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1 Johdanto 

Kunnallinen aikuissosiaalityö on helposti nähty pelkästään yksilöiden ja perheiden taloudel-

lisiin ongelmiin kytkeytyvänä työnä. Kuitenkin muun muassa asiakkaiden vaikeiden elämän-

tilanteiden ja kriisien kanssa työskentely, arjenhallinnan tukeminen sekä kokonaistilanteiden 

kartoittaminen ovat olennaisia ulottuvuuksia aikuissosiaalityössä. Vuonna 2015 voimaan astu-

neessa sosiaalihuoltolaissa (SHL) on lisäksi erillisenä mainintana kunnan velvollisuus järjestää 

sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalisen kuntoutuksen käytännöt ovat Espoon aikuissosiaalityössä 

vielä osin vakiintumattomia, minkä vuoksi kuntouttavien menetelmien kehittäminen ja tarkas-

teleminen on tärkeää - varsinkin aikuissosiaalityön hakiessa uusia rooleja perustoimeentulotuen 

siirryttyä Kelaan vuoden 2017 alussa. (Juhila 2008, 15–25; Socca nd, verkkodokumentti; SHL 

2014/1301, 14.1 §, 17 §; Välimaa 2008, 180–195.) 

Käytäntötutkimukseni tarkastelee sosiaalista sirkusta ja toimintakyvyn ryhmämuotoista arvi-

ointia yhdistävää kokeilua Espoon aikuissosiaalityön sosiaalisessa kuntoutuksessa. Keskityn 

tutkimuksessani asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin sosiaalisen sirkuksen kaltaisten 

taidelähtöisten menetelmien ja keskustelevan ryhmämuotoisen toimintakyvyn arvioinnin 

yhdistämisestä. Lisäksi tarkastelen kokeilun kaltaisen toiminnan kehittämistarpeita ja mahdol-

lisuuksia aikuissosiaalityölle. Kielellisen selkeyden vuoksi kutsun tutkimusraportissani sosiaa-

lista sirkusta, sosiaalista kuntoutusta, itsearviointia ja ryhmämuotoista keskustelua hyödyntävää 

ja yhdistävää kokeilua sosiaalisen sirkuksen ryhmäksi tai sosiaalisen sirkuksen kokeiluksi.  

Kutsun ryhmään toimintaan aikuissosiaalityön asiakkuuden kautta mukaan tulleita henkilöitä 

asiakkaiksi ja aikuissosiaalityön, PRO SOS -hankkeen ja Sirkus Magentan henkilöstöä joko 

työntekijöiksi tai ohjaajiksi. Kun tutkimusraportissani puhun sekä asiakkaista ja työntekijöistä, 

nimitän heitä osallistujiksi. 

Tutkimukseni empiirinen osuus on toteutettu yhteistyössä myöhemmin tarkemmin kuvaamieni 

Espoon aikuissosiaalityön, PRO SOS -hankkeen ja Sirkus Magentan kanssa syksyn 2017 

aikana, jolloin taidelähtöisten menetelmien hyödyllisyyttä kokeiltiin maahanmuuttaja-

taustaisille miehille suunnatussa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä. Samalla pilotoitiin Työ-

terveyslaitoksen (TTL) kehittämää toimintakykyä mittaavaa Kykyviisaria. Osana Helsingin yli-

opiston käytäntötutkimuksen opintojaksoa yhdistin roolini Espoon aikuissosiaalityön sosiaali-

työntekijän viransijaisena ja Helsingin yliopiston sosiaalityön pääaineopiskelijana, jolloin 

toimin sekä ryhmänohjaajana että käytäntötutkijana. Sosiaalisen sirkuksen kokeilun toiminnal-

listen harjoitteiden ohjauksesta vastasivat Sirkus Magentan sirkusohjaajat. Toimintakykyyn ja 
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sen arviointiin kytkeytyvä keskustelu sen sijaan oli itseni lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen 

ohjaajan vastuulla. 

Sosiaalinen sirkus on Suomessa vähän tutkittu aihe. Aihepiiristä on laadittu muutama opinnäy-

tetutkielma, kuten Riikka Åstrandin (2007) pro gradu -tutkielma, sekä joitakin ammattikorkea-

koulututkinnon opinnäytetöitä (esim. Jalava 2016; Hopponen 2017), mutta tieteellisen 

vertaisarvioinnin läpikäyneitä artikkeleita tai tutkimuksia ei ole Suomessa ilmestynyt tutkimus-

raporttini kirjoittamisen hetkellä. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Petra Malin on 

kuitenkin parhaillaan laatimassa väitöskirjatutkimusta taidelähtöisistä menetelmistä asiakas-

osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmista. Kansainvälistä tutkimusta sosiaalisesta sirkuk-

sesta sen sijaan on enemmän ranskan- ja espanjankielisillä alueilla, joissa sosiaalista sirkusta 

hyödynnetään isoissa hankkeissa esimerkiksi Ecuadorissa (esim. Spiegel et al. 2014). Sosiaali-

sella sirkuksella on monia myönteisiä merkityksiä osallistujiensa elämäntilanteeseen itseluot-

tamuksen ja jopa terveydentilan suhteen (Rivard 2010), minkä vuoksi aihetta ja sen soveltu-

vuutta on perusteltua kokeilla ja tutkia aikuissosiaalityössä. Muilta osin käytäntötutkimukseni 

paikantuu osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja taidelähtöisten menetelmien viitekehystä, joita 

Suomessakin on jo entuudestaan tutkittu (esim. Honkakoski 2017; Känkänen 2013; Karjalainen 

– Rajavaara 2012; Rajavaara – Lehto 2013; Vilppumaa 2004). 

Käytäntötutkimusraporttini koostuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen tarkastelen sitä työ-

yhteisöllistä ja käsitteellistä viitekehystä, joiden varaan tutkimukseni on rakennettu. Kolman-

nessa luvussa esittelen käytäntötutkimuksen asetelmaa ja käyttämääni metodologiaa sekä 

reflektoin tutkimuseettisiä kysymyksiä. Tämän jälkeen siirryn tutkimusaineistoni analyysiin. 

Viimeisessä luvussa pohdin taidelähtöisten menetelmien ja ryhmämuotoisen arvioinnin 

mahdollisuuksia Espoon aikuissosiaalityölle. Lopuksi arvioin lyhyesti käytäntötutkimukseni 

merkitystä työyhteisölle ja jatkotutkimukselle. 

 

2 Käytäntötutkimuksen työyhteisöllinen ja käsitteellinen viitekehys  

Käytäntötutkimukseni paikantamiseksi kuvaan ensin lyhyesti niitä työyhteisöllisiä tekijöitä ja 

olosuhteita, joista tutkimukseni tilaustarve on lähtöisin. Esittelen myös maahanmuuttaja-

taustaisille miehille suunnatun ryhmän taustoja, suunnittelua ja toteutumista. Tämän jälkeen 

muotoilen ne tutkimuksessani käyttämäni käsitteelliset paikannukset, joita hyödynnän tutki-

musaineiston analyysissa ja tulosten kontekstualisoinnissa.  
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2.1 Espoon aikuissosiaalityön sosiaalinen kuntoutuksen, PRO SOS -hankkeen ja 
Sirkus Magentan yhteistyö ja sen käytäntötutkimuksellinen tilaustarve 

Käytäntötutkimukseni työyhteisöllinen kehys ankkuroituu Espoon aikuissosiaalityön ja valta-

kunnallisen PRO SOS -hankkeen väliseen yhteistyöhön. Espoon aikuissosiaalityö on aikuisille 

suunnattu sosiaalihuollon palvelu, jonka tarkoituksena on tukea espoolaisia muun muassa asun-

nottomuuteen, asumiseen, taloudenhallintaan, kriisitilanteisiin ja palveluihin ohjaamiseen 

liittyvissä tilanteissa (Espoon kaupunki n.d., verkkodokumentti). PRO SOS, pelillisyyttä ja 

leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön toimii osahankkeena PRO SOS, uudenlaista aikuissosiaali-

työtä yhdessä rakentamassa -hankkeessa. Osahankkeen tehtävänä on kehittää leikillisyyden ja 

pelillisyyden elementtejä hyödyntäviä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja sekä selvittää, 

millaisille asiakasryhmille ne soveltuvat. Hanke on osa Helsingin yliopiston ja pääkaupunki-

seudun kuntien välistä Heikki Waris -instituutin Praksis-toimintaa. (Socca n.d.; PRO SOS n.d, 

verkkodokumentit.)  

Espoon aikuissosiaalityössä kohderyhmäksi on valittu maahanmuuttajat PRO SOS -hankkeen 

mukaisia uudenlaisia aikuissosiaalityön toimintatapoja etsiessä. Keväällä 2017 osana 

sosiaalisen kuntoutusta oli jo järjestetty maahanmuuttajanaisille suunnattu sosiaalisen 

sirkuksen yhteiskehittäjäryhmä, minkä vuoksi syksyllä 2017 toteutettu ryhmä oli päätetty suun-

nata maahanmuuttajataustaisille miehille. Vaikka tutkimusprosessin käytännöllinen osuus 

kytkeytyy maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, maahanmuuttajataus-

taisuus ei ole tutkimuksessani keskeisenä teemana. Käytäntötutkimuksen tekijäksi ja yhdeksi 

ryhmän ohjaajista päädyin silloisen sosiaalisesta kuntoutuksesta vastuussa olevan johtavan 

sosiaalityöntekijän pyydettyä minua osallistumaan kokeiluun, jonka työyhteisöllistä viite-

kehystä kuvaan tarkemmin lyhyesti seuraavaksi.  

Kunnan lakisääteinen velvollisuus on järjestää sosiaalista kuntoutusta (SHL 14.1 §, 17 §). 

