
 

Sirkulaariset kysymykset muutostyön tukena  
 

Sirkulaarinen haastattelu perustuu milanolaiseen perheterapeuttiseen ajatteluun. Sen tavoitteena on 

tuottaa uutta tietoa perheestä perheen kanssa tekemällä kysymyksiä, jotka nostavat esiin eroja, muutosta 

ja asioiden välisiä yhteyksiä.  

Tavoitteena on yhtäältä purkaa yleistäviä, haitallisia uskomuksia ja toisaalta avata uusia näkökulmia  

ongelmiin, joista ajatellaan liian kapeasti, mustavalkoisesti tai irrallaan kontekstista.  

Sirkulaaristen kysymysten käyttö voi tuntua haastavalta. Tämä menetelmäkuvaus on sirkulaaristen 

kysymysten ”rautalankamalli”. Kysymyksiä ja niiden vaikutuksia voi harjoitella pieni pala kerrallaan, 

kokeilemalla kysymyksiä erilaisissa asiakastilanteissa.  

Sirkulaariset kysymykset tuottavat tietoa perheestä systeeminä   
Sirkulaaristen kysymysten merkitys systeemisessä työskentelyssä on, että ne tuottavat tietoa 

perhesuhteista ja perheestä systeeminä. Niiden avulla voidaan esimerkiksi avata uusia näkökulmia 

perhesuhteisiin kysymällä kolmannelta henkilöltä, millaisia havaintoja hänellä on kahden muun välisistä 

suhteista. Kahden ihmisen välisen suhteen kommentointi ei välttämättä ole tapana monissakaan perheissä, 

jolloin kahden ihmisen välistä suhdetta kolmannen näkökulmasta tutkiva kysymys voi jo avata 

perhesuhteisiin jo uuden näkökulman. Esimerkkejä tällaisista kysymyksestä:  

 ”Kun äitisi näyttää erityisen masentuneelta, mitä isäsi silloin tekee?” 

 ”Kun vanhempasi riitelevät, mitä pikkuveljesi silloin tekee?  

 

Tällaisten, triadisten kysymysten lähtökohtana on ajatus, että kaikki käyttäytyminen on viestintää, jonka 

havainnointi kertoo jotakin perhesuhteista. Yhdellä perheenjäsenellä voi siten olla relevanttia tietoa 

kahden muun välisestä suhteesta vain sillä perusteella, että hän on havainnoinut kahden muun 

käyttäytymistä.  

Sirkulaariset kysymykset purkavat yleistyksiä  
Joskus perheissä on saatettu omaksua ajattelutapoja, jotka ovat yleistäviä ja lukitsevia. Esimerkiksi: 

 ”Rasmus on laiska eikä saa mitään aikaan koulussa.” 

”Niko on saanut kokea paljon pelkoa lapsena. Hänelle tulee varmasti isoja ongelmia 

aikuisena.” 

Tällaiset uskomukset heikentävät toiveikkuutta ja ovat muutostyön näkökulmasta haitallisia. Niitä voi olla 

tärkeää käsitellä nostamalla esiin uskomusten taakse piiloon jäävää muuta tietoa, jonka valossa Rasmuksen 

koulunkäyntiä voidaan tarkastella uusista, rakentavammista näkökulmista. Tai nostaa esiin merkkejä siitä, 

miten hyvin Niko on selvinnyt kohtaamistaan vaikeuksista.  



Esimerkkejä tällaisista, vaihtoehtoisia näkökulmia esiin nostavista kysymyksistä voivat olla uskomuksia 

purkavat uudet näkökulmat, kuten ajalliset erot ja muutokset, ihmisten väliset erot, ihmisten sisäiset erot ja 

tilanteiden väliset erot. Sirkulaarisia kysymyksiä, joiden avulla tilanteeseen voidaan tuoda uusia 

näkökulmia, voisivat olla esimerkiksi:  

Ajalliset erot:  

 ”Oletko aina ajatellut, että Rasmus ei saa mitään aikaan koulussa?” 

”Milloin huomasit ensimmäistä kertaa ajattelevasi, että Nikon lapsuus johtaa ongelmiin 

aikuisena? Mikä sai sinut silloin ajattelemaan niin? Mitä ajattelit Nikosta ennen sitä?” 

Ihmisten väliset erot:  

 ”Ajatteleeko joku muukin perheessänne näin? Kuka eniten? Kuka vähiten?” 

 ”Kuka on tästä eniten huolissaan? Kuka vähiten?” 

Ihmisten sisäiset erot: 

”Onko sinun helppo nähdä, mitä kaikkia muita ominaisuuksia Rasmuksella on kuin tämä?” 

 ”Millaisissa tilanteissa huomaat näitä Rasmuksen muita/kivoja puolia?” 

