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Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf 
Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf grundades 2001 för att ordna sjukhusclownverksamhet 
i Finland. Sjukhusclownerna har blivit en etablerad del av verksamheten på alla de fem 
universitetssjukhusen i Finland och dessutom besöker clownerna centralsjukhus. Sedan 2017 
har föreningen varit kvalitetscertifierad medlem av europeiska EFHCO (European Federation 
of Healthcare Clown Organizations, http://www.efhco.eu/quality-label). 
 
Sjukhusclownerna fungerar på vårdinstitutionerna som barnens stöd genom att producera 
gott humör och glädje i situationer som är förknippade med belastande eller begränsande 
faktorer. Verksamheten syftar till att påverka barnets och familjens sjukhusupplevelse och 
det minne denna ger. Sjukhusclownernas arbetsmetod – att uppträda som clowner på sjukhus 
– skapar positiva patientupplevelser, främjar sjukhustrivsel och ger psykosocialt stöd. 
Sjukhusclowneriet är en metod för barnorienterad och situationskänslig interaktion genom 
lek, fantasi och improvisation. Clownverksamheten bottnar i allmänmänsklig humor, närvaro 
och kraften i mötet.  
 
 
Verksamhet på sjukhus 
År 2018 sattes nytt rekord för clownverksamhetens omfattning: sammanlagt 1 253 
clownarbetsdagar genomfördes på sjukhus, med 62 000 barn och anhöriga samt 
sjukhusanställda som publik. Jämfört med föregående år växte antalet clownarbetsdagar 
med 13 % och antalet publikmöten med 20 %. Tillväxten har gynnats i synnerhet av 
projektfinansieringen 2018 från Centret för konstfrämjande och Undervisnings- och 
kulturministeriet. Den har möjliggjort dels ett ökat antal clownarbetsdagar för det arbetssätt 
inom clowneriet som förbereder för en åtgärd, dels den nya struktur på arbetsdagen som 
möjliggör detta. Dessutom utvidgades vår verksamhet hösten 2018 till ett nytt centralsjukhus 
när sjukhusclownerna började arbeta i Björneborg (Satakunta centralsjukhus). 
 
Arbetet på samarbetssjukhusen 2018 fördelades så här: 

 
Clown- 
arbetsdagar Publik 

Helsingfors Universitets centralsjukhus (HUS) 439 20904 
Kuopio universitetssjukhus (KYS) 210 7707 
Uleåborgs universitetssjukhus (OYS) 156 7251 
Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) 198 13144 
Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) 176 10920 
Egentliga Tavastlands centralsjukhus (Tavastehus).                       
22 893 
Mellersta Finlands centralsjukhus (Jyväskylä) 22 875 
Päijät-Häme centralsjukhus (Lahtis) 22 867 
Satakunta centralsjukhus (Björneborg) 8 340 

 
Verksamhetens utveckling 2011–2018: 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Universitetssjukhus 5 5 5 5 5 5 5 4 
Centralsjukhus 4 3 3 3 4 3 2 1 

Clownarbetsdagar 
(=personarbetsdagar) per år 1253 1108 990 964 914 884 846 632 
Publik 62901 52500 44600 42900 41100 39700 38100 24000 
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Konsekvensundersökning 
I samband med Undervisnings- och kulturministeriets strategiska projekt TAIKA! undersöktes 
den finländska sjukhusclownverksamhetens verkningar för första gången. Undersökningen 
genomfördes våren 2018 i samarbete mellan Aalto-universitetets institution för datateknik 
och Barnkliniken (HUS) som en del av projektet Lapsus, om hur sjukhuset kan omvandlas för 
barnfamiljer (Lapsiperheiden uudistuva sairaala – Potilaskokemus palvelupolkujen arvon 
kehittäjänä, HYKS/ TYKS/ OYS Lastenklinikat, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen 
yliopisto). Undersökningens resultat visar att sjukhusclowner som en integrerad del av 
situationer där barn är föremål för åtgärder har positiva verkningar på barnpatienternas och 
deras föräldrars patientupplevelse: de positiva känslorna ökar under clowndagarna och den 
upplevda spänningen lindras. (Mäenpää, Katja: Digital service for measuring children’s 
patient experience of preoperative medical clowning. Diplomarbete, Aalto-universitetet. 
2018) 
 
 
Professionell utveckling 
Sjukhusclownens arbetsbeskrivning och arbetets karaktär har under 2018 genomgått stora 
förändringar. Åtgärdsförberedande clowneri har integrerats i den nya strukturen för 
sjukhusclownernas arbetsdags. Under förmiddagen arbetar clownerna var för sig med 
åtgärdsstöd på olika avdelningar: vid dagkirurgiska ingrepp, under transporten till operation, 
strålbehandling och magnetröntgen samt vid reuma- och benmärgspunktering. Den senare 
delen av dagen arbetar clownerna parvis med besök på bäddavdelningar. Vi strävar efter att 
arbeta mer flexibelt och svara mot sjukhuspersonalens behov med en jourtelefon så att en 
clown vid behov kan kallas till platsen, till exempel som stöd för barnet i samband med en 
åtgärd. Vid sidan av åtgärdsförberedande clowneri har vi i enlighet med sjukhusens önskemål 
utvidgat och utvecklat vår verksamhet också på psykiatriska avdelningar för barn och unga. 
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I och med sin professionella utveckling har de finländska sjukhusclownernas verksamhet 
förnyats och under det senaste året tagits upp bland annat på Barnmedicinska dagarna, 
Läkardagarna samt vid olika evenemang i regi av Undervisnings- och kulturministeriet och 
Social- och hälsovårdsministeriet.  
 
