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1 Johdanto 

Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteenani on Suomesta poispäin suuntautuva 

kansainvälinen kummilapsitoiminta. Kummityö on kehitystyön muoto, joka on 

painottunut lasten ja lapsen oikeuksien edistämisen alueelle. Sen 

erityisominaisuutena on perinteisesti ollut kummin ja kummilapsen välinen 

keskinäinen yhteydenpito, jossa keskiössä ovat kummilapsen organisaation 

välityksellä kummille lähettämät kirjeet. Toiminnan osapuolet ovat tavallisesti 

kulttuurisilta ja etnisiltä taustoiltaan erilaiset, ja järjestöt toimivat osapuolten välisen 

suhteen välikäsinä ja toiminnan organisoijina. Suhteen taustalla on kummin antama 

rahalahja. Kummi lahjoittaa kuukausittain summan, joka käytetään järjestön 

toimintatavoista ja kohteesta riippuen toiminnan eri osa-alueisiin – esimerkiksi 

koulutukseen tai tyttöjen ja naisten aseman vahvistamiseen. Useimmiten 

pyrkimyksenä on koko yhteisön hyvinvoinnin kohentaminen. Vastavuoroisesti 

kummi saa tietoa kohdealueen ja kummilapsen tai yhteisön lasten kuulumisista.  

Halusin tehdä pro gradu -työni kehitysyhteistyötä jollain tavalla koskevasta aiheesta. 

Sopivaa aihetta etsiessäni huomasin, ettei Suomesta juurikaan löydy akateemista 

tutkimusta kansainväliseen kummitoimintaan liittyen. Mielikuvat heikompiosaisen 

kummilapsen rahallisesta tukemisesta ovat mielestäni Suomessa hyvin positiiviset. 

Kummitoiminnan ilmiö valikoitui kiinnostuksen kohteekseni juurikin siitä syystä, 

että sen suosiosta huolimatta sitä on tutkittu melko vähän. Etnografisen tutkimuksen 

läsnäolevasta luonteesta johtuen en voinut ottaa tutkimukseen mukaan ympäri 

maailmaa asuvia kummilapsia. Siksi päätin keskittää aiheeni Suomen päähän ja 

tarkemmin siihen, miten toimijat itse näkevät ja perustelevat juuri kummimuotoista 

kehitystyötä. Kestävän kehityksen näkökulman otin mukaan, koska se tuntui 

ajankohtaiselta. Kiinnostuin kestävän kehityksen teemasta virtuaaliopintoina eri 

suomalaisiin yliopistoihin suorittamani sivuainekokonaisuuden, Sustainability in 

development -myötä. Kiinnostukseni syveni edelleen oltuani 

korkeakouluharjoittelijana Suomen Pysyvässä Unesco -edustustossa kesällä 2016, 

jolloin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) uuden kestävän kehityksen viitekehyksen, 

Agenda 2030:n (Sustainable development goals, SDG’s), toimeenpano oli parasta 

aikaa käynnissä. Uudet tavoitteet on tarkoitus integroida maailmanlaajuisesti entistä 

kattavammalla tavalla. Siksi olettamukseni oli, että sen teemat voisivat näkyä myös 

kansalaisjärjestöjen kummitoiminnassa. Aiheeni on ajankohtainen juuri 

kehitysyhteistyövarojen leikkauksista johtuvien kentällä tapahtuvien muutosten, ja 

kestävän kehityksen teeman takia. 

Kummilapsitoiminta on ollut näkyvä avunannon muoto jo vuosikymmenien ajan. 

Omasta lapsuudestani mieleeni ovat jääneet kummijärjestöjen televisioidut 

hyväntekeväisyyskonsertit, joissa myös julkisuuden henkilöt esiintyivät auttaakseen 

hankkimaan kummeja kehitysmaiden lapsille. Muistan seuranneeni tv-tapahtumaa 

innolla ja mielenkiinnolla – varmaankin minua kiinnostivat ulkomaat ja auttaminen. 

En kuitenkaan muista, että olisin harkinnut kummiksi ryhtymistä silloin, tai 

myöhemminkään. Ymmärrän kuitenkin hyvin ilmiön kiehtovuuden. Kummilapsen 

kautta pääsisin tutustumaan toiseen kulttuuriin ja toisenlaiseen elämäntapaan. 

Minulla olisi mahdollisuus myös päästä vierailemaan kummilapseni kodissa, joka 
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olisi aito paikallinen asumus, eikä turisteja varten siistitty paikallinen kylä. Tällaista 

mahdollisuutta ei suomalaiselle tavallisesti noin vain avaudu.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani yleistavoitteena on tarkastella kehysanalyysin avulla järjestötoimijoiden 

näkökulmista kummitoiminnan järjestäytymistä, perusteluja sekä työn linkittymistä 

kestävän kehityksen periaatteisiin. Tutkimuskysymykseni ovat näin ollen 

muotoutuneet  seuraavanlaisiksi:  

 

1. Miten kummityö on kehittynyt, ja mitä se on tänä päivänä? 

2. Miten kummitoimintaa perustellaan ja legitimoidaan?  

3. Miten toiminnan järjestäytyminen ja sen perustelut suhteutuvat kestävän 

kehityksen periaatteisiin?  