Espoon aikuissosiaalityössä sosiaalista kuntoutusta järjestetään niin ryhmä- kuin yksilömuotoi-

sesti. Pääsääntöisesti sosiaalista kuntoutusta yli 30-vuotiaiden kohdalla toteuttavat sosiaalioh-

jaajat, jotka järjestävät ongelmapelaamiseen, arjen- ja taloudenhallintaan painottuvia ryhmiä 

yhdessä muiden toimijoiden, kuten sosiaalityöntekijöiden, järjestöjen ja hankkeiden kanssa. 
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Lisäksi Espoossa on järjestetty taideterapeuttisia ja hevospedagogisia sosiaalisen kuntoutuksen 

ryhmätoimintoja. Ryhmiin yleensä päädytään aikuissosiaalityön työntekijöiden ohjaamina. 1 

Vuoden 2017 sosiaalisen sirkuksen ryhmäkokeilua voidaan nähdä esimerkkinä yhteistyössä 

toteutetusta sosiaalisesta kuntoutuksesta, koska mukana olivat kunnallinen sektori, PRO SOS -

hanke sekä yhdistyksenä Sirkus Magenta, joka tuottaa muun muassa sirkustyöpajoja, esityksiä 

sekä harrastustoimintaa sosiaalisen sirkuksen painotuksella (ks. Sirkus Magenta n.d., verkko-

dokumentti). Kun minua pyydettiin käytäntötutkimuksen tekijänä mukaan suunnittelemaan ja 

ohjaamaan ryhmää, johtava sosiaalityöntekijä toivoi kokeilun keinoin tarkasteltavan, miten 

sosiaalinen sirkus ja asiakkaiden ryhmämuotoinen arviointi voisivat soveltua osaksi aikuis-

sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta. PRO SOS -hankkeen puolesta toivomuksena oli 

hyödyntää Kykyviisaria, joka on Työterveyslaitoksen laatima työ- ja toimintakyvyn tarkastele-

miselle tarkoitettu kyselylomakepohjainen itsearvioinnin väline, jossa painottuvat myös osalli-

suuden ja hyvinvoinnin ulottuvuudet (Työterveyslaitos 2018, verkkodokumentti). Näistä tutki-

mustarpeista syntyvän tutkimusasetelman laatiminen jäi minun vastuulleni. Tutkimusasetelmaa 

hahmotan tarkemmin käsitteellistä viitekehystä määrittelevän osion jälkeen. Sitä ennen käyn 

kuitenkin lyhyesti läpi sosiaalisen sirkuksen kokeilun käytännössä toteutumisen prosessin. 

Sosiaalisen sirkuksen kokeilun suunnittelu toteutettiin muutaman noin kahden tunnin kokoon-

tumiskerran yhteydessä. Suunnittelupalavereissa itseni lisäksi olivat läsnä sosiaalisen kuntou-

tuksen ohjaaja Espoon aikuissosiaalityöstä, kaksi projektityöntekijää PRO SOS -hankkeesta ja 

edustaja Sirkus Magentasta. Päätimme jakaa ryhmätapaamiset Kykyviisarissa esiintyvien 

teemojen mukaisesti ensimmäisen kerran toimiessa johdatteluna aiheeseen ja viimeisen kerran 

toimiessa kokeilun jäsentäjänä: 

1.   Johdattelu sosiaaliseen sirkukseen, Kykyviisariin ja keskusteluun 
2.   Hyvinvointi 
3.   Osallisuus 
4.   Mieli ja arki 
5.   Taidot 
6.   Keho 
7.   Työ ja tulevaisuus 
8.   Osallistujien palaute ja ryhmähaastattelu 

Kykyviisarin teemoja päätimme lähestyä niin sosiaalisen sirkuksen, Kykyviisarin itsenäisen 

täyttämisen kuin ryhmäkeskustelun keinoin. Ideaalista olisi ollut laatia kokoontumisten 

                                                
1 Espoon aikuissosiaalityössä toteutettavan sosiaalisen kuntoutuksen kuvaus perustuu omiin havaintoihini ja 
kokemuksiini, jotka olen saanut työssäni sosiaalityöntekijän viransijaisena. 
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rakenteen laatiminen soljuvaksi siten, että esimerkiksi keskustelu ja sirkusharjoittelu olisivat 

vuorotelleet toisiaan syventäen. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, koska toteutus olisi 

vaatinut enemmän suunnitteluaikaa ja isompaa budjettia, minkä vuoksi jaoimme tapaamiset 

melko karkeasti sirkusharjoitteiden, Kykyviisarin täyttämisen ja keskustelun osioihin. Osiot 

suunniteltiin niin, että ne käsittelivät samaa teemaa kehollisesti (sosiaalinen sirkus), kirjallisesti 

(Kykyviisari-lomakkeen itsenäinen täyttäminen) sekä sanallisesti yhdessä keskustellen (ryhmä-

keskustelu). Kuten jaottelusta voidaan havaita, sosiaalisen sirkuksen ryhmässä oli muitakin 

elementtejä kuin sosiaalista sirkusta. Ajallisesti sirkukselle oli varattu noin tunti, tauolle ja 

Kykyviisarin itsenäiselle täyttämiselle noin 45 minuuttia ja ryhmäkeskustelulle noin 45 

minuuttia. Luonnollisesti ensimmäisen kerran alussa ryhmään osallistujille kerrottiin 

tarkemmin lyhyesti, millaisesta ryhmästä on kysymys. Viimeinen kokoontumiskerta oli 

keskustelua, palautteen antamista ja ryhmähaastatteluun osallistumista. Asiakasosallistuja-

määrä vaihteli kerroittain 5 – 10 henkilön välillä. 

 

2.2 Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalinen sirkus taidelähtöisenä menetelmänä 
käytäntötutkimuksen käsitteellisinä valintoina 

Käytäntötutkimuksessa tutkimustarve metodologioineen ja käsitteenmuodostuksineen 

paikantuu monipuolisesti käytännön toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jossa mukana voivat 

olla niin asiakkaat, työntekijät, työnantajat kuin tutkijatkin (Satka et al. 2016, 9–10). Tutkimuk-

sessani käyttämäni käsitteet toimivat erityisesti tutkimusaineiston syntyolosuhteiden ja toimin-

taympäristöjen avaimina. Käsitteet ovat valikoituneet ennen kokeiluun mukaantuloani 

sovittujen tekijöiden vuoksi. Koska ryhmän tavoitteena oli kokeilla sosiaalista sirkusta, minun 

tuli tarkentaa, mistä siinä on kysymys. Samoin on sosiaalisen kuntoutuksen kohdalla, jonka 

alaisuudessa kokeilu toteutettiin. Käyttämäni käsitteet toimivat näin tutkimusaineistoani kuvaa-

vina käsitteinä. Jos en olisi valinnut edellä mainittuja käsitteitä pääkäsitteiksi, käytäntötutki-

mukseni ei olisi vastannut työyhteisöllisten toimijoiden tarpeisiin, eikä toisaalta olisi kuvannut 

kokeilun ominaispiirteitä.  

Käytäntötutkimukseni ankkuroituu Espoon aikuissosiaalityön sosiaaliseen kuntoutukseen. 

Sosiaalihuoltolain (2014/ 1301) 14.1 §:n ja 17 §:n mukaan lakisääteisissä kunnallisissa palve-

luissa sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin järjestettävää tehostettua 

tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 

edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutuksen osa-alueiksi lukeutuvat sosiaalisen toimintakyvyn ja 
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kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutus-

palvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämän-

hallintaan, ryhmätoiminta, tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut tarvittavat sosi-

aalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet (SHL 17.1 §). Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksinään 

riitä sosiaalisen kuntoutuksen olemuksen määrittelyyn. Kuntoutusta voidaan pitää laajana 

sateenvarjokäsitteenä, jonka alaisuuteen mahtuu monenlaisia toimintoja ja tavoitteita (ks. esim. 

Karjalainen – Vilppumaa 2004). Tarkemman sosiaalisen kuntoutuksen käsitteellisen pohdinnan 

olen kuitenkin rajannut käytäntötutkimukseni ulkopuolelle, mutta hyödynnän sosiaalisesta 

kuntoutuksesta paikannettavia piirteitä tutkimusaineiston analyysin ja tulosten esittelyn 

osiossa. 

Sosiaalinen sirkus puolestaan voidaan ymmärtää sirkustekniikoita, kuten akrobatiaa ja muita 

temppuja, hyödyntävänä tuen tarpeessa oleville ihmisryhmille suunnattuna toimintamuotona, 

jonka tavoitteena on vahvistaa osallistujien onnistumisen kokemuksia ja yhteisöllisyyttä, lisätä 

itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin, sekä auttaa kehollisuuden ja naurun keinoin arjen 

ongelmien käsittelyssä (Spiegel et al. 2014; Rivard et al. 2010). Laajemmin sosiaalinen sirkus 

voidaan kytkeä osaksi taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien kenttää. Taidelähtöiset 

menetelmät ovat esimerkiksi Päivi Känkäsen (2013) mukaan toimintaa, jossa tavoitteena on 

yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin ja jossa etsitään 

taiteiden avulla uusia näkökulmia vaikeisiin ilmiöihin. Sosiaalisen sirkuksen lisäksi taideläh-

töisiin menetelmiin lukeutuvat muun muassa draamatyöskentely, musiikki, valo- ja video-

kuvaus, kuvallinen työskentely ja tanssi. (Mt. 75–77.) Sosiaalinen sirkus näyttäytyykin tutki-

muksessani esimerkkinä taidelähtöisestä menetelmästä.  

 
3 Käytäntötutkimuksen asetelma, metodologia ja etiikka 

Käytäntötutkimukseni paikantuu nimensä mukaisesti osaksi käytäntötutkimuksellista tutkimus-

orientaatiota. Käytäntötutkimuksessa tutkimustehtävää tyypillisesti muotoillaan yhdessä 

työyhteisöjen ja muiden organisaatioiden tai osallistujien kanssa (Satka et al. 2016). Näin myös 

pyrin toimimaan, kuten jo aikaisemmin olen kuvannut tutkimusraportissani. Käytäntö-

tutkimuksessa ihanteellisesti voidaan ottaa asiakkaat mukaan tutkimusasettelun muotoilussa 

(Lindqvist 2016), mutta tämä ei onnistunut kokeilun tiiviin aikataulutuksen vuoksi. Tarkoituk-

senani oli kuitenkin edistää asiakkaiden osallisuutta kartoittamalla heidän näkemyksiään ja 
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toiveitaan toimivista sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksista sekä keräämällä palautetta 

sosiaalisen sirkuksen kokeilun toimivuudesta.  

Tutkimukseni kannalta käytäntötutkimuksellinen orientaatio on toiminut eräänlaisena työyhtei-

söllisten olosuhteiden ja tutkimuksen vuorovaikutuksellisuuden kuvaajana. Luonnollisesti 

tutkimusprosessin tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen, mutta käytäntötutkimuksessa 

voidaan nähdä sen hyödynnettävyyden ja dialogisuuden vaatimusten olevan korostetun tärkeää 

(Satka et al. 2016, 9–11). Näihin vaatimuksiin pyrin vastaamaan tässä tutkimuksessa. Seuraa-

vaksi esittelenkin näihin vaatimuksiin toivomani mukaan vastaavan tutkimusasetelman kysy-

myksineen, jonka jälkeen kuvailen hyödyntämiäni tutkimusmenetelmiä, aineiston kokoamista 

ja sen analyysiprosessia. Lopuksi pohdin lyhyesti tutkimukseni kannalta olennaisia eettisiä 

kysymyksiä. 