Som en följd av sjukhusclownarbetets professionella utveckling har Sjukhusclowner rf inrättat 
de första fasta anställningarna för sjukhusclown i huvudsyssla i städer med 
universitetscentralsjukhus. Avigsidan av denna utveckling är att antalet sjukhusclowner inte 
är lika stort som tidigare. Antalet har komprimerats för att den som arbetar som clown ska 
kunna erbjudas tillräckligt regelbunden sysselsättning för att kunna utvecklas i detta yrke, 
som kräver specialkompetens.   
 
 
Nya barnsjukhuset & rödnäsornas bil  
Nya barnsjukhuset i Helsingfors öppnades i september 2018. I samband med flytten till det 
nya huset stödde Helsingfors Universitets centralsjukhus sjukhusclownernas verksamhet 
genom att donera en mottagningsvagn på hjul som clownerna får använda – Punanenäbiili. 
Maskiningenjörernas gille (ämnesförening för Aalto-universitets studenter i maskin- och 
byggteknik) svarade med frivilligarbete för byggnadsarbetet och för vagnens mekanik. 
Clownvagnen planerades av scenografiplanerare Juho Lindström. Vagnen överläts till 
clownerna i samband med öppningsfestligheterna för Nya barnsjukhuset, där 
Sjukhusclownerna uppträdde med en beställd föreställning.  
 
 
 

 
 
 
 



Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf Årsberättelse 2018 5/6 

 
Internationellt samarbete 
I februari genomförde vi en studieresa till Israel för att bekanta oss med den lokala Dream 
Doctors- organisationens åtgärdsclowneri och forskningsarbete. I april deltog vi i 
evenemanget Healthcare Clowning International Meeting i Wien. I maj fick vi utländska 
gäster i Helsingfors: de konstnärliga ledarna Vibeke Lie från Norges (Sykehusklovnene) och 
Jacqueline Kaptein från Nederländernas (CliniClowns) sjukhusclownsorganisationer. Under 
sitt besök bekantade de sig särskilt med vårt utbildningsarbete. I EFHCO:s (European 
Federation of Healthcare Clowning Organizations) sammankomster deltog vi i Antwerpen 
(träff för penninginsamlare) och i Prag (årsmöte). Till utbildare för Sjukhusclownerna i 
Finland inbjöd vi fransk-israeliska Ami Hattab och portugisiska Pedro Fabião. 
 
 
Administration och personal 
Föreningens styrelse höll under verksamhetsåret sammanlagt 11 möten. Föreningens årsmöte 
hölls 12.4.2018. Till föreningens revisor valdes CGR Jyri Salojuuri från KPMG Oy Ab. Föreningens 
bokföringsbyrå är Talenom Ab. 
 

Styrelse  
 

12.4.2018 à 
Anne Santamäki  ordförande  
Solveig Törnroos-Huhtamäki medlem, vice ordförande 
Riitta Birck   medlem 
Mikael Jungner  medlem 
Taava Leppänen  medlem 
 

               John Ekelund  ersättare 
    Matti Selin   ersättare 

 
Tanjalotta Räikkä                 förtroendefullmäktig 
 
 

1.1.2018 – 12.4.2018 
 

Anne Santamäki  ordförande 
Solveig Törnroos-Huhtamäki medlem, vice ordförande 
 
Riitta Birck   medlem 
Mikael Jungner  medlem 
Saana Lavaste  medlem 
Sanna-Maria Kivivuori  medlem  
   
Emma Koivisto  ersättare 
Jorma Komulainen  ersättare 
 
Jouko Enkelnotko  personalens representant 
Aarni Kivinen   personalens representant 
Tanjalotta Räikkä  förtroendefullmäktig 
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Anställda 

 
Clownkontoret 

 
Aino Viertola, verksamhetsledare till 30.4, studieledig från 15.8.2018  
Kari Jagt, konstnärlig ledare 
Ville Niutanen, koordinator till 30.4, tf verksamhetsledare från 1.5.2018  

 
 

Sjukhusclowner 
 
Fast anställda (från 13.8.2018): 
 
Kaisa Koulu 
Katja Lehtola 
Joona Lindberg 
Tommi Lindman 
Tanjalotta Räikkä 
Dan Söderholm  
 
Med ramavtal: 

 
 

HELSINGFORS TAMMERFORS ULEÅBORG 
Mikael Andersson  
Daniela Fogelholm  
Minna Kivelä 
  
Aarni Kivinen  
Markku Kykkänen  
Taina Mäki-Iso  
Heidi Nyman 
Anna Ranta 
Elina Reinikka 
Sirpa Taivainen-Ilmola  
Pia Tapio  

Jouko Enkelnotko  
Hanna Gibson 
Pia Koponen 
Petri Mäkipää 
Mona Ratalahti  
Piia Soikkeli  
 
ÅBO 
Karolina Blom 
Heidi Fredriksson 
Janna Haavisto 
Kati Keskihannu 
Laura Sillanpää 
 
 
 
  

Petri Ervasti 
Kimmo Hirvenmäki 
Tatja Hirvenmäki 
Päivi Kangasniemi 
 
 
KUOPIO 
Minnamaria Koistinen 
Markus Petsalo 
Laura Rämä 
Elina Selamo 
Karoliina Turkka  
 

 

 Hedersordförande 
Föreningens grundande medlem och långvariga konstnärliga ledare Lilli Sukula-
Lindblom är föreningens hedersordförande. 

 
 
 
   
 
 
 