 

Henkilökohtainen tavoitteeni on tutkielman avulla perehtyä lähemmin 

kummitoimintaan ja sitä kautta nähdä pieni vilaus kehitysyhteistyön ympärillä 

olevasta maailmasta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen motivaattoreina toimivat 

siis oma kiinnostuneisuuteni ja tiedonhaluni. Haluan selvittää kummityön taustoja ja 

sen tämänpäiväisiä käytäntöjä, sekä tutustua tätä kautta osaltaan suomalaiseen 

järjestökenttään. Toisen tutkimuskysymyksen myötä liitän toiminnan perustelemisen 

legitimaation käsitteeseen. Sen avulla pyrin kartoittamaan tapoja, joilla kummityön 

piiriin kuuluvat järjestötoimijat – työntekijät, kummit ja muut henkilöt, perustelevat 

kummilapsitoimintaa kehitysyhteistyön muotona. Esille nousevista argumenteista 

tulen muodostamaan kehysanalyysin keinoin toiminnalle tyypilliset 

legitimaatiokehykset. Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tahdon tehdä 

katsauksen kummityön suhteesta kestävän kehityksen tavoitteisiin ja -ideaaliin. 

Haluan selvittää kuinka informanttini näkevät kummityön linkittyvän kestävän 

kehityksen alueelle sekä miten edellä mainitut, toiminnan järjestäytyminen ja 

legitimaatiokehykset, suhteutuvat kestävän kehityksen periaatteisiin.  

 

1.2 Kummityön aikaisempi tutkimus 

Kotimainen kummitoiminnan akateeminen tutkimus on jäänyt vähäiseksi. 

Aikaisempaa Suomessa toteutettua tutkimusta edustavat lähinnä järjestöjen tilaamat 

tutkimukset kehitysyhteistyön kummilapsitoiminnan tuntemuksesta ja mielikuvista 

suomalaisten keskuudessa (esim. Taloustutkimus Oy 2011). Poikkeuksen tekee 

aihepiiriä käsitellyt antropologi Liisa Malkki (1995). On hyvä, että järjestöt ovat 
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kiinnostuneita osallistumaan tutkimuksen tekoon, mutta se ei kuitenkaan korvaa 

riippumatonta akateemista tutkimusta.  

Englannin kielistä tutkimuskirjallisuutta aiheesta on saatavilla hieman enemmän. 

Brad Watsonin ja Matthew Clarken toimittama kokoelmateos Child sponsorship: 

Exploring pathways to a brighter future (2014a) on ollut avainasemassa 

tutkimusmatkallani kummitoiminnan ilmiön ymmärtämiseen. Se avaa kummityön 

globaalia historiaa ja kehittymistä, sekä tuo esille työn keskeisimpiä teemoja ja 

kritiikin aiheita. Teoksessa kuitenkin puolustetaan kummitoimintaa ja noustaan sen 

arvostelua vastaan. Watson ja Clarke (2014b: 3) myöntävät itsekin, että kummityön 

teoreettinen tarkastelu on ollut vähäistä, ja että erityisesti laadulliselle tutkimukselle 

on tilausta. Sen sijaan kummityöstä saatavilla oleva tieto jakautuu heidän mukaansa 

nimenomaan sisäisiin julkaisuihin, journalistisiin ”paljastuksiin” ja pirstaloituneisiin 

teoretisointeihin. Watsonin & Clarken mukaan julkaisuissa näkyvät edelleen vanhat 

1980-luvulle painottuvat negatiiviset selonteot. Näistä ensimmäisten joukossa oli 

New International -lehdessä ilmestynyt populaari artikkeli ”Please do not sponsor 

this child”, jonka kirjoittajan Peter Stalkerin (1982) mukaan avulle olisi parempia ja 

tehokkaampiakin muotoja. Monet Watsonin & Clarken toimittaman teoksen 

kirjoittajista ovat kummitoiminnan parissa työskenteleviä henkilöitä. Teos onkin 

mielestäni hieno kontribuutio kentän sisältä, sillä siinä tuodaan avoimesti esiin 

kummitoiminnan hienouksien lisäksi myös sen ongelmakohtia, näin edesauttaen 

niiden ratkaisujen löytymistä.   

Jonkin verran osallisuutta kummityön tutkimiseen löytyy myös antropologien 

piiristä. Esimerkiksi antropologi Erica Bornstein on tutkinut kristillisyyttä osana 

kummitoimintaa ja humanitaarista työtä (ks. Bornstein 2001; Bornstein 2005). Peter 

Redfieldin kanssa yhdessä toimittamassaan teoksessa Forces of Compassion – 

Humanitarianism between Ethics and Politics käsitellään teoksen nimen mukaisesti 

etiikan ja politiikan näkökulmia yleisemmin humanitaarisessa työssä. Samoin 

antropologit Pamela Yuen (2008) ja Susan McDonic (2004) ovat julkaisseet 

artikkeleita koskien nimenomaan kristillispohjaista kummitoimintaa. Näitä 

tärkeämmäksi teokseksi oman aiheeni kannalta kehkeytyi kuitenkin sosiologi Peter 

Oven (2013) väitöskirja: ”Change a life, Change your own”: Child Sponsorship, the 

discourse of development, and the production of ethical subjects, josta on ollut apua 

kummitoiminnan linkittämisessä ajankohtaiseen kehitysdiskurssiin. Oven oma 

tutkimus käsittelee kummityön diskursiivisia mekanismeja, joiden avulla 

toiminnassa mukana olevat aktiivit näkevät hänen mukaansa toiminnan lähestulkoon 

kyseenalaistamattoman hyvänä (Ove 2013: 9).  

Suoranaisesti kummitoimintaan liitettävää legitimaatiota tai suhdetta kestävään 

kehitykseen käsitteleviä tutkimuksia en ole saanut käsiini, mutta onnistuin löytämään 

pohjan näiden tutkimiselle erityisesti Watsonin & Clarken (2014a), sekä Oven (2013) 

teoksista. Olen myös soveltanut tutkielmassani yleisempää kehitystyön parissa tehtyä 

tutkimusta, sillä lopulta kummitoimintakin on yksi sen kentän ilmentymistä. 