 

3.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

Käytäntötutkimuksessani tarkastelen taidelähtöisten menetelmien ja keskustelevan arvioinnin 

soveltuvuutta ja kehittämismahdollisuuksia osana sosiaalista kuntoutusta seuraavien tutkimus-

kysymysten avulla: 

1) Millaisia kokemuksia työntekijöillä ja asiakkailla on taidelähtöisten mene-
telmien ja toimintakyvyn ryhmämuotoisen arvioinnin yhdistämisestä sosiaalisen 
sirkuksen ryhmässä? 

2) Millaisia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia sosiaalisen sirkuksen kokeilun 
kaltaisella taidelähtöisiä menetelmiä ja keskustelevaa arviointia hyödyntävällä 
ryhmämuotoisella sosiaalisella kuntoutuksella on Espoon aikuissosiaalityössä? 

Kuten ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni ilmenee, olen rajannut tarkastelun kohteiksi 

ainoastaan kokemukset taidelähtöisten menetelmien ja ryhmämuotoisen arvioinnin yhdistämi-

sestä, koska esimerkiksi vaikuttavuus- tai hyödyllisyysarvioita olisi mahdotonta tehdä käytän-

tötutkimuksen opintojakson rajoissa. Kokemuksellisessa ulottuvuudessa tutkimukseni nojautuu 

löyhästi fenomenologiseen tieteenfilosofiaan, jossa tutkimuksellisena lähestymistapana on 

painottuminen ilmiöihin ja kokemuksiin: olennaista on se, mitä koetaan, millaisista tekijöistä 

koettu ilmiö koostuu, miten tutkimuskohde ilmiön ymmärtää - tavoitteena on niin ikään tutkit-

tavan elämismaailman ja puhtaan kokemuksen tavoittaminen (ks. esim. Honkakoski 2017, 25–

56; Pulkkinen 2010). Tiivistetysti pyrin siis selvittämään, millaisia kokemuksia osallistujilla oli 
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sosiaalisen sirkuksen ryhmän kokeilusta. Toinen tutkimuskysymykseni puolestaan painottuu 

enemmän ryhmäläisten sanoittamien (käytännöllisten) kehittämistarpeiden ja 

mahdollisuuksien kuvaukseen ja niiden laajempaan reflektointiin.  Tutkimusraportissani sosi-

aalisen sirkuksen kaltaisen kokeilun mahdollisuuksien tarkastelun painopiste on 

tutkimustulosten pohdinnan ja yhteenvedon osiossa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

tarkastelun painotus puolestaan on tutkimusaineiston analyysin luvussa. 

Tutkimuskysymyksiä ja tutkimusaineiston kokoamista ryhdyin suunnittelemaan sosiaalisen 

sirkuksen kokeilun alkaessa. Tältä osin tutkimukseni hyödyntää etnografisia sekä toiminta- ja 

käytäntötutkimuksellisia menetelmiä, joissa tutkija osallistuu yhtenä toimijana tutkimus-

ympäristöönsä etsien käytännöistä (ns. ”ruohonjuuritasosta”) paikannettavia tutkimuksellisesti 

mielekkäitä kohteita (esim. Heikkinen 2007, 16–21; Lappalainen 2007, 9–11; Satka et al. 2005 

& 2016). Kokoontumiskerroilla tein havaintoja yhtenä osallistujista ja ohjaajista. Vaikka 

osallistuva etnografinen havainnointi olisi ollut tutkimuksen kannalta hedelmällinen mene-

telmä, hylkäsin sen käytettävänä vaihtoehtona, koska se olisi ollut liian vaativa ja laaja mene-

telmäkenttä käytäntötutkimuksen opintojakson tavoitteille. Lopulta päädyin valitsemaan mene-

telmäkseni teemoitetun ryhmähaastattelun, jonka litteroituun tekstiaineistoon perehdyin sisäl-

lönanalyysia hyödyntäen.  

 

3.2 Teemoitettu ryhmähaastattelu ja sisällönanalyysi aineiston kokoamisen ja 
analysoinnin menetelminä 

Teemoitetun ryhmähaastattelun valintaa puolsi muun muassa menetelmän hyvä soveltuvuus 

yhteisiä kokemuksia läpikäyneelle ryhmälle. Menetelmänä se on tehokas, koska yhdellä 

haastattelukerralla on mahdollista huomioida useampi haastateltava. Ryhmähaastattelun avulla 

voidaan välttää väärinymmärryksiä osallistujien tarkentaessa toisiaan. (Eskola – Suoranta 2008, 

94–98.) Haastattelun teemoittaminen etukäteen oli ymmärrykseni mukaan perusteltua, koska 

siten pyrin varmistamaan tutkimukseni kannalta olennaisista tekijöistä keskustelemisen. 

Teemahaastattelussa yleensä apuna on valmis aihelista, jonka haastattelija varmistaa tulevan 

läpikäydyksi keskustelun aikana (Eskola – Suoranta 2008, 86). Vaikka haastattelurungossani 

(ks. Liite 1) olikin valmiita kysymyksiä, ne toimivat lähinnä muistilistana, jotta kykenin tarkis-

tamaan kaikkien teemojen tulevan käsitellyiksi.  
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Ryhmän haastattelu toteutettiin suunnitellusti viimeisen kokoontumiskerran yhteydessä joulu-

kuussa 2017. Itseni ja sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajan lisäksi ryhmähaastattelussa 

läsnä oli neljä aikuissosiaalityön asiakasta (tutkimusraporin lainauksissa asiakas 1–4), kaksi 

Sirkus Magentan ohjaajaa (Magenta 1–2) ja kaksi PRO SOS -hankkeen työntekijää (PRO SOS 

1–2). Päätin sosiaaliohjaajan kanssa huolehtia haastattelun ohjaamisesta yhdessä varmistaak-

semme keskustelun sujuvuuden ja suunniteltujen teemojen läpikäynnin. Näkemykseni mukaan 

tämä oli perusteltu valinta, koska näin myös mahdollistettiin käytäntötutkimuksen ideaaleihin 

kuuluvaa työyhteisön osallisuutta tutkimukseen (vrt. Satka et al. 2005 & 2016). Tarvittaessa 

esitimme teemoja koskevia kysymyksiä toisin sanoin tai tarkensimme niitä, jos huomasimme, 

ettemme saaneet teemaan kytkeytyvää vastausta, tai jos muut osallistujat eivät ymmärtäneet 

kysymystä. Kohdistimme kysymyksiä ryhmän asiakkaille ja toisille työntekijöille. Sosiaalioh-

jaaja itse esitti näkemyksiään ja havainnointejaan sosiaalisen sirkuksen kokeilun kokonaisuu-

desta. Myös asiakkaat esittivät joitakin kysymyksiä keskustelun aikana. Itse pyrin häivyttämään 

omat näkemykseni taka-alalle. Roolinani oli esittää kysymyksiä ja ohjata keskustelua. Nauhoi-

tettu haastattelu oli kestoltaan reilun tunnin pituinen. 

Haastattelu oli tarkoitus litteroida heti haastattelua seuraavina päivinä analysointia varten, 

mutta tutkimuksesta riippumattomien seikkojen vuoksi päädyin palaamaan käytäntötutkimuk-

seni äärelle vasta elokuussa 2018. Vaikkei tauko ollut suunniteltu, tutkimuksessa on toisinaan 

hyödyllistä etääntyä aineistosta sen kokoamisen jälkeen. Esimerkiksi hermeneuttisessa lähes-

tymistavassa tutkijan on joskus aiheellista etäännyttää itsensä tutkimusaineistosta 

syventääkseen ymmärrystään sekä saadakseen aineiston abstrahoiduksi; toisin sanoen 

kauempaa on mahdollista nähdä sellaista, joka liian läheltä tarkasteltuna jäisi huomaamatta (vrt. 

Gadamer 2004; Gothóni 1982). Ensin kuuntelin nauhoitetun haastattelun kahdesti, minkä 

jälkeen muutin sen tekstimuotoiseksi. Häivytin ryhmään osallistujien tunnistustiedot aineistoa 

litteroidessa. Litteroitua aineistoa kertyi 1,5:n rivivälillä yhteensä 31 sivua Times New Roman 

-fonttia käytettäessä. 

Kun olin saattanut ryhmähaastattelun tekstimuotoiseksi, siirsin sen ATLAS.ti-ohjelmaan ana-

lyysia varten. Käytettäväksi menetelmäksi valitsin sisällönanalyysin, jonka voidaan katsoa 

olevan perusteltu menetelmä aineiston tiivistämiseksi ja keskeisten teemojen löytämiseksi 

(esim. Tuomi – Sarajärvi 2009). Lähestyin litteroitua tekstiä aineistolähtöisesti tarkastelemalla, 

mitä siinä sanotaan. Ensin luin haastattelun kahdesti. Tämän jälkeen merkitsin lukiessa tekstin 
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osuuksia sellaisella kuvauksella tai kategorialla, jonka tulkitsin kertovan siitä, mistä haasta-

teltavat milloinkin puhuvat. Eräänlaisen tekstin ”raakakoodauksen” jälkeen sain luoduksi 

seuraavan listauksen tekstin sisällöllistä aihealueista: 

•   Arviointi 
•   Kehittämistoive 
•   Kokeminen 
•   Luottamus 
•   Ohjaajaan tukeutuminen 
•   Ongelmien ratkaiseminen 
•   Ryhmämuotoisuus 

•   Sosiaalinen sirkus 
•   Toiminnan tavoite 
•   Toimintakyky 
•   Toivottu vaikutus tai tavoite 
•   Työllistyminen 
•   Yhteyksien luominen

 

Tarkastellessa tekstin sisältöä jätin huomioimatta ne kohdat, joilla ei ymmärrykseni mukaan 

ollut tutkimukselleni merkitystä. Tällaisia olivat esimerkiksi tupakkataukokysymykset ja ”hei, 

yksi puhuu kerrallaan!” -huudahdukset. Tekstin luokitukset luonnollisesti asettuivat toisiinsa 

nähden päällekkäin ja limittäin. Muun muassa sama tekstiosuus saattoi kytkeytyä niin ryhmä-

muotoisuuteen, sosiaalisen sirkukseen kuin kokemiseenkin. Luokittelun tarkoituksena ei ollut 

aineiston tarkka deskriptio, vaan lähiluvun mahdollistaminen tutkimuskysymyksiin vastaa-

miseksi. 

