aikuisen velvollisuus on  
tukea ja auttaa lasta ennen palaveria, sen  
aikana ja jälkeen.

Palavereihin liittyviä yleisiä ohjeita ja toiveita 
lapsilta aikuisille:

  Puhu asioista ymmärrettävällä kielellä.
  Kuuntele ja kunnioita lapsen mielipidettä.
  Kysy asioista, joista haluat tietää.
  Lapsi saa ottaa valitsemansa tutun ja turvallisen 

    aikuisen tukihenkilöksi neuvotteluun
  Pidä lupauksesi. Jos kerrotaan, että palaverissa puhutaan 

    tietyistä asioista tietyllä tavalla, on niin myös toimittava.
  Tuomitseva ja syyllistävä ilmapiiri ei ole hyvä.
  Keskustele ajankohdasta lapsen kanssa. Jotkut eivät halua 

    olla palaverien takia pois koulusta, toisille se sopii hyvin.
  Kerro, miten ja mihin lapsen asioita kirjataan ja kuka 

    niitä saa lukea.
  Tarjolle herkkuja.
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VALTAISTUIMELLA VAIKUTTAMASSA
LAPSEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSSA

Tässä esitteessä on sijoitettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja toiveita heitä koskevista neuvotteluista ja 
palavereista. Näkemykset on kerätty ”Lapsen osallisuuden vahvistaminen SOS-Lapsikylässä” -hank-
keessa, joka toteutettiin vuosina 2013-2014.  Lasten viesti aikuisille on, että he haluavat olla mukana 
päätöksenteossa, joka vaikuttaa heihin itseensä. Aikuisten velvollisuus on tukea lapsia, jotta he voivat 
ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, vaikuttaa päätöksentekoon ja arvioida toimintaa.