Yleisemmin kehitystyön parista löytyykin laajemmin akateemista tutkimusta 

molempiin tutkielmani aihealueisiin liittyen. Antropologian kentältä erityisesti 

Emma Crewen ja Richard Axelbyn (2013) teos Anthropology and Development – 

Culture, Morality and Politics in a Globalised World on ohjannut antropologista 
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näkemystäni kehitystyöstä. Marc Brightmanin ja Jerome Lewisin toimittama teos 

(2017a) The anthropology of sustainbility – Beyond Development and Progress sen 

sijaan väritti näkemystäni kestävän kehityksen teemoista. Oma työni pohjaa eniten 

näihin neljään edellä mainittuun teokseen. Kehitysmaatutkija Sarah Listerin (2003: 

175–176) mukaan kansalaisjärjestöjen legitimaation laajempi tarkastelu on ollut 

vähäistä. Opinnäytetyöni tarjoaa tuoreen näkökulman legitimaatioon rakentamieni 

kehysten kautta, sekä tuo uusia näkökulmia Suomessa vähäiseksi jääneeseen 

kummitoiminnan akateemiseen ja järjestöjen ulkopuoliseen tutkimiseen.  
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2 Teoreettinen tausta ja käsitteet tutkimukseen  

Perinteisessä muodossaan antropologinen tutkimus on keskittynyt pieniin yhteisöihin 

ja tarkoittanut pitkiä kenttätyöjaksoja kaukaisten kansojen parissa (esim. Bernard & 

Gravlee 2015: 4; 12–13). Tänä päivänä tutkimusaiheet voidaan kuitenkin yhtä hyvin 

löytää oman kulttuurin parista ja urbaaneista ympäristöistä. Tutkimus ei myöskään 

enää nykyisellään keskity vain yhden suuren teorian ympärille, vaan tapana on 

muodostaa omaan aiheeseen soveltuva yhdistelmä tieteenalan eri suuntauksista. 

Tutkielmani onkin kolmen antropologian alahaaran – kehitys-, talous-, ja poliittisen 

antropologian luoma kokonaisuus, jotka ovat kaikki omilla tavoillaan linkittyneitä 

kehitystyön tutkimiseen.  

Koulukunnista kehitysantropologinen suuntaus toimii tutkielmani taustoittajana ja 

viitoittajana. Kehitysantropologisella koulukunnalla ei varsinaisesti ole omaa 

teoriapohjaa, ja siitä johtuen tulen täydentämään tätä puolta muiden koulukuntien 

teoretisoinnin ja käsitteistön avulla. Kehitystyötä on tutkittu runsaasti muun muassa 

talousantropologisista lähtökohdista käsin. Talouden osuutta kehitystyössä olisi 

vaikea sivuuttaakaan, sillä usein päämääränä on olojen parantaminen nimenomaan 

länsimaiseen talousajatteluun pohjautuvan avustamisen kautta. Kehityksen mittareina 

toimivat niin ikään monet taloudellisin keinoin mitattavissa olevat indikaattorit, jotka 

ovat usein tilastollisia lukuja. Muun muassa taloudellisin keinoin punnittavat, 

kestävän kehityksen viitekehysten kaltaiset tavoitteelliset agendat, voidaan mieltää 

poliittisiksi päämääriksi. Tässä vaiheessa työhöni tulee mukaan poliittisen 

antropologian suuntaus. Poliittisen antropologian koulukunnan teoretisoinnin piiriin 

liittyvät lähes erottamattomasti legitimaation ja vallan käsitteet, jotka ovat myös 

omassa tutkielmassani keskeisessä roolissa. Työn yleisemmän taustoittamisen 

jälkeen esittelen omissa alaluvuissaan legitimaation ja vallan käsitteet, sekä lisäksi 

toisen tutkielmani kannalta oleellisen termin, kestävän kehityksen, ja sen 

periaatteisiin liitettäviä näkökantoja.  

Antropologian ulkopuolelta tutkielmaani astuu kehysanalyysin myötä mukaan 

toimijuuden käsite. Kehysanalyysi itsessään sisältää sekä teoreettisen että 

metodologisen puolen. Tutkielmassani kehysanalyysi tuo tästä luvusta alkavaan 

työni teoreettiseen osuuteen toimijuuden käsitteen, mutta toisaalta se täydentää myös 

seuraavan luvun metodologista osuutta. Siitä johtuen olen sijoittanut toimijuuden 

kehysanalyyttisen tarkastelun teorialuvun loppupuolelle, ennen kolmannessa luvussa 

alkavaa metodologian käsittelyä, jolloin se esiintyy nähdäkseni sopivasti keskellä 

tutkielmani teoreettis-metodologisen viitekehyksen kokonaisuutta. 

