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Vaikuttavuusarvio – Sairaalaklovnit ry 
Laatija: Laura Rämä – tammikuu 2023 
 
 
 
SAIRAALAKLOVNITYÖN VAIKUTTAVUUSARVIO 
 
Sairaalaklovnit ry:n vaikuttavuusarvion aineisto on kerätty Sairaalaklovnien Slack-alustalta, jonne sairaalaklovnit 
raportoivat työpäivästään. 
 
Vaikuttavuusarviossa on koosteita päivittäisistä Slack-raporteista kahden viikon ajalta (9.-13.5.2022 ja 14.-18.11.2022) 
seitsemästä eri kaupungista (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu, Kotka ja Mikkeli). Raporteissa kuullaan 
toiminnan vaikutuksia sairaalaklovnien näkökulmasta suhteessa lapsiin ja perheisiin sekä hoitohenkilökuntaan.  
 
 
 
TOIMINNAN TAVOITTEET YLEISESTI  
 
Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen hyvää mieltä ja iloa tilanteissa, joihin liittyy 
kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja 
siitä jäävään muistoon. Sairaalaklovnien työmuotona on myönteistä potilaskokemusta luova, sairaalaviihtyvyyttä 
edistävä ja psykososiaalista tukea tarjoava klovnitoiminta sairaaloissa. Sairaalaklovneria on keino lapsilähtöiseen ja 
tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Klovnitoiminta perustuu 
yleisinhimilliseen huumorintajuun, läsnäoloon sekä kohtaamisen voimaan. Iloinen muisto sairaalaklovnien käynnistä 
kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Pitkäaikaispotilaille uuden kohtaamisen 
odottaminen ja tieto siitä, että klovniystävät tulevat aina tervehtimään, muodostavat ainutlaatuisen tuen ja siteen 
sairaalassaoloajalle. 
 
 
 
TOIMINNAN PÄÄTAVOITE 
 
LAPSEN HYVINVOINTI LISÄÄNTYY MYÖNTEISEN POTILASKOKEMUKSEN ANSIOSTA 
 

 

Osatavoite A Lasten ja perheiden mieliala kohentuu 

Esimerkkejä, miten tavoite on toteutunut Slack-raporttien mukaan: 

• Klovnit saavat aktivoitua pitkään sängyssä maannutta lasta pyytämällä häntä näyttämään, miten esimerkiksi 
tuolilla istutaan oikein tai miten hampaat pestään, koska klovnit eivät oikein osaa. 

• Yksivuotias omassa huoneessaan sängyllä jännittyneenä äidin kanssa. Kun näkee klovnit, huokaa syvään ja 
alkaa nauramaan. 

• Täysi-ikäinen lastenklinikan potilas yllättyy, kun näkee klovnit poliklinikalla. Nauraa hysteerisesti. Potilas on 
menettänyt jalkansa mutta sanoo, että pärjää tällä hysterialla eteenpäin. 

• Nuorisopsykiatrian asiakkaana oleva teini odottaa vuoroaan äitinsä kanssa. Klovnin läsnäolo saa äidin 
nauramaan hysteerisesti. Klovni ja teini saavat tästä yhteisen leikin päivitellä äidin naurunpuuskaa. 

• Psyykkisesti ja fyysisesti huonosti voiva teini antaa klovneille luvan tulla huoneeseen. Vierihoitaja on vieressä 
karkailun takia. Klovnit eivät saa katsekontaktia teiniin, mutta juttelevat ja laulavat. Käynnin jälkeen teini 
nousee käpertyneestä asennostaan syömään ruokaa, joka on odottanut pöydällä jo pitkään. 

• Äidin alakulo helpotti selvästi klovninkohtaamisen aikana – nauroi. 
• Ruotsinkielisen teinipotilaan kohdalla klovneilla menee ruotsin kielen sanat sekaisin. Hoitaja kertoo 

myöhemmin, että potilas oli nauranut tätä ääneen jälkikäteen. 
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• Teini kertoo tiukasti kännykkäänsä tuijottaen klovnille, ettei leikkaus jännitä. Kohtaamisen aikana 
riehaannutaan kuitenkin haaveilemaan Metallican keikasta ja jääkiekosta. Isä kuulemma jännittää leikkausta. 
Isän jännitystä poistetaan myös Tappara ja Metallica-jutuilla, joka naurattaa teiniä ja isää. Vaikka teiniä ei 
omien sanojen mukaan jännitä, kohtaamisen aikana hänen kehonkielensä kuitenkin muuttuu 
silminnähtävästi rennommaksi. 