Kun olin luokitellut tekstin sisällön, palasin tutkimuskysymysteni äärelle jakaen ne eri osioihin. 

Näiden osioiden alle asettelin luokitteluissa rajatut lainausosuudet tiivistämistä varten. Esimer-

kiksi tutkimuskysymyksestä ”millaisia kokemuksia työntekijöillä ja asiakkailla on 

taidelähtöisten menetelmien ja toimintakyvyn ryhmämuotoisen arvioinnin yhdistämisestä sosi-

aalisen sirkuksen ryhmässä?” paikansin seuraavat osiot: 1) kokemukset sosiaalisesta sirkuk-

sesta, 2) kokemukset Kykyviisarista, 3) kokemukset ryhmäkeskusteluista, 4) kokemukset arvi-

oinnin mahdollisuuksista, ja 5) kokemukset ryhmätapaamisten yleisistä piirteistä. Samanlaisen 

tiivistys- ja tulkintaprosessin toteutin myös toisen tutkimuskysymyksen ja sen alaisuuteen 

kytkettävän aineiston osalta. Kun tekstilainaukset olivat jaoteltuina, karsin pois päällekkäi-

syyksiä ja tiivistin tekstiä jättäen tutkimusraportissa esille nostettavat, ainestoa hyvin edustavat 

lainaukset sellaisinaan jäljelle. Lopulliseen tutkimusraporttiin olen kuitenkin hieman 

muokannut kieliasua lainausten kohdalla ymmärrettävyyden parantamiseksi mutta jättäen 

sisällön mahdollisimman koskemattomaksi. Olen esimerkiksi karsinut täytesanoja, öö-äännäh-

dyksiä ja sanojen hapuilua. Lisäksi olen hakasuluilla lisännyt tai poistanut niitä puhuntoja, jotka 

ilmenevät lainauksen ulkopuolisesta kontekstista, kuten aiemmin tai myöhemmin esitetystä 

kysymyksestä tai tarkennuksesta. Viimeiseksi suhteutin tuottamaani aineistoa aikaisempaan 
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tutkimuskirjallisuuteen peilaten, kuten tutkimusraporttini ”Tutkimusaineiston analyysi ja tutki-

mustulokset” -luvussa on nähtävissä. Ennen analyysiosiota pohdin kuitenkin lyhyesti käytän-

tötutkimukseeni kytkeytyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia. 

 

3.3 Tutkimuseettiset kysymykset ja ongelmat 

Sosiaalityön tutkimuksessa eettiset sitoumukset korostuvat työskennellessä haavoittuvien 

ihmisryhmien kanssa. Vaikka käytäntötutkimuksessani asiakkaiden maahanmuuttaja-

taustaisuus ei näyttäydy keskeisenä teemana, tutkimuseettisistä ja kontekstuaalisista syistä olen 

joitakin tämän sosiaalisen sirkuksen kokeilun ryhmän erityisominaisuuksia tarkastellut. 

Esimerkiksi juuri maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohdalla tulee huomioida tarkasti 

väärinkäsitysten mahdollisuus, tutkijoiden ja työntekijöiden valtapositiot sekä erilaiset kulttuu-

riset taustat ilmiöiden käsitteellistämisessä (Anis 2008, 58–65). Käytäntötutkimukseni kaikissa 

osavaiheissa ja erityisesti haastattelutilanteessa pyrin olemaan ilmaisultani mahdollisimman 

selkeä esittäen tarvittaessa täsmentäviä kysymyksiä väärinkäsitysten välttämiseksi. Lisäksi 

pyrkimyksenäni oli antaa haastattelutilanteessa tilaa haastateltavien omille kysymyksille ja osin 

suunniteltujen teemojen ulkopuolellekin meneville aiheille. Haastateltavilla oli näin mahdol-

lisuus tuoda esille sellaisia seikkoja, joita en välttämättä ollut itse osannut huomioida mutta 

joilla saattoi olla tutkimuksen kannalta merkitystä. Osallistumalla itse kaikkiin ryhmän tapaa-

misiin niin osallistujana kuin ohjaajana toivoin edistäväni asiakkaiden luottamusta ja uskallusta 

kertoa omista näkemyksistään haastattelutilanteessa. Pyysin haastateltavia asiakkaita ja työn-

tekijöitä myös allekirjoittamaan suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2).  

Vaikka tutkittavien salassapito on pääsääntöisesti tärkeä tutkimuseettinen normi ((TENK 2009, 

8–11), täyttä anonymiteettia en pystynyt käytäntötutkimuksessani takaamaan työntekijöiden 

osalta, koska ryhmän toimintaan osallistuvat työntekijät olivat Espoon aikuissosiaalityön ja sen 

yhteistyökumppaneiden tiedossa. Tässä tutkimusraportissani en kuitenkaan ilmaise työnteki-

jöiden nimiä. Asiakkaiden kohdalla anonymiteetti sen sijaan on toteutettavissa, koska mahdol-

liset tunnistetiedot ovat häivytettävissä. Haastateltavat kuitenkin itse pystyvät todennäköisesti 

tunnistamaan kertomansa asiat tutkimusraportistani.  

Käytäntötutkimukseni suurin eettinen ongelma kytkeytyy nähdäkseni haastattelutilanteen 

kysymysten ja vastausten väliseen ymmärrettävyyteen, koska toisinaan haastattelussa vastaus 

oli esitettyyn kysymykseen liittymätön. Välillä myös sain vaikutelman siitä, että asiakkaat 
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antoivat liiankin hyvää palautetta: ovatko he esimerkiksi kokeneet mahdollisen kritiikin anta-

misen ohjaajia loukkaavaksi toiminnaksi? Muun muassa Merja Anis (2008) pohtii näitä kysy-

myksiä tutkiessaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten kokemuksia. Kielellisten ja 

kulttuuristen erojen vuoksi aina ei olekaan mahdollista saada varmuutta siitä, että tutkittavat 

ovat mukana omasta vapaasta tahdostaan, ilmaisevat vapautuneesti näkemyksiään tai ymmär-

tävät ja sanoittavat keskustellut asiat tarkoitetulla tavalla. (mt. 58–67.) Eettiseen epävarmuuteen 

jääminen väärinkäsitysten pelossa ei kuitenkaan ole syy pidättäytyä tutkimuksesta; kuuluuhan 

tieteelliseen metodiin ajatus tieteen itsensä korjaavuudesta (ks. esim. Niiniluoto 1980). 

 

4 Tutkimusaineiston analyysi ja tutkimustulokset 

Kuten aikaisemmin kuvasin, sosiaalisen sirkuksen kokeilun ryhmätapaamiset olivat jaettuina 

kolmeen osioon: sosiaaliseen sirkukseen, Kykyviisarin täyttämiseen ja ryhmäkeskusteluun. 

Olen tämän jaottelun huomioinut analyysissani, jossa tarkastelen kokemuksia osin erillisinä 

ulottuvuuksina. Luonnollisesti monet ryhmään osallistuneiden kokemukset kattavat kaikki 

osiot, joten otan tarkasteluni kohteeksi myös kokeilun yleiset piirteet. Pohdin tutkimus-

aineistoni ja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden avulla, miten kokemukset suhteutuvat 

taidelähtöisiin menetelmiin, sosiaaliseen sirkukseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Lisäksi 

tarkastelen, millaisia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia sosiaalisen sirkuksen kaltaisella 

kokeilulla voisi olla Espoon aikuissosiaalityön sosiaaliselle kuntoutukselle. Pohdintaa jatkan 

tutkimustulosten käsittelyn yhteydessä. 

 

4.1 Osallistujien kokemukset sosiaalisesta sirkuksesta ja ryhmämuotoisesta 
toimintakyvyn arvioinnista sekä niiden mahdollisuuksista 

Asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusten mukaan sosiaalisen sirkuksen vahvimpana piirteenä 

on hauskuus. 

Asiakas 4: ”Minun mielestä me vietämme hauskaa aikaa.” 

PRO SOS 1: ”Sirkus on ollut viikon kohokohta. […] Oon saanut tosi paljon ener-
giaa täältä. […] täällä on saanut naurettua tosi paljon.” 

Sosiaalisessa sirkuksessa opittiin uutta ja saatiin iloa elämään. Esimerkiksi nuorten parissa 

työskennellessä on havaittu sosiaalisen sirkuksen muun muassa vahvistavan itsetuntoa, 
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läheisten arvostusta ja herättävän mielenkiintoa muuta maailmaa kohtaan (Rivard et al. 2010, 

188). Nämä piirteet yhdessä sirkuksessa ilmenneen ilon ja hauskuuden kokemusten kanssa 

vahvistavat käsitystä sosiaalisen sirkuksen hyödyistä: kun ihminen kokee iloa ja oppii uutta, 

hänen on helpompi olla osa muuta maailmaa. 

Asiakas 2: ”Minä myös opin se, mikä lautapyörittely [on]. Mä en ikinä oo tehnyt 
sellaista mut se oli ensimmäinen. Mulla kesti kaksi toistoa. Toinen minä olin 
saada kiinni. Minä uskon: jos minä sama aika, niin voi tehdä iloa elämään.” 

Sosiaalinen sirkus voidaan mieltää interventioksi, ulkopuolisen yrityksestä saada aikaan 

muutoksia toisen elämässä esimerkiksi työkyvyn edistämiseksi. Sosiaalinen sirkus ja sen 

toimintaan osallistuminen on kuitenkin itsessään myös päämäärä. (Spiegel et al. 2014, 70.) 

Ihmispyramidin kaltaisen harjoitteeseen osallistuminen ilmentää tietoisen läsnäolon, itse-

kontrollin ja muiden huomioimisen taitoja; samoin kuin taitoja nauraa itselleen ja kestää epä-

onnistumisia. Parhaimmillaan sosiaalisen sirkuksen kaltainen toiminta voi mahdollistaa sekä 

itsensä hyväksymistä että mahdollisuutta yksilön olemuksen ja elämänsuunnan muutokseen.  

(Rivard et al. 2010, 185, 189–200.) 

Sosiaalisen sirkuksen merkitystä itsetuntemuksen ja itsearvioinnin syventämiselle asiakkaat 

eivät tunnistaneet, vaan vastauksena oli ”en tiedä”. Yksi heistä kuitenkin mielsi sirkus-

harjoitteiden toimivan valmistelevana osiona. 