 

2.1 Kehitystyö ja antropologia 

Varsinaista maailmanlaajuista kehitysapua edelsi humanitaarinen työ, jonka 

painopisteen voidaan ajatella olleen niin sanottussa hätäavussa. Silloin tarkoituksena 

oli pikemminkin kriiseissä avustaminen, kuin pitkän aikavälin huomioivat 

suunnitelmat. Humanitaarilla viitataankin ihmisten kärsimyksen vähentämiseen ja 
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ihmisyyden edistämiseen (Redfield & Bornstein 2011: 15). Perinteinen 

humanitarismi sisältää edelleen jonkinlaisen kristillisen pohjan, vaikka onkin 

sekularisoitunut tänä päivänä (Redfield & Bornstein 2011: 17). Kehitysmaailman 

institutionalisoituminen muodoltaan sellaiseksi kuin se on tänä päivänä tapahtui 

1900-luvun puolivälissä. Toisen maailmansodan jälkeen perustettu Yhdistyneet 

Kansakunnat muutti olennaisesti kehitystyön luonnetta ja synnytti uudenlaisen 

humanitarismin ja kehitysdiskurssin, jossa pyrkimyksenä ovat perinteisemmän 

hätäavun lisäksi ennaltaehkäisevä ja pidemmän aikavälin tavoitteellinen kehitystyö. 

(Redfield & Bornstein 2011: 18.)  

Maailmansotien jälkeen toiveissa oli parempi maailma, jossa kehitystyön kautta 

rikkaat valtiot auttaisivat köyhempiä maita niiden talousnäkymien parantamisessa. 

Alku näytti lupaavalta, ja jotkut maat kykenivätkin nousemaan kehitysmaa-

statuksestaan. Esimerkiksi Aasiasta löytyy tällaisia kapitalismissa ”onnistuneita” 

maita. Ilmapiiri 1950–1960 -luvuilla oli vielä toiveikas, ja usko siihen, että 

kehitysmaiden nousu ja tasa-arvoisempi maailma ovat saavutettavissa oli vahva. 

Samaan aikaan myös viimeiset kolonisaation alaiset maat alkoivat olla itsenäisiä. 

Kuitenkin osa siirtomaista selvisi erosta emämaan kanssa paremmin kuin toiset, 

joissa itsenäistymisprosessi ja viivoittimella vedetyt valtioiden rajat johtivat 

heimojen välisiin sisällissotiin. Kolonisaatioiden huonosti hallittu purkaminen on 

epäilemättä yksi niistä tekijöistä, joista juontuu 1970-luvulla ilmennyt globaalin 

köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden kasvu. 1970-luvulta lähtien myös rikkaiden 

maiden sitoutuneisuus köyhien auttamiseen alkoi heiketä, ja 1980-luvulle mentäessä 

kehitys merkitsi globaalin kaupan vapauttamista ja lähinnä virheistä seuranneiden 

haavojen paikkailua. Ei liene yllättävää, että kehitysapu ei aina ole onnistunut omissa 

tarkoitusperissään. (Little 2005: 33–36 ; Hann & Hart 2011: 101–103.)  

Köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden kasvaessa suurten organisaatioiden, kuten 

USAID:n (United States Agency for International Development) ja UNDP:n (United 

Nations Development Programme) kehitysohjelmiin alettiin taloudellisten 

mittareiden lisäksi huomioida myös sosiaali- ja tasa-arvo kysymyksiä, kun 

huomattiin että köyhyys ja epätasa-arvoisuus jatkuivat valtion taloudellisesta 

kasvusta huolimatta. Tässä vaiheessa kehitysantropologinen suuntaus alettiin 

tunnistaa virallisemmin antropologian alahaaraksi, vaikkakin julkaisuja 

antropologien osallistumisesta sosiaalisiin ja taloudellisiin kehitysprojekteihin on 

olemassa jo saman vuosisadan alkupuolelta. Valtioita ja niiden kansalaisia haluttiin 

nyt tarkastella lähemmin paikallistasolla. Kehitysjärjestöihin haviteltiin 

antropologeja, koska tieteenalalla oli ennestään kokemusta kehitysavun kohdemaista. 

Yksistään kehitysantropologiselle tieteelle ja käytännölle omistettu Institut for 

Development Anthropology perustettiin Amerikassa 1976. (Little 2005: 33–34.) 

Tieteenalan kehittymiseen vaikuttivat luonnollisesti monet tekijät. Kehitystyössä 

käyttöön otettujen uusien lähestymistapojen lisäksi antropologien työllistymistä 

alalle  edesauttoi osaltaan myös akateemisten työpaikkojen väheneminen. Vuosina 

1977–1997 kolmasosa yhdysvaltalaisista antropologeista työskenteli akateemisen 

maailman ulkopuolella, joista monet kehitysjärjestöissä. (Kedia & van Willigen 

2005: 1.)  
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Kehitystyön tutkimista on antropologian kentän sisällä lähestytty erityisesti kehitys- 

ja talousantropologisista koulukunnista. Kehitysantropologisessa suuntauksessa on 

kyse kehitysongelmista ja antropologisen tiedon soveltamisesta niiden 

ratkaisemiseen. Antropologisessa kehityksen tutkimisessa on painotettu 

ihmistalouden huomioimista, johon kuuluvat ihmisten hyvinvointiin ja 

perustarpeiden tyydyttämiseen liittyvät asiat, jotka eivät ole selkeästi rahassa 

mitattavissa. Ihmistalouden teemoja on mukana myös nykyisissä kestävän 

kehityksen tavoitteissa. Yleisiä teemoja kehitysantropologisissa tutkimuksissa ovat 

olleet esimerkiksi köyhyys, nälänhätä, tai ympäristön rappeutuminen. Englannin 

kielessä eritellään usein termit development anthropology ja anthropology of 

development, joista ensimmäinen liitetään usein käytännön kehitystyöhön ja 

jälkimmäinen akateemiseen tutkimukseen. Development anthropology voi kuitenkin 

käsittää tutkimuksen sekä teoreettisen että käytännöllisen puolen. ((Hann & Hart 

2011: 7–8 ; Little 2005: 33–35.) Suomenkielinen nimitys ”kehitysantropologia”, 

vastaa näistä ensimmäistä käsitettä sisältäen käytännön työn lisäksi akateemisen 

tutkimuksen. Kehitysantropologian suurin ero kehitysmaatutkimukseen on 

tutkimukseen skaalan laajuudessa – kehitysmaatutkimuksessa haetaan vastauksia 

suuriin ja globaaleihin ongelmiin (Koponen 2007a: 11), kun taas antropologiassa 

tutkimuksen kohteena ovat yleensä rajatummat ilmiöt ja yhteisöt.  