”Mistä kaikesta olet iloinen Nikossa? Millaisia vahvuuksia hänellä on, jotka ovat auttaneet 

häntä selviytymään aiemmista vaikeuksista?” 

”Miten paljon olet kiukkuinen Nikolle ja missä määrin olet enemmänkin huolissasi hänestä?” 

”Kun mietit koulunkäyntiä ylipäänsä, millaisia ajatuksia ja kokemuksia sinulla on omasta 

koulunkäynnistäsi? Miten luulet niiden liittyvän siihen, mitä ajatuksia Rasmuksen 

koulunkäynti sinussa herättää?”  

”Mikä muu kuin laiskuus voisi selittää sitä, että Rasmuksen on välillä vaikea keskittyä 

kouluasioihin?” 

Tilanteiden väliset erot:  

”Onko Rasmuksella joitakin kouluaineita, jotka kiinnostavat häntä?” 

”Tuntuuko sinusta, että hän on yhtä haluton tekemään kouluhommia sekä koulussa että 

kotona?” 

”Kun sinä tulet vihaiseksi Rasmukselle kouluun liittyvistä asioista, miten se vaikuttaa 

häneen? Entä kun pystyt olemaan rauhallinen ja yrität auttaa häntä ihan käytännössä 

esimerkiksi kokeisiin lukemisessa?” 

”Missä tilanteissa Niko noudattaa kotiintuloaikoja ja missä ei?” 

Sirkulaariset kysymykset tekevät näkyväksi asioiden välisiä yhteyksiä  
Haitallinen uskomus, jonka mukaan ”Rasmus on laiska” selittää Rasmuksen koulumotivaation puutetta 

hänen yksilöllisillä ominaisuuksillaan. Uskomus on yksilö- ja ongelmakeskeinen ja lähestyy Rasmuksen 

käytöstä irrallaan kontekstista. Tällaiset ajatusmallit voivat nousta esiin, kun ongelma tuntuu suurelta: 

ongelman selitysmallit ovat lineaarisia, yksinkertaistavia ja mustavalkoisia.  



Jotta ongelmalliseksi koettua asiaa ja siihen liittyviä uskomuksia päästäisiin käsittelemään rakentavammin, 

voi olla tärkeää tutkia, mihin kaikkeen ongelmallinen käytös voisi liittyä. Asioiden välisiä yhteyksiä 

selvittävien sirkulaaristen kysymysten avulla voidaan tarkastella käytöstä, tunteita, uskomuksia, 

merkityksenantoa tai suhteita. Näiden kysymysten avulla voidaan muodostaa tarkempi ja 

kontekstuaalisempi kuva siitä, mitä perheessä tapahtuu ihan konkreettisesti kun ”ongelma” tulee esiin. 

Käytöstä tutkivat kysymykset auttavat ymmärtämään, millaisia asioita perheiden elämässä tapahtuu. 

Ongelmallisesta asiasta saadaan käyttäytymistä koskevien kysymysten avulla tarkempi kuva. Käytöstä on 

hyödyllistä tarkastella suhteessa toisen perheenjäsenen käytökseen, tai omiin tai muiden tunteisiin, 

uskomuksiin, merkityksenantoon ja suhteisiin. Käyttäytymistä koskevat kysymykset auttavat ylläpitämään 

uteliaan kiinnostunutta, mutta neutraalia asennetta työskentelyssä, koska käyttäytymistä koskeviin 

kysymyksiin ei useimmiten sisälly arvottamista:  

”Mitä tapahtuu, kun kysyt häneltä, onko hän tehnyt läksyt? Mitä viimeksi tapahtui, kun teit 

niin?” 

 ”Kun sinä ja Rasmus riitelette hänen koulunkäynnistään, mitä Rasmuksen äiti silloin tekee?” 

”Miten se, että suutut ja huudat hänelle, kun hän saa huonoja numeroita kokeista, on 

yhteydessä siihen, mitä ajattelet lastenkasvatuksesta?” 

Tunteita tutkivat kysymykset auttavat tekemään selkoa perheenjäsenten tunteista silloin kun keskustelulla 

on taipumusta fokusoitua esimerkiksi vain käyttäytymiseen. Tunteita tutkivien kysymysten avulla asiakkaat 

voivat oivaltaa jotain uutta itsestään ja niiden avulla voidaan myös tukea myötätuntoisuutta toisia kohtaan:  

 ”Miltä sinusta tuntuu, kun saat kuulla, että hän ei ole tehnyt läksyjään?” 

 ”Mitä luulet hänen tuntevan, kun suutut hänelle tästä?” 

 ”Kun olet hänelle tästä toistuvasti vihainen, miten luulet sen vaikuttavan suhteeseenne?” 