Asiakas 3: ”Kun joku jalkapallo tai toinen urheilu alkaa, kymmenen tai viisitoista 
minuuttia pelaajat lähtee lämmittelee tovin. Sirkus on hyvä lämmite valmis-
tamaan […] paremmin ymmärtää.” 

Vaikka asiakkaiden kertomuksissa itsetuntemuksen ja itsearvioinnin syventymisen piirteitä ei 

voida tulkita ilmentyvän aineistossani, ne kuitenkin lukeutuvat sosiaaliseen sirkukseen kytkey-

tyviin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi Jacinthe Rivardin, Guy Bourgeaultin ja Céline Mercierin 

(2010) mukaan sosiaalisen sirkuksen harjoitteiden myötä on mahdollista havainnoida itseään, 

omia taitoja, taipumuksia, vahvuuksia ja heikkouksia. Näin sirkus voi joidenkin yksilöiden 

kohdalla johdattaa aikaisempaa syvempään itsetuntemukseen. (Rivard et al. 2010, 187–189.)  

Ryhmän ohjaajat mielsivät sosiaalisen sirkuksen kulttuuri- ja sukupuolinäkemyksistä vapaaksi 

tilaksi. 

Magenta 1: ”Pyritään siihen, ettei oo kulttuurisia rajoitteita. Kaikki, jotka kokevat, 
että toiminta ois hänelle mieluisaa, hän tervetullut.” 
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Sosiaaliohjaaja: ”Mä töissä tapaan muslimimiehiä, jotka ei halua kätellä mun 
kanssa, niin ajattelin, miten se menee tässä sirkuksessa, kun pidetään kädestä 
kiinni. Sit mä ajattelin, et ehkä tää sirkus on oma tila, johon ei kulttuurisäännöt 
sillä lailla päde; vähän niin kuin mikä tapahtuu Las Vegasissa, pysyy Las 
Vegasissa.” 

Sosiaalisen sirkuksen ainoana pakollisena elementtinä voidaan pitää jonkinlaista halua ja kykyä 

liikkua ja liikuttaa yhdessä (Rivard et al. 2010, 187). Työntekijöiden kokemusta sosiaalisesta 

sirkuksesta kulttuurisista sidonnaisuuksista on tulkintani mukaan verrattavissa antropologi 

Victor Turnerin (2007) ajatuksiin liminaalitilasta: kun tavanomaisesta arjesta irrottaudutaan 

juhla- tai siirtymäriittimenoilla, tavanomaiset kulttuuriset normit ja sidonnaisuudet eivät 

välttämättä päde. Tässä toisenlaisuuden ja normittomuuden tilassa on mahdollista ilmentyä 

uudenlaisia yhteisöllisyyden ja ihmisten keskinäisiä sidoksia vahvistavia kokemuksia, jotka 

osaltaan lujittavat tavanomaiseen arkeen siirryttäessä sitoutumista yhteisöihin ja niiden 

normeihin. (Turner 2007.) 

Asiakkaiden kokemusten perusteella suhtautuminen sukupuoleen oli hajanaista: toisten 

mielestä miehiä ja naisia sisältävä ryhmä olisi miellyttävä ajatus, toiset puolestaan pidättäy-

tyisivät sukupuolen mukaan jaetussa ryhmässä. Kulttuurin he eivät mieltäneet olevan erottava 

tekijä. Asiakkaiden eriävät näkemykset sukupuolen vaikutuksesta ryhmän koheesioon - ja 

toisaalta siitä, ettei kulttuurilla koettu olevan merkitystä - muistuttavat osaltaan siitä, että sosiaa-

lialan työntekijöilläkin voi olla liiaksi taipumusta nähdä valtakulttuurista eroavat yksilöt liiaksi 

kulttuurisesta perspektiivistä käsin, jolloin näille yksilöille tuotetaan paikkaansa pitämättömiä 

identiteettejä (Anis 2008, 88–92).  

Asiakas 2: ”Minun mielestä ihan sama, että tulee naisia ja miehiä. […] Mutta ei 
se oo meille kaikille ihana sama [onko] mies ja nainen, mutta eiks niin kaikki 
meillä samaa mieltä, samat toiveet, tavoitteet?” 

Asiakas 4: ”Rehellisesti sanottuna, jos sekaryhmä, niin ei vedä yhtä. Parempi 
pitäis olla miestenryhmä. Toinen asia, jos sekaryhmä niin onko pääsy luottaa 
toisia? […] älkää unohtako, meillä on eri kuusi tai seitsemän eri kulttuuria – mutta 
se meillä meni hyvin tällä hetkellä.” 

Haastattelun perusteella toimintakykyä itsearvioivasti mittaavan Kykyviisarin käytöstä 

kahdella asiakkaalla oli myönteisiä kokemuksia. Muut eivät vastanneet kysymykseen. Kysyt-

täessä täytetyn lomakkeen hyödyllisyydestä, mahdollisesta lisäarvosta ja sen kysymyksistä 

asiakkaiden vastaukset olivat seuraavanlaisia: 
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Asiakas 2: ”Joo kyllä, mutta […] kysymykset ei kerro kaikkea tasapäin: ”helppo, 
vaikea, helppo, vaikea, kertoo siitä”. […] Joo uskon, joo mulle [Kykyviisari antoi 
lisäarvoa]. Joo [laittoi ajattelemaan enemmän].” 

Tiedustellessa sitä, tulisiko Kykyviisaria käyttää myös jatkossa, yksi asiakkaista vastasi: 

 Asiakas 4: ”Joo, minun mielestä.” 

Kykyviisarin osalta pidän käytäntötutkimustani problemaattisena. Ryhmäkertojen perusteella 

työntekijät eivät kokeneet lomakkeen täyttämistä toimivana ratkaisuna, koska se rikkoi yhdessä 

toimimisen kokonaisuutta, tuntui väkinäiseltä eikä vaikuttanut asettuvan luontevasti sirkus-

temppujen ja keskustelun joukkoon. Tämä työntekijöiden kokemus ei kuitenkaan ilmennyt 

ryhmähaastattelussa. Sen vuoksi ryhmähaastattelussa tuli yllätyksenä se, että asiakkaat kokivat 

Kykyviisarin täyttämisen hyödylliseksi. Toisaalta asiakkaiden lyhyiden joo-tyyppisten 

vastausten perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, miksi Kykyviisarin täyttämiseen 

suhtauduttiin myönteisesti.  

Asiakkaiden kokemusten perusteella ryhmässä tapahtuva keskustelu koettiin hyödyllisemmäksi 

kuin kahdenkeskiset tapaamiset sosiaalitoimistossa. Osaltaan tähän vaikutti tasaveroisempi 

asema puhujina ja mahdollisuus jakaa avoimemmin kokemuksia toisten kanssa. Toisaalta osin 

syynä suurempaan hyödyllisyyteen pidettiin ryhmässä syntynyttä keskinäistä luottamusta ja 

hauskuutta.  

Asiakas 2: ”Minun mielestä, että pidetään yhdessä ja katsotaan tulevaisuudessa 
mitä eteenpäin tehdään. […] Ja et tullaan ja minä päästän, että sinä puhut minulle 
ja minä puhun. Se on siinä tärkeää.” 

Asiakkaat kertoivat päässeensä puhumaan ryhmässä tärkeistä asioista, mutta olisivat kaivanneet 

enemmän keskusteluja ajankohtaisista asioista ja uutisista, lakeihin ja etuuksiin liittyvistä 

seikoista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tapoihin liittyvistä kysymyksistä. Tärkeiksi 

ryhmäkeskusteluissa puhutuiksi aiheiksi nimettiin ne, joissa käsiteltiin elämään ja siinä eteen-

päin pääsemiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikkia keskustelunaiheita ei kuitenkaan mielletty 

tärkeiksi. 

 Asiakas 2: ”Liittyy elämän eteenpäin kehittämiseen.” 

Asiakas 3: ”Uusista tapahtumista ja ajankohtaisista [olisi pitänyt puhua 
enemmän]. Joo siksi varsinkin me ulkomaalaiset kun emme oikein tiedä 
laki[asioista].” 
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Haastatteluaineiston perusteella ryhmän kokonaisuus koettiin toimivaksi ja hyödylliseksi. 

Toimintaa pidettiin hauskana ja elämään valoa tuovana. Erityisen tärkeäksi eräs asiakkaista 

koki sen, että ryhmän jäsenet muistivat toistensa nimet. 

Asiakas 4: ”No minun mielestä meillä oli tässä ryhmässä se minun mielestä ei 
löydy parempaa. […] Viettää aikaa ja hauskoja [kokemuksia].” 

Asiakas 2: ”Luulen että [kun] pystyimme muistamaan nimet. Jokaiselle nimi, 
sinun nimi, sinun nimi, että me muistamme. […] Ja [toi] elämään valoa!” 

Magenta 1: ”Monesti se hauskuus on elämässä yks tärkeimmistä asioista ja se 
pitää muistaa ja siitä pitää myös osata nauttia.” 

Ryhmässä syntynyt kunnioitus ja tasa-arvoisuus koettiin merkittävänä piirteenä. Ryhmän ilma-

piiri miellettiin ystävälliseksi.  

 Asiakas 2: ”Koska ihmiset tuntui toinen toisiaan kunnioittavansa koko ajan.” 

Sosiaalisen sirkuksen toiminnassa onkin tyypillistä ryhmän sisäisen luottamuksen ja keski-

näisen tuen vahvistuminen. Luottamuksen ja siitä syntyvän osallisuuden kautta yksilön on 

mahdollista integroitua syvemmin muihin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. (Spiegel et al. 2014, 

71.) 

Sosiaalisen sirkuksen kaltaisen ryhmän kautta myös sosiaalialan työntekijä koki voivansa arvi-

oida asiakkaan tilannetta paremmin: 

Sosiaaliohjaaja: ”Mä oon itse huomannut sen, kun mä oon ollut viime keväänä - 
oli se naisten sirkusryhmä ja se on jatkunut nyt toisessa muodossa - niin kun on 
asiakkaat tämmöisessä ryhmässä, niin asiakkaaseen tutustuu paremmin, kuin 
siellä toimistossa, jossa minä istun tässä ja sinä siinä, ja minä kysyn ja sinä 
vastaat.” 

Myös asiakkaiden toimintakyvystä sosiaalialan työntekijä koki saavansa paremman ymmär-

ryksen ryhmän myötä.  