Miellän oman tutkielmani tämän historiallisen kehityksen jatkoksi antropologian 

kentällä. Kehitysantropologian synty ei alun alkaenkaan ollut liitoksissa vain yhteen 

teoriaan, vaan teoreettisia näkökulmia on ollut useita. Sittemmin 

kehitysantropologinen suuntaus on vain jatkanut vahvistumistaan ja kasvamistaan. 

2000-luvulla monilla antropologeilla on jo lähtökohtaisesti tavoitteenaan ura 

kansainvälisen kehityksen parissa (Bernard & Gravlee 2015: 13). Samaan aikaan kun 

kehitysantropologia oli muotoutumassa omaksi koulukunnakseen, myös ympäristö- 

ja talousantropologian suuntaukset olivat kasvussa. Sen myötä niillä on ollut oma 

vaikutuksensa. (Little 2005: 34, 38–40.) Sekä ekologiset, että ekonomiset teemat 

ovat vahvasti pinnalla koulukunnassa tänäkin päivänä. Siitä syystä myös 

talousantropologisen koulukunnan ottaminen mukaan tutkielmaani tuntui loogiselta.  

 

2.2 Poliittis-taloudellinen viitekehys 

Puhuessamme kehitystyöstä teemme jo jonkinlaisia olettamuksia valtasuhteista ja  

maiden ja maanosien oloista. Kehityksellä viitataan vallalla oleviin ajatuksiin ja 

käytäntöihin jotka suuntautuvat globaalin köyhyyden kysymyksiin (Ove 2013: 46). 

Terminä ”kehitys” kuvaa tarkoituksenmukaista taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

poliittisiin tavoitteisiin pyrkimistä (Crewe & Axelby 2013: 3). Sinänsä ajatus 

länsimaisesta avunannosta ei ole uusi. ”Valkoisen miehen taakka” on ajatus, joka on 

perua kolonialismin ajoilta. Kolonialismin isäntämaat kokivat velvollisuudekseen 

siirtomaiden asukkaiden sivistämisen, jonka nähtiin tapahtuvan länsimaisen 

teollisuuden kautta. Siirtomaahallinnon purkauduttua siirryttäessä kolonialismista 

kehitysapuun, globaalissa poliittisessa ajattelussa on tapahtunut paljon muutoksia, 

mutta tietyt asia ovat William Easterlyn (2006: 19–21) mukaan pysyneet samoina. 
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Valkoisen miehen taakka kertoo ajattelutavasta, jonka mukaan me länsimaissa 

olemme ”valittuja” pelastamaan kehitysmaat. Siinä nimessä kolonialismi vain 

nimettiin uudelleen kehitystyöksi. Myös sosiologi Peter Ove (2013: 5, 13) yhtyy 

Easterlyn näkemykseen, jossa valkoisen miehen taakka nähdään osana koko 

kehitystyön ajatusta, eikä hänen mukaansa kehitystyötä tai kummitoimintaa voida 

koskaan varsinaisesti irrottaa valkoisen miehen taakan näkökulmasta.  

Tänä päivänä maailman valtioita voidaan jaotella esimerkiksi kehitysmaiksi ja 

teollisuusmaiksi tai länsimaiksi. (Crewe & Axelby 2013: 3–4.) ”Kehitysmaat” on 

pitkään mielletty kehityksessä jäljessä oleviksi valtioiksi, joita 

meidän ”länsimaalaisten” tulee avustaa matkalla eteenpäin kehityksen polulla. 

Kolonialismin vaihtuessa kehitysapuun myös termistöä muutettiin. 

Entisiä ”sivistymättömiä” maita alettiin kutsua ”alikehittyneiksi” maiksi (Easterly 

2006: 21). Virallisesti kehitysajattelu lähti liikkeelle vuonna 1949, jolloin 

Yhdysvaltojen tuore presidentti Harry S. Truman käytti virkaanastumispuheessaan 

termiä alikehittyneet alueet (underdeveloped areas). Sittemmin jaottelu muuttui niin, 

että YK:n luokittelun mukaan kehitysmaat jaetaan vähiten kehittyneisiin (least 

developed countries, LDCs) ja kehittyviin maihin (developing countries). Länsimaita 

kutsutaan vastaavasti kehittyneiksi maiksi (developed countries). Näistä LDC:t ovat 

siis kehitysasteikossa heikoimmiksi luokiteltavia. Ne ovat matalan tulotason maita, 

joilla on vakavia rakenteellisia esteitä kestävään kehitykseen, ja jotka ovat näin ollen 

erityisen haavoittuvia taloudellisille ja ekologisille katastrofeille (United Nations 

2017). Kehitysmaat ovat tyypillisesti kansainvälisen kehitysavun, kuten 

kummilapsityön, avun kohteita. Nimitysenä ”kehitysmaa” sisältää itsessään 

vivahteen, joka leimaa kyseisen maan alempiarvoiseksi. Toinen mahdollinen tapa 

luokitella maailmaa käsitteellisesti olisi esimerkiksi puhua maista ensimmäisen, 

toisen, tai kolmannen maailman valtioina. Tässä jaossa perustana ovat 

talousjärjestelmät, mikä ilmiantaa osaltaan maailman politisoinnin yhdistämisen 

talousmarkkinoihin.  