• Päivystykseessä klovni huomioi koko perheen eikä vain sairasta lasta. 
• Klovni on lapsen ja vanhemman mukana leikkaussalissa lapsen nukahdukseen asti. Tämän jälkeen klovni 

saattelee vanhemman takaisin odotushuoneeseen, jonne asti vanhempi on pidättänyt jännitystään. 
Vanhempi purskahtaa itkuun ja itkun lomasta kiittelee klovnia avusta. 

• Klovnit saavat kontaktin 10kk vauvan kanssa. Vauva hekottaa paljon. Äiti nauraa vieressä, että äsken sitä vaan 
itkettiin ja nyt vaan naurattaa. 

• Pitkäaikaissairaiden, kuten syöpäosaston lasten säännöllinen näkeminen tuottaa yhteistä historiaa, jota lapsi 
ja klovni yhdessä muistelee, kun taas tavataan uudemman kerran.  

• Poliklinikoilla, jossa lapset ovat usein vain käymässä ja joutuvat odottamaan pitkään, lapset ja vanhemmat 
yllättyvät ja ilahtuvat klovnin nähdessään. Odottavaan tunnelmaan tulee jokin muutos. 

• Klovnit saavat kontaktin ei suomen kieltä puhuvan ja tulkittoman perheen kanssa. Tunnelma muuttuu 
naurahtelevaksi. Lapsi ja vanhemmat olivat ihastuksesta, ilosta ja ihmetyksestä suut ja silmät ammollaan. 

• Lapsi, joka ei puhu mitään ei ensin reagoi klovniin mitenkään. Mutta innostuu klovnin tarjoamasta musiikista 
ja lopulta he tanssivat lääkäriä odotellessa. 

• Lapsi saattohoidossa osastolla. Ihan viimeisiä päiviä jäljellä. Klovnit kurkkaavat, saako tulla. Vanhemmat 
vinkkaavat, että kyllä. Lapsi jaksaa hieman jutella peiton alta. Vanhempia naurattaa ihan todella paljon, 
kiittelevät paljon käynnistä. 

 

Osatavoite B Lapsi sitoutuu hoitotoimenpiteisiin 

Esimerkkejä, miten tavoite on toteutunut Slack-raporttien mukaan: 

• Klovnin luoma kontakti helpotti lapsen toimenpidettä, esilääkkeen ottoa, kanyylin laittoa ja nukutukseen 
suostumista 

• Useiden kohtaamisten myötä aggressiivisesti reagoiva lapsi alkaa muuttua ja lopulta keskustelee rauhassa 
klovnien kanssa. Lapsi saadaan lopulta suostumaan esilääkkeenottoon. 

• Lapsi on niin kiinnostunut klovnista, ettei huomaa nukutukseen liittyviä toimenpiteitä – kuten kanyylin laittoa 
– ollenkaan. 

• Lapsen ensimmäinen kohtaaminen klovnien kanssa: jähmeys, tarkkailu kauempaa, varovainen kiinnostus. 
Toinen kohtaaminen klovnien kanssa: yhteinen leikki, klovni päätyi mukaan toimenpidehuoneeseen, jossa 
lapsi alkoi yllättäen napsuttaa sormia ja laulaa ukulelen soiton mukana klovnin kanssa ja helpottaa näin 
oloaan toimenpiteessä. Yhteismusisointi vei huomion toisaalle. Myöhemmin hoitaja sanoi, että lapsi oli 
jatkanut itsekseen samaa musisointia oloaan helpottaakseen, kun verikokeita oli jouduttu ottamaan 
uudestaan. Kun kolmas kohtaaminen klovnien kanssa, klovnit olivat lapselle jo ”vanhoja tuttuja”. Kun lapsen 
piti mennä viimeistä kertaa toimenpidehuoneeseen, ja kun siirryttiin sinne yhdessä musisoimalla, niin 
vanavedessä meinasi tulla liuta muitakin lapsia mukana. 