Sosiaaliohjaaja: ”Kun ollaan tämmösessä toiminnassa; tehdään sirkusjuttuja ja 
ollaan kaks kolme tuntia yhdessä, niin näkee asiakkaan todellisen tilanteen, esi-
merkiksi toimintakyvyn. Mä huomaan et [asiakas 3] ei missään nimessä pystyis 
menemään semmoseen työhön, jossa jossa istuttais tai seistäis koko päivä. Se ei 
välttämättä toimistolla tuu esiin sen tunnin aikana, vaikka asiakas sanoisi, että 
selkä kipeä.” 

Sosiaalialan työntekijän näkemys tukee käsitystä siitä, ettei sosiaalityön ja palvelujärjestelmän 

vakiintuneiden keinojen ja käsitysten kautta ole aina mahdollista tunnistaa todellisia syitä tai 
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ongelmia (Karjalainen 2012, 164–167). Sosiaalisen sirkuksen kokeilun kaltaisen toiminnan 

voidaan tulkita antavan enemmän tilaa ja aikaa asiakkaiden ongelmien ja mahdollisuuksien 

havaitsemiseen. Asiakkaan tilanteen tunnistaminen on myös sosiaalihuoltolaissa (2014/1301, 

36–37 §) kuvatun palvelutarpeen arvioinnin ytimessä, joten kokeilun kaltainen ryhmä voi antaa 

toimivia välineitä palvelutarpeen arvioinnin prosessille. 

Eräänä haastattelun mielenkiintoisena ulottuvuutena olivat erään asiakkaan sanat siitä, ettei hän 

kokenut voivansa puhua itselleen tärkeiksi kokemistaan asioista sosiaalitoimistossa, koska ei 

voinut luottaa viranomaisiin. Sosiaalisen sirkuksen kokeilun ryhmässä hän sen sijaan koki 

voivansa puhua luottamuksella ja vapaudella. 

Asiakas 4: ”Jos mä tulen teidän asiakkaana teidän toimistoon, mä en puhu, mitä 
mä haluan puhuu. […] ryhmässä mä puhun, että mulla mitä sisällä on. Mä puhun 
ihan ilman, että en mitään rajaa. […] Toimistossa ei joo [voi puhua oikeista 
asioista] mutta tälle ryhmässä voi sitten puhua. ” 

Saman asiakkaan kokemuksen mukaan sosiaalitoimistossa ei puhuttu oikeista, tärkeistä asioista 

eikä annettu vastauksia ongelmiin. Hän koki epäluottamuksen olevan syynä siihen, etteivät 

työntekijät toisaalta sosiaalitoimistossa osanneet kysyä oikeanlaisia kysymyksiä. Hänen 

mielestään ryhmä antoi mahdollisuuksia työntekijöille oppia esittämään oikeanlaisia kysy-

myksiä ja löytämään niihin myös ratkaisuja. 

Asiakas 4: ”Joo minun mielestä se [ei anneta vastauksia oikeisiin ongelmiin] näin 
on, koska asiakkaana siellä viranomaisena et luota häneen mutta täällä on minä 
voin luottaa häneen mitä puhuu hänelle kaiken. […] se sosiaaliviranomainen 
oppia myös lisää kysymyksii ihmisen ongelmiin: mistä [ne] syntyy, ja siihen 
asiaan ratkaisu. Se pitäis sosiaaliviranomaisen [tietää], miten voi asioita 
ratkaista.” 

Asiakkaan puheenvuoron perusteella voidaan tulkita sosiaalisen sirkuksen kaltaisen toiminnan 

olevan hyödyllistä sosiaalityöntekijöille arvioinnin välineenä. Jos asiakas ei kerro avoimesti 

asioistaan eikä koe saavansa vastauksia ongelmiinsa, ammattilaisen arviointi asiakkaan tilan-

teesta jää vaillinaiseksi.  

PRO SOS -hankkeen työntekijän näkemyksen mukaan toiminnallinen ryhmä lisää asiakkaiden 

ja työntekijöiden vastavuoroista oppimista: 

PRO SOS 1: ”Mä aattelin ihan henkilökohtaisesti, et tämmönen ryhmä mahdol-
listaa sen, että on enemmän vastavuoroista. Että myös työntekijä voi oppia asiak-
kaalta ja asiakas voi oppia työntekijältä. Voidaan oppia yhdessä niitä sirkusohjaa-
jilta […] kaikki oppii toisiltaan ja jakaa yhdessä.” 
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Myös asiakkaiden vastausten mukaan sosiaalisen sirkuksen kokeilun kaltainen ryhmä mahdol-

listaa paremman yhteisymmärryksen löytymisen ja oikeanlaisen kohtaamisen taitojen kehit-

tymisen myös sosiaalialan työntekijöille. 

Asiakas 3: ”[Oppivat] että täytyy olla ystävällinen! [… ja] hyvä moraali.” 

Asiakas 4: ”Ihan samaa mieltä ja muassa sosiaaliviranomaisen pitää oppia uutta, 
miten voi käsitellä asioita ihmisten kanssa.” 

Esimerkiksi Merja Laitisen ja Tarja Kemppaisen (2010) mukaan sosiaalityön palveluprosessin 

ytimessä tulisi olla asiakkaan arvokas kohtaaminen. Arvokkaan kohtaamisen edellytyksinä 

voidaan pitää laaja-alaista arvo-osaamista, kykyä reagoida tilanteisiin, asiakkaan ainut-

laatuisuuden hyväksyvää huomioimista, taitoa tunnistaa tilanteisiin vaikuttavia yksilöllisiä ja 

rakenteellisia tekijöitä sekä taidokkuutta kysyä ja katsoa toisin. (mt. 138–139.) Tällaista arvo-

kasta kohtaamista asiakkaat myös haastattelun perusteella toivoivat ja katsoivat sitä saaneensa 

sosiaalisen sirkuksen kokeilussa.  

Päivi Känkäsen (2013) mukaan taidelähtöisillä menetelmillä voidaan jopa luoda ”kontrollista 

vapaa mahdollisuuksien tila”. Näin voidaan osin helpottaa perinteistä sosiaalityön kontrollin ja 

tuen välisen problematiikan ristiriitaa. (mt. 102–103.) Asiakkaiden ja työntekijöiden paremman 

yhteisymmärryksen ja molemminpuolisen oppimisen kokemus korostaa ryhmämuotoisen 

keskustelun ja taidelähtöisten menetelmien vahvuutta dialogisen suhteen rakentamiselle. Esi-

merkiksi Kaarina Mönkkösen (2002, 32–41) mukaan dialogisuus näyttäytyy jaettuna ymmär-

ryksenä, vastavuoroisena moniäänisyytenä ja keskinäisenä hyväksyvyytenä. 

Luottamuksen lisäksi sosiaalisen sirkuksen kaltainen toiminta koettiin hyväksi yhteyksien 

luomiseksi asiakkaiden ja työntekijöiden välille, koska tuttuun henkilöön on helpompi ottaa 

yhteyttä. 

Magenta 1: ”Niin siks mä nään äärimmäisen tärkeänä, että tässä on [sosiaalioh-
jaaja] ja [sosiaalityöntekijä] mukana: ihmiset, jotka suoranaisesti voivat tarvit-
taessa antaa tukea niissä tietyissä asioissa, missä teillä on siihen mahdollisuus. 
[…] Melkein jokaisessa [sosiaalisen sirkuksen] ryhmässä […] siinä on yhteistyö-
kumppanitahoista joku ohjaaja tai työntekijä, joka on sitten suora linkki siihen 
toimivaan yksikköön.” 

Sosiaalisen sirkuksen kokeilun kaltaisen ryhmän voidaan tulkita toimivan siltana asiakkaiden 

ja palvelujärjestelmän välillä. Tulkintani mukaan tämä kuvastaa sosiaalisen tuen saatavuuden 

varmuuden kokemukseen kytkeytyvää ulottuvuutta. Sosiaalinen tuki mielletään vaikeasti 

määriteltäväksi käsitteeksi, mutta sen ytimessä ovat sosiaalisten verkostojen (perhe, ystävät, 
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naapurit, sukulaiset, viranomaiset) merkitys ongelmallisissa elämäntilanteissa: kun yksilöllä on 

vaikeuksia, hänen on huomattavasti helpompi selviytyä niistä vahvojen, nopeasti reagoivien 

verkostojen tuella kuin ilman niitä (Metteri – Haukka-Wacklin 2004, 55–59). 

 

4.2 Taidelähtöisten menetelmien ja ryhmämuotoisen arvioinnin kehittämistarpeet 
Espoon aikuissosiaalityössä 

Haastatteluaineiston perusteella ryhmän asiakkaat ja työntekijät olisivat toivoneet lisää aikaa. 

Osa ryhmästä olisi toivonut kokoontumista kahdesti viikossa, koska arkena ei ollut riittävästi 

mielekästä tekemistä. He olisivat ryhmän toivoneet jatkuvan kauemmin samalla kokoon-

panolla. Aikaa olisi myös tarvittu lisää, jotta esimerkiksi sirkustemppuja olisi voinut oppia 

paremmin. 

Asiakas 1: ”Kaksi [kertaa viikossa]. Esimerkiksi maanantai ja perjantai, tai 
maanantai ja torstai.” 

Magenta 2: ”[Asiakas 5] sanoi ehkä jotakin samaa ennen kuin hän lähti [ennen 
haastattelua] et hän toivois että olis enemmän kertoja, jotta voisi oppia, että asiat 
ottaa aikaa. Niin paljon hän olisi halunnut oppia taitoja.” 

Lisäksi ryhmäkeskustelulle varattu aika koettiin riittämättömänä. Kuten jo aikaisemmin 

ryhmäkeskustelua koskevassa osuudessa kuvailin, ryhmäkeskustelujen lisäteemoiksi olisi 

toivottu ajankohtaisiin aiheisiin, kulttuuriin ja tapoihin sekä laki- ja etuusasioihin kytkeytyviä 

keskusteluja. 

PRO SOS 2: ”Mun mielestä tuli ainakin huomattua se, että aina kun me päästiin 
vähän pintaa syvemmälle, niin aika loppu kesken siinä keskustelussa.” 

Ajan riittämättömyyden voidaan sanoa kuvaavan sosiaalityölle yleistä ongelmaa. Esimerkiksi 

aikuissosiaalityössä liialliset asiakasmäärät ovat perinteisesti olleet ongelmina, minkä vuoksi 

on täytynyt keskittyä lähinnä asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen kokonaisuuden kanssa 

työskentelemisen sijaan (Välimaa 2008, 180–133).  Toisaalta ryhmään osallistujien toiveet 

kokoontumiskertojen ja niihin käytetyn ajan lisäämisestä kuvaavat osallistumisen halua. 