Antropologian tieteenalalle on tyypillistä ilmiöiden kokonaisvaltainen tarkastelu. 

Esimerkiksi talousantropologian koulukunnassa nähdään ettei talousjärjestelmiä ja 

niiden toimintaa voida tarkastella irrallisina sektoreina, vaan niiden tarkastelu 

edellyttää laajempaa ymmärrystä ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan muista osa-

alueista. Vaikka lähtökohta olisi sama, esimerkiksi kapitalistinen talousjärjestelmä, 

alueen kulttuurinen konteksti vaikuttaa toimintaan järjestelmän sisällä. (Eriksen 

2004: 232–233.) Talouden tavoin myöskään poliittisia järjestelmiä ei voida 

antropologisen näkökulman mukaisesti tarkastella muusta yhteiskunnasta irrallisina. 

“Politiikka” mielletään usein poliittiseksi instituutioksi omine hallituksineen ja 

päämiehineen – siis sellaiseksi kuin poliittinen järjestelmä on muodostunut meillä 

länsimaissa. Fogelson & Adamsin mukaan tämä on kuitenkin vain yksi politiikan muoto, 

samoin kuin poliittinen valta on vain yksi ihmisen toiminnan sisältämistä vallan 

muodoista (ks. Kurtz 2001: 21). Monissa yhteiskunnissa poliittinen järjestelmä kietoutuu 

erottamattomasti muihin elämän osa-alueisiin, esimerkiksi uskontoon, eikä sille 

välttämättä ole omaa keskitettyä hallintoa (Eriksen 2004: 208). Politiikka ja valta eivät 

myöskään rajoitu kansallisiin ja kansainvälisiin konteksteihin, vaan sisältyvät ihmisten 

välisiin suhteisiin kaikilla sosiaalisen elämän tasoilla.  
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Tänä päivänä median ja teknologian tehostumisen ja kehittymisen myötä maailman 

sanotaan yhtenäistyneen kulutustottumuksiltaan, mikä tarkoittaisi sitä, että 

enenevissä määrin eri puolilla maailmaa tavoiteltaisiin samoja asioita. Maailman 

yhtenäistymiseen liittyy olennaisesti rahatalous, joka on Eriksenin (2004: 248–249) 

mukaan usein tuonut mukanaan länsimaisen lineaarisen aikakäsityksen, lukutaidon ja 

institutionalistumisen. Markkinatalouden piirissä taloudelliseksi toiminnaksi 

mielletään raha, ja siihen liittyvät instituutiot, kuten pankit, pörssit ja 

valtiovarainministeriö. Rahan hyvä puoli on sen helppous. Se mahdollistaa 

hyödykkeiden mitattavuuden ja vertailukelpoisuuden. Raha on yleismaailmallinen 

yhteinen nimittäjä, joka määrittää hyödykkeen niin sanotun arvon. Todellisuudessa 

kaikkea ei kuitenkaan voida mitata rahassa. Esimerkiksi ystävyyttä tai unta ei voida 

ostaa, vaikka yritystä löytyy. Antropologisesta näkökulmasta rahatalous jättää myös 

huomiotta esimerkiksi kotitalouden piirissä tehdyn palkattoman työn. Lisäksi 

monissa perinteisissä yhteiskunnissa ei ole mielekästä ajatella vaikkapa maan tai 

työn ostamista. Usein käytössä onkin ollut vaihto (esim. Mauss 1999 [1950]), jota 

antropologisessa kirjallisuudessa on usein pidetty universaaleimpana talousmuotona 

(Eriksen 2004: 233, 236, 244.) Samanaikaisesti kapitalistisen talousjärjestelmän 

leviämisen myötä maailma on toisaalta myös eriarvoistunut: maailman rikkain 1% 

omistaa jo enemmän kuin loput 99% maailman ihmisistä (Talouselämä 2016). 

Rikkaat myös saastuttavat 50-kertaisesti enemmän, mutta todennäköisempi kärsijä 

saasteille on maailman köyhä väestö. Globaalimarkkinoiden avaaminen on 

tapahtunut tarpeen vaatiessa valtion hallintokyvyn kustannuksella, ja velkojen korot 

vievät rahaa kehitysmaista länsimaihin. (Hann & Hart 2011: 103–103.)   

Mikään edellä esittelemistäni nimitysmalleista ei kuulosta omaan korvaani 

suoranaisen hyvältä vaihtoehdolta. Maiden luokittelujärjestelmät ovat tyypillisesti 

länsimaiden luomia ja näin ollen länsimaisiin näkökulmiin pohjautuvia. 

Talousantropologisesta näkökulmasta kehityksen voidaan nähdä tarkoittavan köyhien 

ja rikkaiden poliittisia suhteita kolonialismin ajan jälkeisessä maailmassa. Chriss 

Hann ja Keith Hart näkevät kehitysteollisuuden olevan byrokratian ja ihmisten 

välinen luokkataisto, jossa korruptoituneet ja tehottomat hallitukset ohitetaan 

järjestöjen byrokratian avulla. (Hann & Hart 2011: 103, 107). Olen kuitenkin 

päätynyt käyttämään tutkielmassani jaottelua kehitysmaihin ja länsimaihin. 

Kehitysmaatutkija Juhani Koposen (2007b: 46) mukaan tutkijan näkökulmasta tätä 

valintaa voidaan perustella maaryhmien erilaisin historiallisin kokemuksin. Valintani 

perustuu tämän lisäksi siihen, että tätä nimitystapaa olen huomannut 

informanttienikin käyttävän. Haluan tutkielmani pohjaavan samoihin ymmärtämisen 

kategorioihin heidän kanssaan.  