• Pelosta ja itkuisuudesta huolimatta lapsi ottaa kontaktin klovniin ja kertoo tälle lempiasioistaan 
(yksisarvisista) – klovnin saattaessa hänet leikkaussaliin kontakti ja puhe samasta lempiteemasta jatkuu ja 
helpottaa suuren leikkaussalin ja uusien ihmisten ihmetystä. Klovni ja lapsi kertovat yhdessä 
anestesialääkärille, millaisia yksisarvisunia lapsi haluaa nukutuksen aikana nähdä. 

• Hoitajat pyysivät klovnin lapsen mukaan leikkaussaliin, koska klovni on hoitajien mukaan sairaalassa ainut, 
johon kyseinen lapsi on jopa huumaavassa kontaktissa, muiden kanssa lapsi vain huutaa. 

• Autismin kirjolla olevan lapsen kanssa klovni saa hitaasti askel kerrallaan katsekontaktin ja yhteisen leikin 
synnytettyä. Vanhemmat ja hoitajat seuraavat vierellä ja saavat uutta informaatiota lapsen tavasta 
kommunikoida ja toimia. Hoitaja kertoo myöhemmin, että lapsi ottaa harvoin katsekontaktia kenenkään 
kanssa. Hoitaja pyytää klovnin mukaan myös seuraavaan tapaamiskertaan. 

• Leikkaussalihenkilökunta tapaa leikkaukseen tulevan lapsen vasta salin ovella. Siinä kohtaa lapselle iskee 
paniikki. Klovnin jo aiemmin rakentama vahva kontakti lapsen kanssa auttaa myös salihenkilökuntaa saamaan 
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kontaktin lapseen. Klovni osaa ottaa henkilökunnan mukaan leikkiin ja henkilökunta on oppinut tarttumaan 
tähän tilaisuuteen.  

• Vanhempi kertoo, että vauvasta asti sairaala- ja lääkärikammoinen lapsi halusi klovnin leikkaussaliin, koska 
heille oli syntynyt kontakti ja leikki balenttitanssista. Leikkaussalin ovella iski kuitenkin paniikki ja pysähdys. 
Salihenkilökunta odotti rauhassa, kun klovni kysyi haluavaisitko he salissa tietää mitä tanssia lapsi osaa 
tanssia. Salihenkilökunta vastasi tietenkin myöntävästi. Lapsi innostui ja tuli rohkeasti sisälle ja kertoi 
balettitanssista. Nukutus saatiin tehtyä, vaikka välillä itketti. 

• Itkuinen lapsi odottaa leikkaussalissa vanhemman sylissä. Lapsi kömpii hetkeksi tutun klovnin syliin ja sitten 
taas vanhemman syliin. 

• Autismin kirjolla olevan lapsen kanssa klovni saa hitaasti askel kerrallaan katsekontaktin ja yhteisen leikin 
synnytettyä. Vanhemmat ja hoitajat seuraavat vierellä ja saavat uutta informaatiota lapsen tavasta 
kommunikoida ja toimia. Hoitaja kertoo myöhemmin, että lapsi ottaa harvoin katsekontaktia kenenkään 
kanssa. 

 

 

Osatavoite C Lapsen potilaskokemus parantuu 

Esimerkkejä, miten tavoite on toteutunut Slack-raporttien mukaan: 

• Klovnin ja lapsen välille on syntynyt vahva kontakti röhkivän possun avulla. Lapsi itkee verikokeen oton 
aikana, mutta leikki klovnin kanssa jatkuu silti heti näytteenoton jälkeen. Kipu unohtui nopeasti. 

• Pelokas lapsi, jonka klovni tapaa jo aamulla ja saattaa leikkaussaliin. Myöhemmin iltapäivästä tulee soitto 
hoitajalta heräämöstä, että lapsi haluaisi nähdä klovnin vielä uudestaan. 