Uskomuksia tutkivat kysymykset auttavat tulemaan tietoiseksi vaikuttumista käytöksen, ajattelun ja 

tunteiden takana. Uskomukset ovat usein peräisin aikaisemmista kokemuksista, joita on ollut tärkeissä 

ihmissuhteissa. Uskomukset voivat olla peräisin myös erilaisista kipeistä kokemuksista menneisyydessä ja 

ne voivat johtaa kyseenalaistamattomiin toimintaa, ajattelua ja tunteita koskeviin sääntöihin ja normeihin.  

Uskomukset voivat myös olla peräisin johonkin ryhmään kuulumisesta (esim. kulttuuri, luokka, sukupuoli, 

seksuaalinen suuntautuminen tai uskonto).  

 ”Millaisia arvoja ja ajatuksia sinun suvussasi ja perheessäsi on ollut liittyen koulunkäyntiin?” 

”Kun ajattelet sitä, mitä hän mahtaa ajatella itsestään suhteessa koulunkäyntiin, mitä luulet 

hänen ajattelevan itsestään?” 

”Hän on ollut aikaisemmin yksinäinen, mutta nyt hän on saanut kavereita. Mitä luulet hänen 

tämänhetkisen kaveripiirinsä ajattelevan koulunkäynnistä? Miten arvelet tämän vaikuttavan 

siihen, miten hän on koulussa?” 

”Miten se, että omat vanhempasi ovat kouluttautuneet pitkälle, vaikuttavat siihen, mitä 

odotat Rasmukselta koulun osalta?” 

 

Merkityksiä tutkivat kysymykset tuottavat tietoa siitä, miten perheenjäsenet tulkitsevat asioita ollessaan 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nämä tulkinnat auttavat ymmärtämään heidän käytöstään sosiaalisissa 

tilanteissa. Kun asiakkaiden tulkintoja pohditaan paikantamalla tulkintojen yhteyksiä käytökseen, tunteisiin, 



uskomuksiin ja suhteisiin, voi tämä avata uudenlaista ymmärrystä perhesuhteisiin ja perheenjäsenten 

tapoihin toimia.   

 

 ”Kun sanoit, että tunnet itsesi tyhmäksi luokassa, mitä se tarkoittaa sinulle?” 

 ”Kun saat kokeesta seiskan, millaisena numerona pidät sitä?” 

 ”Kun hän on sinuun pettynyt, mitä luulet hänen ajattelevan sinusta?” 

Suhteita tutkivat kysymykset tuovat esiin tietoa siitä, millaisena perheenjäsenet pitävät keskinäisiä 

suhteitaan. Kun suhteisiin liittyviä ajatuksia tarkastellaan pohtimalla, miten ne ovat yhteydessä 

perheenjäsenten käyttäytymiseen, tunteisiin, uskomuksiin tai tulkintoihin, voi syntyä paljon uudenlaista 

ymmärrystä ja muutoksen mahdollisuuksia:  

”Kun hän sanoo, että hän tulee suoraan koulusta kotiin ja alkaa tehdä läksyjä, mutta ei 

tulekaan, miten se vaikuttaa siihen, mitä ajattelet hänestä ja teidän suhteeseenne?” 

”Kun hän on sinulle vihainen, lähentääkö se sinua häneen vai etäännytkö hänestä?” 

”Kun isäsi vaikuttaa pessimistiseltä ja pettyneeltä sinuun, miten se saa sinut suhtautumaan 

häneen?” 

 

       Kuvio 1. Yhteyksiä tutkivat sirkulaariset kysymykset  

 

 

 

Käytös

Tunteet

 skomuksetTulkinnat

 uhteet

                                
kysymykset tarkastelevat
sitä, miten perheenjäsenten käytös,
tunteet, uskomukset, tulkinnat ja suhteet 
ovat yhteydessä toisiinsa.

Niiden avulla voidaan 
purkaa yksinkertaistavia,
lineaarisia ja
mustavalkoisia 
käsityksiä, lisätä 
ymmärrystä ja myötätuntoa
ja avata muutoksen
mahdollisuuksia.



 

 

 

 

       Kuvio 2. Eroja tutkivat sirkulaariset kysymykset  

 

MUISTILISTA SIRKULAARISTA KYSYMYKSISTÄ  

• Muista edetä kaikessa työskentelyssä, myös sirkulaarisessa haastattelussa, ensisijaisesti hyvän 
asiakassuhteen ja luottamuksen rakentaminen edellä. Mieti, miten ennakoit ja valmistelet 
perheenjäseniä keskusteluun heidän perhesuhteistaan.  