 

2.2.1 Legitimaatio ja valta  

Legitimaation käsite on avainasemassa jäljittäessäni kummitoiminnan 

perustelemiseen käytettyjä kehyksiä. Käytän legitimaation käsitettä tarkastellessani 

järjestöaktiivien käyttämiä erilaisia perustelemisen muotoja toiminnalleen. 

Antropologisesti legitimaatio voidaan yleisemmin määritellä niin, että poliittisen 
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järjestelmän on jollain tavoin saavutettava yhteiskunnan jäsenten hyväksyntä eli 

legitimaatio toiminnalleen (Aro, Hautala, Kumpulainen, Latvala, Laukkanen, 

Mäkinen, Nurmi, Rovio & Sääskilahti 2002: 104). Tutkielmani tapauksessa 

poliittisena järjestelmänä toimivat kummityötä tekevät organisaatiot. Legitimaatio 

voidaan toisaalta mieltää myös toiminnan normatiivisena oikeutuksena (Saaristo & 

Jokinen 2004: 74). Tällöin perustelu voi tapahtua olemassa olevien instituutioiden 

lainmukaisiin sääntöihin vedoten.   

Kehitysmaatutkija Sarah Lister (2003: 175–176) esittää, että kansalaisjärjestöjen 

viestinnässä painottuvat legitimaatioon liittyen useimmiten vain tekniset ja 

yksipuoliset seikat, kuten tilivelvollisuus, edustavuus ja saavutukset. Tarkastelussa 

tulisi huomioida legitiimin toiminnan laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, 

eli se mitä pidetään hyväksyttävänä. Kehysten avulla tulenkin työssäni 

tarkastelemaan paitsi järjestöaktiivien esittämiä legitimaation muotoja, myös näiden 

taustalla olevia laajempia konteksteja. Legitimaatiossa voi olla kyse esimerkiksi 

ajatus suuremmasta ”yhteisestä hyvästä” (Eriksen 2004: 213–214). Kehitystyö ei 

aina toimi ainoastaan kehitysmaalaisten aseman parantamista varten, vaan taustalla 

voi olla myös vastuuntunto heikommasta tai halu turvata maiden välisiä suhteita. 

Perusteluiden ja legitimaation taustalla voi näin ollen piillä myös oma 

velvollisuuden- tai turvallisuudentunteen ylläpitäminen, joka liittyy kehitystyötä 

osaltaan määrittävään, valkoisen miehen taakan perintöön.  

Kehitysjärjestöjen legitimoinnin tarkastelua voidaan peilata ajankohtaiseen 

kehitystyöstä käytävään keskusteluun. Peter Ove (2013: 5) määrittää 

kehitysdiskurssin yleistyneenä nimityksenä tavasta, jolla nykyiset kehitystyössä 

olemassa olevat valtasuhteet määrittävät sopivia ja legitiimejä tapoja kehitystyön 

harjoittamiseen ja siitä puhumiseen – siis siihen, mitä voidaan sanoa ja tehdä. 

Sosiaalinen muutos diskurssissa tapahtuu yleensä kun auktoriteetin ja legitimaation 

mallit uudelleenarvioidaan (Hearn 2012: 24). Tästä aiheutuvat muutokset siinä, mikä 

kehitysdiskurssin mukaan määritellään sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttäväksi 

ja ei-hyväksyttäväksi toiminnaksi kulloisenakin aikakautena. Esimerkiksi 

kummitoiminnan harjoittamisen muodot ovat vaihdelleet kehitysdiskurssin 

muuttuessa, ja avaan näitä vaihteluja lähemmin tutkielmani neljännessä luvussa.  

Legitimaation saavuttaminen edellyttää toimijalta valtaa (esim. Hearn 2012: 23). 

Legitimaatio ja valta ovat molemmat erottamaton osa kaikkea poliittista toimintaa. 

Saksalaisen sosiologi Max Weberin mukaan valta on ”toimijan kyky toteuttaa 

tahtoaan toisten toimijoiden vastustuksesta huolimatta”. Kyky saavutetaan vallan 

legitimoinnin kautta. Ajatus pohjaa empiiriseen legitimiteettiin, eli kansalaisten 

tosiasialliseen hyväksyntään vallalla olevaa järjestelmää kohtaan. Weberin 

legitiimillä vallalla on kolme lähdettä, joita ovat perinne, legaalis-byrokraattinen 

järjestelmä ja karisma. Perinteen ja karisman lähteet eroavat siinä, miten valta on 

saavutettu. Ensimmäisessä valta-asema on hankittu perimän myötä. Näin on 

esimerkiksi kuninkaallisten tapauksessa, jolloin valta siirtyy eteenpäin tiettyä 

sukulinjaa myöten. Perimäjärjestyksen vuoksi asemaa pidetään legitiiminä. Karisman 

lähteen tapauksessa valta-asema on saavutettu henkilökohtaisten kykyjen tai 

persoonallisuuden kautta, joiden ansiosta kyseistä johtajaa seurataan. Tyypillisin 

vallan lähde modernille länsimaiselle yhteiskunnalle on kuitenkin legaalis-
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byrokraattinen järjestelmä. Se nojaa laillisella tavalla muodostettuihin sääntöihin, ja sille 

on tyypillistä hallinnan rationaalisuus. Se näyttäytyy autenttisimmillaan byrokraattisessa 

hallinnossa. Legaalis-byrokraattisessa järjestelmässä työnjako on selkeä ja jokaisella 

toimijalla on oma tehtävänsä tai osa-alueensa organisaation sisällä. Organisaation sisällä 

toimijat noudattavat tiedostamiaan toiminnan abstrakteja sääntöjä. (Saaristo & Jokinen 

2004: 186–188.) 