• Pitkään sairaalassa ollut lapsi on halunnut tutun klovnin saattamaan häntä leikkaussaliin. Myöhemmin myös 
lapsen koko perhe, sisarukset ja mummokin tapaa saman klovnin. Klovnista tulee koko perheelle tuttu 
hahmo, jonka kanssa jakaa sairaalan arkea, ei vain sairaalle lapselle. 

• Äiti antoi miltei itkien palautetta klovneille, jotka ovat vierailleet vuosien ajan lapsensa luona. Sanoi, että on 
klovnien työstä niin kiitollinen ja klovnit ovat hänen lapselleen todella tärkeitä. 

• Klovni tapasi lapsen myös leikkaukseen jälkeen kotiinlähdön hetkellä. Lapsi alkoi heti leikkimään samaa 
leikkiä klovnin kanssa kuin aikaisemminkin. Jännitys leikkauksesta hävisi nopeasti pois. 

• Kehitysvammainen lapsi on jo konkari leikkaukseen valmisteluissa, lasta ei jännitä, klovnin kanssa 
musisoidaan odotellessa. Vanhempi toteaa, ettei häntä tarvita saliin mukaan nukutuksen hetkeen. Klovni 
kuitenkin menee salihenkilökunnan toiveesta. Salissa lasta alkaa kuitenkin jännittämään ja hermostuttamaan 
todella paljon. Lapsella ja klovnilla säilyy vahva katsekontakti, kunnes nukutuslääke vaikuttaa. 

• Klovni tapaa noin kaksivuotiaan lapsen leikkausta edeltävänä päivänä ns. pre-käynnillä, jonka aikana 
vanhempi keskustelee hoitohenkilökunnan kanssa tulevasta leikkauksesta. Klovnilla ja lapsella syntyy hyvä 
kontakti. Seuraavana päivänä lapsi tulee aamulla leikkaukseen ja näkee heti saman klovnin uudestaan. Leikki 
voi jatkua ja sairaala ei ehkä tunnu niin pelottavalta paikalta. 

• Klovni tapaa 8-vuotiaan lapsen heräämössä. Äiti muistelee, että on nähty kaksi vuotta sitten samaisella 
osastolla. 

• Sydänsaliin leikkausosastolla ei vanhemmat saa tulla saattamaan, mutta klovni (joka on osa henkilökuntaa) 
saa tulla. Sydänsalissa lapsi ei huomaa kanyylinlaittoa ollenkaan, kun klovni ja leikissä mukana oleva 
anestesialääkäri jututtavat lasta. 

• Syöpäosaston lapsi, joka on ilmeisesti koko elämänsä käynyt kotikoulua, on ilahtunut Sairaalaklovnien äpin 
kautta löytyneistä klovnien kotikouluvideoista. Lapsi kyselee klovnilta, miksi tämä tekee videossa asioita 
hassusti, kuten käyttää sinappia liimana. 

• Kehitysvammainen lapsi tykkäsi odotushuoneessa leikkiä ja pelleillä klovnin kanssa. Jossain kohtaa kuitenkin 
näytti kädellä että ei enää. Klovni totteli käskyä. Sairaalassa lapsi ei usein saa määrätä, mitä hänelle tehdään. 
Mutta klovneille lapsi saa sanoa ei, niin halutessaan. Ja klovnit kunnioittavat päätöstä. 

• Leikkaus oli peruuntunut, kun lapsi pelännyt niin paljon. Mutta seuraavalla kerralla esilääkettä kokeillaan eri 
tavoin ja vanhempien mielestä myös klovnin läsnäololla oli ollut suuri positiivinen vaikutus. 

• Nuorten psykiatrisen osaston hoitaja, joka on pitkään seurannut klovnien toimintaa osastolla, kertoi, että 
lapsissa tapahtuu hyviä muutoksia klovnin käynnin jälkeen. Lisäksi käynnin aikana hoitajat pääsevät 
näkemään, miten lapsi reagoi klovniin. Hoitajat saavat usein uutta tietoa lapsen käyttäytymisestä. 