• Sirkulaarisia kysymyksiä voidaan käyttää monenlaisissa tilanteissa. Niitä voidaan hyödyntää 
perhe- ja verkostosuhteiden tarkasteluun esimerkiksi sukupuun tai suhdeverkoston tekemisen 
yhteydessä.  

• Älä käytä sirkulaarisia kysymyksiä mekaanisesti. Pyri hyvään dialogiin. Sirkulaaristen kysymysten 
tiedostaminen voi auttaa kysymään monipuolisia kysymyksiä, mutta niiden käyttö ei koskaan ole 
itseisarvo.  

• Asetu kyselemään perhesuhteista lupaa pyytäen: ”Onko sinulle ookoo, jos vähän haastattelisin 
sinua teidän perheenne arjesta asioista?” Kerro, miten pitkä aika teillä on käytettävissä.  

• Kysy, mistä tiedät, että kaikkien on hyvä olla ja mistä tiedät, jos joku haluaa pitää välillä tauon.  

• Kun asetut tutkimaan kysymysten avulla perheen kanssa perhesuhteita, muista ettei kaikkien 
kysymysten tarvitse olla sirkulaarisia. Ihan tavallisiakin kysymyksiä tarvitaan hyvään 

vuorovaikutukseen, kuten ”Mitäs kuuluu?”       

• Hyödynnä sirkulaarisia kysymyksiä, kun haluat avata perheen tilanteeseen uusia näkökulmia. 
Kerro perheelle, miksi kyselet heiltä heidän asioistaan näin. Kerro, että tarkoituksena on yhdessä 
tutkia perhesuhteita, jotta perheen tilanteeseen löytyisi uusia näkökulmia. Tavoitteena on 
tuottaa yhdessä sellaista tietoa, jonka avulla hyviä muutoksia voi alkaa rakentumaan.  

                                        
au avat purkamaan yleistäviä 
ja epämääräisiä uskomuksia ongelmallisista
 lanteista. Ne au avatpurkamaan
Ongelmakeskeisiä aja elutapoja pyrkimällä
tunnistamaan myönteisiä
poikkeuksia ja muutoksia.

Ongelma

Ajalliset 
erot

 hmisten 
väliset erot

 hmisten 
sisäiset 
erot

Tilanteisiin 
lii yvät 
erot 

 sim. 
Mistä alkaen?
Milloinensimmäisenkerran?
Milloin esiintyy vähemmän?

 sim. 
Kuka aja elee, e ä tämä
on ongelma?
Kuka on enitenhuolissaan?
Kuka vähiten? 
Aja elevatko kaikki näin?
Kuka ei aja ele?

 sim. 
Millaisia puolia hänessä on tämän piirteen lisäksi?
Mikä osa sinusta suree tätä eniten? 
Mitä kuulet itsesi sanovan itsellesi kun aja elet tätä? 

 sim.
Missä  lanteissa tämä tulee esiin eniten?
Millaisissa paikoissa tästä on eniten harmia?
Onko joitakin lanteita,missä tämä ei vaivaa
ollenkaan?



• Kun haastattelet, muista että haastattelun tavoitteena on kysyä perheenjäseniltä heidän 
ajatuksistaan, uskomuksistaan ja havainnoistaan siten, että yleistävien, haitallisten uskomusten 
rinnalle alkaa nousta monipuolisempia näkökulmia.  

• Jos puhe perheen tilanteesta on ”monoliittista”, yleistävää ja ongelmakeskeistä, käytä eroja esiin 
nostavia kysymyksiä, esim. ”Onko aina ollut näin?” tai ”Ajattelevatko kaikki näin?” 

• Jos puhe ongelmallisesta tilanteesta on yksinkertaistavaa, irrallaan kontekstista tai 
mustavalkoista, käytä kysymyksiä, joiden avulla erilaisten asioiden väliset yhteydet tulevat 
näkyviin.  

• Käytä sirkulaarisia kysymyksiä aina hienovaraisesti. Älä tunkeile kysymyksilläsi. Pysy sensitiivisenä 
esimerkiksi asiakkaiden elekielelle.  

• Vältä haastatellessasi ”kuulustelun” tunnelmaa. Tasapainota kyselemistä ja ihan tavallista 
keskustelua.  

• Sirkulaarisia kysymyksiä voidaan käyttää kaikissa työskentelyn vaiheissa. Niiden käyttäminen ei 
ole kuitenkaan itseisarvo. Käytä niitä silloin kun se vie työskentelyä eteenpäin.  

• Harkitse, millaisia kysymyksiä on hyvä kysyä perheenjäseniltä niissä tilanteissa, joihin lapsi 
osallistuu ja millaiset teemat kuuluvat aikuisten välisiin keskusteluihin.  

• Kun lopetat haastattelua, kysy, miltä tuntui olla haastateltavana.  
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