Samoin kiinnostus ajankohtaisiin asioihin ja yhteiskuntaan kytkeytyviin kysymyksiin viittaavat 

suuremman osallisuuden toiveisiin: maahanmuuttajataustaiset asiakkaat eivät tahtoneet olla 

ulkopuolella.  
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Asiakkaat haaveilivat sosiaalisen sirkuksen kaltaisella ryhmällä olevan myönteisempi vaikutus 

työpaikan saamiseen, esimerkiksi niin, että ryhmän jälkeen olisi päässyt suoraan töihin. 

Työllistymisen tarve ylipäätänsä näyttäytyi tulkintani mukaan voimakkaasti ryhmähaastatte-

lussa niin puhuntojen määrässä kuin niiden painokkuudessa. 

 Asiakas 1: ”Jos aina tuun tämä aika, mä tarviin työpaikan.” 

Asiakas 4: ”Mutta toivetasolla…. Ollaan et järjestyy, miettikää vaan sosiaali-
viranomaiset: sen aikana löytyä ryhmälle työpaikka, työvoimapaikka, koulutus-
paikka.” 

Pitkäaikainen työttömyys usein vähentää ihmisten hyvinvointia ja voi osaltaan toimia syrjäyty-

mistä edistävänä tekijänä. Maahanmuuttajataustaisten työllistymisessä on lisäksi monia 

vaikeuksia ja jopa rakenteellisia esteitä. (ks. esim. Juhila 2006, 50–59.) Sosiaalisen sirkuksen 

kokeilun asiakkaiden puheissa korostunut työllistymisen halu ja tarve on siksi ymmärrettävää: 

osa heistä koki yrittäneensä kaikkensa, mutta olivat silti työelämän ulkopuolella vuodesta 

toiseen.   

Vaikka ryhmään osallistuminen koettiin mielekkäästi, asiakkaiden tiukan taloudellisen 

tilanteen vuoksi toivomuksena oli rahallinen korvaus, jos kokoontumiskerrat olisivat olleet 

useasti viikossa. Nyt asiakkaat saivat ryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi ja kannusta-

miseksi Espoon sisäisen matkakortin kautta vastaavan summan täydentävää toimeentulotukea. 

Asiakas 1: ”Kaks kertaa tai kolme kertaa tai neljä kertaa. Ei mitään viikossa 
muuta. Kun jos sosiaali maksaa yhdeksän euroa päivässä plus matkalippu.” 

Kysyttäessä hauskan ja leikillisen sosiaalityön tarpeellisuutta asiakkaiden vastauksena oli 

ytimekäs ”joo” ja ”totta kai”. Niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkemyksen mukaan 

sosiaalisen sirkuksen kaltaista toimintaa tarvittaisiin enemmän aikuissosiaalityöhön. 

Asiakas 2: ”Pimee elämässä minusta. Jos itse sisältä sammunut, kokonaisuus on 
pimeä ja jos oot hereillä, oot samaa valoa. Sä voit auttaa ihmisiä, [huolehtia] 
muista.” 

Asiakkaan sanojen voidaan tulkita tarkoittavan tahtoa olla sisäisesti eheä ja vahva, jolloin on 

myös mahdollista huolehtia toisista ihmisistä. Sosiaalihuoltolain (2014/ 1301) 17.1 §:ssä 

kuvataan sosiaalinen kuntoutuksen olevan ”tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvis-

tamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi”. Näiltä osin asiakkaan 

tekemät havainnot ovat sopusoinnussa sosiaalisen kuntoutuksen päämäärien kanssa.  
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5 Tutkimustulosten pohdinta ja kehitysehdotukset työyhteisölle - 
taidelähtöisten menetelmien ja ryhmämuotoisen arvioinnin mahdollisuudet 
Espoon aikuissosiaalityölle 

Tutkimusaineistoni ja tulkintani mukaan sosiaalisen sirkuksen ja toimintakyvyn ryhmä-

muotoisen arvioinnin yhdistäminen näyttäytyy hyödyllisenä kokeiluna. Osallistujien kokemuk-

sissa sosiaalisen sirkuksen kohdalla painottuvat menetelmän iloa, hauskuutta ja oppimisen 

riemua kuvaavat ulottuvuudet. Osin sosiaalinen sirkus myös koetaan kulttuuri- ja sukupuoli-

positioista vapaana tilana. Asiakkaiden kertoman perusteella menetelmän soveltuvuutta 

itsearvioinnin ja -ymmärryksen välineenä ei tunnisteta, mutta aikaisemman tutkimus-

kirjallisuuden perusteella sosiaalinen sirkus mahdollistaa nämäkin piirteet.  

Kykyviisarin käytön hyödyllisyydestä ei tutkimukseni perusteella ole varmuutta. Asiakkaiden 

vastauksissa Kykyviisarin ilmaistaan olevan muun muassa hyödyllinen ja käyttökelpoinen 

tulevaisuudessa, mutta toisaalta tulkintani mukaan vastaukset ovat lyhyitä ja vaikutelmaltaan 

varovaisia, eivätkä asiakkaat avanneet sanomaansa enempää. Tutkimusaineistoni mukaan 

ryhmäkeskustelu sen sijaan koetaan hyödyllisemmäksi kuin esimerkiksi kahdenkeskiset 

tapaamiset sosiaalitoimistossa, koska ryhmässä on osallistujien mukaan mahdollista puhua 

avoimemmin luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kykyviisarista valitut osallisuuden, mielen ja 

hyvinvoinnin kaltaiset teemat ovat aineistoni perusteella hyväksi koettuja. Erityisen hyödyl-

liseksi asiakkaiden kokemuksissa ovat ne keskustelut, jotka liittyvät elämään ja siinä eteenpäin 

pääsemiseen. Ajankohtaisista aiheista ja suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä, kuten laki- ja 

etuusasioista, olisi toivottu lisää yhteistä keskustelua.  

Sosiaalisen sirkuksen kokeilun kokonaispiirteinä voidaan tutkimusaineistoni ja tulkintani 

mukaan pitää hauskuutta ja sen elämään valoa tuovia ominaisuuksia. Ryhmässä koetiin vallit-

sevan keskinäisen kunnioituksen ja tasa-arvoisuuden ilmapiiri. Ryhmän myös koettiin mahdol-

listavan vastavuoroisempaa oppimista, yhteisymmärrystä ja vuorovaikutusta. Työntekijöiden 

kokemuksen mukaan ryhmän kautta voidaan saada parempi käsitys asiakkaan tilanteesta ja 

toimintakyvystä; samoin asiakkaiden kertoman perusteella ryhmässä on helpompi luottaa 

viranomaisiin sekä puhua omasta tilanteesta avoimesti.  

Haastatteluaineiston perusteella sosiaalisen sirkuksen kaltaiselle kokeilulle esitetään melko 

konkreettisia toiveita: enemmän aikaa (niin kokoontumiskertojen määrässä kuin niiden kestos-
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sakin), rahallista korvausta (esimerkiksi yhdeksän euroa päivältä) ja pääsyä ryhmän kautta työ-

elämään tai siihen valmentaviin toimintoihin. Haastateltavien kertomuksissa painottuvat toiveet 

samanlaisen ryhmän jatkumisessa. Sosiaalisen sirkuksen kaltaista toimintaa toivotaan lisää 

aikuissosiaalityöhön.  

Tutkimukseni perusteella sosiaalisen sirkuksen kaltaista toimintaa yhdistettynä ryhmä-

muotoiseen keskusteluun ja arviointiin voidaan pitää onnistuneena kokeiluna, jolla on 

myönteisiä kytköksiä asiakkaiden sosiaaliselle kuntoutumiselle sekä heidän tilanteensa ja 

toimintakykynsä arvioimiselle. Kokeilun kaltaiselle toiminnalle toivotaan myös jatkoa ja lisä-

resursseja. Ongelmallista kuitenkin on sosiaalialalle tyypillinen niukkuus ja resurssien puute; 

erilaisia hankkeita ja kokeiluja on paljon, mutta niille ominaista on vaihtuvuus ja toiminnan 

lyhytaikaisuus (ks. esim. Juhila 2008, 14–25). Sama pätee myös sosiaalisen sirkuksen 

kokeiluun, koska sille ei sellaisenaan ole suunniteltu jatkoa. Esimerkiksi varsinaisen sosiaalisen 

sirkuksen toimintaa tuottavaa Sirkus Magentaa ei kokeilun jälkeen enää käytetä Espoon aikuis-

sosiaalityön sosiaalisessa kuntoutuksessa, koska sille ei ole varattu rahoitusta. Aikuis-

sosiaalityön työntekijäresurssi ei sellaisenaan riitä kovin intensiiviselle ryhmätoiminnan järjes-

tämiselle, ellei työtä ja sen sisältöä organisoida uudelleen radikaalisti. Aikuissosiaalityö ei 

myöskään kykene tarjoamaan työpaikkoja ryhmätoimintaan osallistuville asiakkaille, vaikka 

kyseinen toive esiintyi vahvasti asiakkaiden puhunnoissa.  

Vaikkei sosiaalisen sirkuksen kaltaista toimintaa sellaisenaan jatketakaan, nähdäkseni aikuis-

sosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa on kuitenkin mahdollisuuksia järjestää työtä 

toisin. Tällaisen uudelleen järjestämisen menetelmänä voisi olla kokeilemalla kehittämisen työ-

ote. Esimerkiksi Heidi Muurisen ja Ilkka Lovion (2016) mukaan sosiaalipalveluiden kehittä-

minen kokeilemalla merkitsee eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja kokemuksista syntyvien 

ajatuksien ja käytäntöjen systemaattista testaamista käytännössä uudenlaisten toimintatapojen 

luomiseksi ja muotoilemiseksi. Parhaimmillaan paremmin toimivia sosiaalipalveluja voidaan 

kehittää pienin organisaatioiden toiminnassa tapahtuvin muutoksin ilman mittavia lisä-

resursseja. Muurinen ja Lovio ehdottavatkin ”uuden kehittämishankkeen aloittamisen sijaan 

[…] pieniä, arjessa toteutettavia, systemaattisia kokeiluja menetelmäksi kehittää julkisia 

sosiaalipalveluja siellä, missä ammattilaiset ja palvelunkäyttäjät jo toimivat”. Näin on mahdol-

lista työntekijöille tehdä kehittämistyötä oman työnsä ohessa, hyödyntää jo olemassa olevaa 

omaa ja palvelunkäyttäjien osaamista, jolloin parempia käytäntöjä ja tietoa tuotetaan eri osa-

puolia osallistaen. (Muurinen – Lovio 2016, 154–158.) Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa 



 23 

esimerkiksi sitä, että asiakkaille tarjottaisiin myös erilaisia ryhmämuotoisia tapaamisia yksilö-

tapaamisten sijaan, jolloin olisi mahdollista käsitellä monille yhteisiä ongelmia ja ratkaisu-

keinoja yhdessä erilaisia työskentelyorientaatioita ja -menetelmiä rohkeasti kokeillen. Ryhmä-

muotoisuus voidaan myös nähdä niin sanotusti ”kustannustehokkaana” työtapana, koska 

ryhmässä voidaan samanaikaisesti työskennellä usean asiakkaan tilanteen äärellä. 

