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Perhekummitoiminta on vapaaehtoista lapsiperheiden auttamista 

Perhe saattaa tarvita tukea, kun arki tuo haasteita vanhemmuuteen. Monilta perheiltä tukiverkosto 

puuttuu ja moni toivoo ulkopuolista apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekummit ovat 

vapaaehtoisia, joiden tukena on MLL:n ammatillinen ohjaaja. Vapaaehtoiset haastatellaan ja he 

osallistuvat perhekummien koulutukseen sekä saavat säännöllisesti ohjausta. Noin vuoden mittaisen 

tukisuhteen alkaessa perhe ja perhekummi sopivat tavoitteista, jotka lähtevät perheen tarpeista.  

Vuoden 2014 aikana käynnistyi yhteensä 271 kummisuhdetta. MLL kerää toiminnasta vuosittain palautetta 

seuratakseen, tuoko se helpotusta perheiden arkeen ja vanhemmuuteen. Samalla kysytään, millaisia 

kokemuksia lapsilla on perhekummeista. Lisäksi selvitetään perhekummien tyytyväisyyttä toimintaan ja 

heidän saamansa ohjauksen ja tuen riittävyyttä. Perheet (26) ja vapaaehtoiset (51) vastasivat palautekyselyyn 

siinä vaiheessa, kun kummisuhdetta oltiin päättämässä. Vastanneiden perheiden tukisuhteiden kesto vaihteli 

kolmen kuukauden ja reilun kahden vuoden välillä. Tukisuhteista 62 % oli kestänyt vähintään vuoden, ja 38 

% alle vuoden ajan. Vuonna 2014 perhekummitoimintaa oli MLL:n Hämeen, Järvi-Suomen, Kymen, 

Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piirien alueella. Vuonna 2014 toimintaa 

rahoittivat Raha-automaattiyhdistys ja kunnat. 

Perheiden kokema hyöty 

Vastanneista perheistä 81 % koki perhekummitoiminnan olleet heille hyvä tukimuoto. Vanhemmat kokivat, 

että kummi oli ollut keskustelukumppani ja apu arjen askareissa. 

”Itselle hetken hengähdystauko. Toinen luotettava aikuinen jonka kanssa keskustella 

kasvatuksesta yms. Lapselle uusi luotettava aikuinen.” 

”Kiitos tästä toiminnasta, on todella auttanut omassa jaksamisessa kahden lapsen kanssa 

ja tukenut vanhemmuutta. Haluaisin joskus itsekin olla jollekin äidille tukena.” 

Vanhemmista lähes 80 % vastasi lasten odottaneen perhekummin vierailuja ja mainitsi positiivisen 

vaikutuksen lapsiin. Lasten ”omin sanoin” -vastauksissa mainitaan leikkiminen, pelaaminen ja kummin 

mukavuus. 

”Se on mukava ja se tykkää minusta.” 

Perhekummitoiminta vastasi odotuksia (perheistä 77 % ja kummeista 92 %). Kaikki perheet eivät välttämättä 

ole etukäteen tienneet tarkkaan, millaista toiminta voi olla, mutta olivat tyytyväisiä toteutukseen. Kummit 

taas olivat saaneet koulutuksen tehtävään, joten heillä oli jo etukäteen selkeämpi kuva toiminnasta. 

Perhekummien kokemukset toiminnasta 

Useimmat kummit uskoivat toiminnalla olleen positiivista vaikutusta perheen elämään.  Kummien omasta 

näkökulmasta parasta oli lasten kanssa puuhaaminen, perheen tukeminen, tunne siitä että on tarpeellinen, 

mahdollisuus auttaa sekä toiminnan hyödyn näkeminen. Innostavaa on myös uusiin ihmisiin tutustuminen ja 

uuden oppiminen: vapaaehtoistoimijana vuorovaikutuksessa saa myös jotain itselleen. 

”Tunne tarpeellisuudesta. Lasten ilo. Kun on osannut kuunnella vanhempaa.” 

”Hyvän mielen tuottaminen niin itselle kuin perheellekin, yksinkertaisesti apua tarvitsevan 

auttaminen.” 



”Olen saanut perheen, jossa olen toiminut varamummina.” 

”Tunne siitä, että voi olla tueksi ja hyödyksi sitä kaipaavalle perheelle, oman elämän 

avartuminen, ajan tasalla pysyminen nuorten ja lasten maailmassa ja uuden oppiminen.” 

Ammatillisen ohjaajan tuki 

Perheistä 89 % kertoi perhekummitoiminnan ohjaajan pitävän perheeseen säännöllisesti yhteyttä. Lähes yhtä 

monet olivat tyytyväisiä saamansa tiedon määrään ennen kummisuhteen alkua. Perhekummit osallistuvat 

aloittaessaan koulutukseen, jossa saavat valmiudet toimia perhekummina. Lisäksi MLL tarjoaa heille 

jatkokoulutuksia ja ammatillisen ohjaajan toiminnanohjausta. Perhekummeista n. 75 % koki, että 

toiminnanohjauksesta on ollut hyötyä ja tukea. On tärkeää, että perhekummi rajaa omaa rooliaan, tunnistaa 

voimavaransa ja ohjaa perheen ammattiavun piiriin tarvittaessa. MLL:n ammatillista vapaaehtoistoiminnan 

ohjausta tarvitaan erityisesti näissä tilanteissa. 

”MLL:n kautta tämän tyyppinen toiminta on tietyllä lailla turvallista, MLL on taho, jonka 

puoleen perhekummi voi tarvittaessa tukeutua eikä tule yksin olemisen tunnetta.” 

Ammatillisella ohjauksella on suuri merkitys myös aivan tukisuhteen alussa: ohjaaja haastattelee sekä 

perheet että kummit ja yrittää löytää apua toivovalle perheelle mahdollisimman sopivan perhekummin. 

Kyselyyn vastanneet korostivat yhteensopivuuden merkitystä kummisuhteen onnistumisessa. 

Haasteena rajaaminen  

Kummit kokivat toisinaan riittämättömyyden tunteita. Perheen tilanne saatettiin kokea vaikeaksi, tarvetta 

olisi ollut muullekin avulle ja välillä kummisuhteen rajoja oli vaikea löytää. Erilaisten perheiden erilaisista 

tarpeista lähtevää tukihenkilötoimintaa onkin vaikeaa selkeästi rajata. Esimerkiksi perhekummin ei ole 

tarkoitus olla lastenhoitaja, mutta joskus lastenhoitoapu on parasta apua sillä hetkellä. 

”Alussa jännitin, minkälaista apua voin häneltä pyytää. Tutustuessa asiat sujuivat 

luonnollisesti” 

”Kanssakäyminen ollut luontevaa, meillä kemiat synkkasi. Kummina mietti, riitänkö 

hommaan, mitähän minulta odotetaan” 

MLL:n ammatillinen ohjaaja varmistaa, että perhekummin rooli kirkastuu sopimuksen molemmille 

osapuolille. Perhekummin rooliin kuuluu luotettavuus; esimerkiksi tapaamisia ei voi perua viimetingassa. 

Tukisuhteen määräaikaisuudesta ja tukisuhteen päättämisestä on myös hyvä keskustella. Tukisuhteen 

päättäminen voi olla molemmille osapuolille vaikea prosessi jo itsessään, ja osassa tapauksista esimerkiksi 

kummit kokivat, että perhe olisi vielä tarvinnut tukea. Näissä tilanteissa ammatillinen ohjaaja voi auttaa 

perhettä löytämään tarvitsemaansa tukea. 
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