Taidelähtöisillä menetelmillä sosiaalityössä on monia etuja. Esimerkiksi Päivi Känkäisen 

(2013) mukaan taidelähtöinen toiminta voidaan nähdä eräänlaisena suojana, jonka turvin 

ihminen voi tarttua mielessään ilmeneviin asioihin metaforien kautta. Kehollisen toiminnan 

kautta yksilö voi myös muistaa sellaisia aiheita, joita ei puhumisen keinoin välttämättä tule 

aktivoineeksi. (mt., 99.) Arja Honkakoski (2017, 136–138) puolestaan lähestyy taidelähtöisten 

menetelmien toimivuutta draamatyön keinoin: draaman avulla voidaan reflektoida 

vaihtoehtoisia todellisuuksia ja toimintatapoja sekä saada aikaan muutoksia ihmisten mahdol-

lisuuspotentiaaleja tarkastellen. Taidelähtöisillä menetelmillä on tutkimusaineistoni ja aikai-

semman tutkimuskirjallisuuden perusteella mahdollista päästä lähemmäksi ihmisen sisintä: 

heikkouksia, voimavaroja, asiakkaan ja työntekijän kokemaa ja arvioimaa tilannetta sekä saada 

aikaan myönteisiä muutoksia elämässä. Siksi aikuissosiaalityössä tulisi jatkaa erilaisten 

taidelähtöisten menetelmien kokeilua ja oppimista. 

Sosiaalisen kuntoutuksen voidaan nähdä olevan eräs hyödyllisistä työvälineistä aikuis-

sosiaalityön toiminnan profiloimisessa perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan vuoden 2017 

alussa. Kuitenkin sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä tulisi nähdäkseni selventää ja saattaa 

läpinäkyvämmäksi. Esimerkiksi Pekka Karjalaisen (2012) mukaan kuntouttavan sosiaalityön 

kehittämisessä ”keskeinen haaste […] on kokonaisvaltaisten sosiaalisen tukemisen työ-

menetelmien kehittäminen ja soveltaminen ennakkoluulottomasti”. Kuitenkin hänen mukaansa 

kuntouttavan sosiaalityön keinoin on mahdollista jopa arvioida tehdyn työn vaikuttavuutta. (Mt. 

188–190.) Vaikka vaikuttavuuden arviointi ei ollut käytäntötutkimusprosessini tavoite, 

tutkimusaineistoni ja kokoontumiskerroilla tekemieni havaintojen perusteella sosiaalisen 

sirkuksen kokeilun voidaan nähdä tuoneen monia hyödyllisiä elementtejä osallistujien elämään, 

kuten iloa, luottamusta ja mielekkyyttä arkeen sekä mahdollisuutta arvioida tilanteita 

paremmin. Sosiaalinen sirkus ja sosiaalinen kuntoutus voidaan lisäksi tulkita sellaisinaan 

olevan sosiaalisen tuen muotoja, jotka kannattelevat ihmisiä vaikeissa tilanteissa edesauttaen 

myönteistä muutosta (vrt. Metteri – Haukka-Wacklin 2004, 55–59). 
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Tutkimusaineistoni, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden ja tulkintani mukaan sosiaalisen 

sirkuksen kaltaisen taidelähtöisen menetelmän ja sosiaalisen kuntoutuksen voidaan käsittää 

vahvistavan yksilöiden sosiaalista toimintakykyä, joka esimerkiksi Sirpa Kannasojan (2013, 

201) määritelmän mukaan on ”sosiaalista toimintaa ohjaavaa yleistynyttä tulevaisuuteen 

orientoitunutta asennetta itseä ja muita kohtaan”. Sosiaalinen toimintakyky on läsnä kaikissa 

toimintakyvyn ulottuvuuksissa, kuten sosiaalinen kuntoutus on läsnä kaikissa muissa kuntou-

tuksen toiminnoissa (ks. Karjalainen 2004, 20–34) – kytkeytyyhän sosiaalinen kaikkeen, mitä 

ihmiset tekevät vuorovaikutuksellisesti keskenään. Sosiaalisella kuntoutuksella ja sosiaalisen 

sirkuksen kaltaisella toiminnalla on mahdollista saada aikaan myönteisiä muutoksia tässä 

hetkessä sekä vahvistaa yksilöiden voimavaroja, kykyjä ja orientoituneisuutta tulevaisuuteen.  

Tutkimukseni perusteella sosiaalisen sirkuksen kaltainen taidelähtöinen menetelmä ja sen 

yhteydessä toteutettava ryhmäkeskustelu soveltuvat hyvin osaksi sosiaalista kuntoutusta. 

Samanlaista hyödyllisyyttä toivon olevan myös tällä käytäntötutkimusraportillani, jossa olen 

analysoinut ja reflektoinut sosiaalisen sirkuksen kokeilua. Vaikkei tutkimukseni kykenekään 

tarjoamaan konkreettisia välineitä työskentelytapojen muuttamiseksi ja resurssien paranta-

miseksi, uskon tutkimusraporttini valaisevan taidelähtöisten ja ryhmämuotoisten menetelmien 

hyödyllisyyttä Espoon aikuissosiaalityölle sekä antavan esimerkin sellaisesta kokeilusta, jonka 

sekä asiakkaat että työntekijät kokivat myönteisenä. Koska sosiaalisen sirkuksen kaltaista 

taidelähtöistä menetelmää on vain vähän tutkittu Suomessa, toivon käytäntötutkimukseni 

tuovan uudenlaista näkökulmaa ja vahvistavan käsitystä siitä, että taidelähtöisiä menetelmiä 

aikuissosiaalityön välineinä olisi hyödyllistä tutkia lisää. Kuten eräs ryhmään osallistunut 

sanoi: 

” Yhdessä voimme tehdä eteenpäin jotain. Aivan.” 
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Liite 1. Ryhmähaastattelun runko 

Toiminnallisuus 

-   Miltä sirkusharjoitteet tuntuivat? 
-   Miten sirkus toimii osana aikuissosiaalityötä? 
-   Mitä hyötyä sirkuksesta oli? 
-   Mitä sirkukselta toivoisi lisää? 
-   Miten tilannetta ja toimintakykyä voidaan (itse)arvioida ryhmäkeskustelussa? 

 

Keskustelu 

-   Keskusteltiinko tärkeistä asioista? 
-   Millaiset keskusteluaiheet hyviä, mitkä huonoja? 
-   Miten olisi voinut toimia toisin? 
-   Mitä keskustelunaiheita lisää, mitä vähemmän? 
-   Miten sirkus ja keskustelu kytkeytyivät toisiinsa? 
-   Millaista hyötyä / haittaa keskustelusta oli? 
-   Miten tilannetta ja toimintakykyä voidaan (itse)arvioida ryhmäkeskustelussa? 

 

Kykyviisari 

-   Millaiselta Kykyviisarin täyttäminen tuntui? 
-   Millaiselta Kykyviisarin osa-alueet vaikuttivat? 
-   Millaisia ajatuksia Kykyviisari herätti? 
-   Millaista hyötyä / haittaa Kykyviisarista oli? 
-   Miten Kykyviisari soveltuu ryhmässä täytettäväksi? 
-    

Eri ammattiryhmien yhteistyö 

-   Miltä eri ammattiryhmien yhteistyö vaikutti? 
-   Millaisia rooleja työntekijöillä oli? 
-   Mitä olisi voitu tehdä toisin? 

 

Ryhmädynamiikka 

-   Miltä ryhmän kokoonpano (osallistujamäärä, taustat, sukupuoli, eri ammattiryhmät) 
tuntui? 

-   Miten ryhmään olisi voinut tavoittaa lisää osallistujia? 
-   Miten työntekijöiden ja muiden ryhmäläisten yhteistyö sujui? 

 

Ryhmän merkitys 
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-   Miten sirkus, keskustelu ja Kykyviisari kytkeytyivät / olivat kytkeytymättä toisiinsa? 
-   Millainen merkitys ryhmään osallistumisella oli arjessa? 
-   Millaista hyötyä / haittaa ryhmään osallistumisesta voi olla tulevaisuudessa? Millaisia 

taitoja? 
-   Olisiko ryhmään hyödyllistä osallistua uudelleen? 

 

Muutosehdotukset ja -toiveet 

-   Miten ryhmätoimintaa voisi kehittää? 
-   Millaisia muita asioita voisi ryhmässä tehdä / keskustella? 

 

Muuta 

-   Mitä muuta tulee mieleen? Vapaata palautetta? 
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Liite 2. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta  

 

Tutkimus: Sosiaalinen sirkus Espoon aikuissosiaalityössä – käytäntötutkimus toiminnallisia 
menetelmiä ja toimintakyvyn ryhmämuotoista arviointia yhdistävästä kokeilusta  

Tutkimuksen tekijä: Joni Pöntinen 

Tutkimuksen julkaisu: Mahdollisesti verkkojulkaisuna. 

Minulle on kerrottu tutkimuksen tarkoitus ja siinä käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen 
tietoinen tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä siitä, että tutkimukseen 
osallistuminen ei aiheuta minulle kustannuksia ja että henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon 
ja nauhoitettu aineisto tullaan hävittämään tutkimuksen valmistuttua. Hyväksyn, että 
ryhmäkeskustelun nauhoituksen jälkeistä litteroitua ja anonyymisoitua aineistoa voidaan 
käyttää myös johonkin toiseen tutkimukseen sekä tarvittaessa osana PRO SOS -hankkeen, 
Espoon aikuissosiaalityön ja Sirkus Magentan yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä. 

Suostun osallistuvani ryhmähaastatteluun ja siihen, että haastattelussa antamiani tietoja 
käytetään tutkimuksen tarpeisiin. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumiseni 
milloin tahansa ilman perusteluja. 

 

Päiväys 

  

____________________ 

  

  

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 