Sosiologi Michael Mann (1986: 6) on jalostanut Weberin vallan määritelmää niin, 

että ”toimijalla on kykyä asettaa päämääriä ja saavuttaa niitä ympäristön hallinnalla”. 

Mannin määritelmän mukaan valtaa on kaikkialla inhimillisen toiminnan piirissä. 

Myös ranskalainen filosofi ja sosiaaliteoreetikko Michel Foucault käsittää vallan 

niin, että valta on mukana kaikissa sosiaalisissa suhteissa. Se ei kuitenkaan ole 

yksittäisten henkilöiden hallussa, vaan valta on olemassa toiminnassa itsessään. 

Foucault käsittää vallan sen toiminnallisten ulottuvuuksien kautta, jolloin se sisältää 

mahdollisuuksia ja esteitä. Foucaultin käsite on kaksisuuntainen, sillä se ei ole vain 

hallinnan ja alistamisen keino, vaan lisäksi tuottavaa toimintaa. Eri vallan muodon 

piireissä toimiva ihminen on myös subjektivoitu ruumis. Myös tieto ja valta ovat 

suhteessa keskenään, sillä asiantuntijat tuottavat tietoa vallankäyttöön ja sanoittavat 

näin hallinnan kohteita ja tavoitteita. (Saaristo & Jokinen 2004: 189; 192–195.)  

Tämän päivän kehitysdiskurssiin kuuluu, että on hyväksytympää puhua yhteistyöstä 

kuin avusta ja kumppaneista avunantajien ja -vastaanottajien sijaan. 

Kehitysmaatutkijoiden Juhani Koposen ja Maaria Seppäsen mukaan kehitysyhteistyö 

on kuitenkin tosiasiallisesti apusuhde ja sitä kautta epätasa-arvoinen valtasuhde. 

Kuitenkin suhde on kaksipuoleinen, ja myös avun vastaanottajalla on jonkinlaista 

vaikutusvaltaa. (Koponen & Seppänen 2007: 336–337.) Kehitysyhteistyö, joka on 

keskeinen osa globaaleja suhteita, sisältää ennalta määrättyjä valta-asetelmia ja 

toimia niiden ylläpitämiseen ja muodostamiseen. Kolonisaatio on purkautunut, mutta 

avunannon suunta kulkee edelleen karkeasti sanottuna pohjoisesta etelään. 

Kehitysajattelun myötä sosiaalisesta elämästä tuli tekninen ongelma ja köyhyydestä 

kehitysmaiden olennainen luonteenpiirre. Taloudellinen kasvu ja kehitys ovat 

vastauksia edellä mainittuun ongelmaan. Entiset kolonisaation alaiset maat ovat 

itsenäistyneet metropolien alaisuudesta, mutta jäivät länsimaisen markkinatalouden 

alaisuuteen. Talousnäkökulmasta entisten kolonisaation kohdemaiden voidaan 

edelleen nähdä olevan teollisuusmaiden alaisuudessa vielä tänäkin päivänä. Lopulta 

edellä kuvatusta valta-asetelmasta on Oven mukaan muodostunut yleisesti 

hyväksytty, universaali totuus. (Ove 2013: 20–21.) 

Vallan epätasaisen jakaantumisen paikkaamiseen liittyy osaltaan voimaannuttamisen 

käsite. Sen juuret ovat feministisessä sosiaalisen muutoksen ideassa (Schrijvers 2005 

[1995]: 20–21), josta se on löytänyt tiensä laajempiin kansalaisjärjestöjen 

käsittelemiin ongelmiin. Esimerkiksi naisten asiaa ajanut sosiaaliaktivisti Srilatha 

Batliwala määritteli voimaannuttamisen prosessina, jossa haastetaan olemassa olevat 

valtasuhteet, ja saadaan hallintaan entistä suurempi määrä vallan lähteitä. 

Voimaannuttaminen käsitetään usein suppeammin tarkoittamaan paikallisen 

ruohonjuuritason osallistavaa kehitystyötä. Toisaalta jo osallistaminen voi sisältää 

muutoksia valtasuhteissa (Nelson & Wright 2005[1995]: 1). Se on kuitenkin vain 

yksi osa siitä, mitä voimaannuttamisella haetaan. Kehitystyössä sen voidaan nähdä 
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tarkoittavan kollektiivista toimintaa, sekä yhteisön sisällä olevan vallan kehittämistä 

kaikilla tietoisuuden tasoilla. Usein voimaannuttamisen fokuksena ovat olleet naiset, 

mutta se on löytänyt tiensä myös muihin väestöryhmiin, kuten kehitystyössä 

vammaisten henkilöiden näkyväksi tekemistä tavoittelevaan työhön. (Cornwall & 

Edwards 2014: 1–5.) 

 

2.2.2 Kestävä kehitys politiikan ja talouden työkaluna 

Ajatus kestävästä tulevaisuudesta on lähtöisin jo valistusajan aikaisesta Euroopasta, 

mutta alun perin kestävyys käsitettiin luonnonresurssien rationaalisen hallinnoimisen 

kautta. Tämänpäiväisessä institutionaalisessa kestävän kehityksen ajatusmaailmassa 

sen luonne on muuttunut (Brightman & Lewis 2017b: 3–4). Nykyisten kestävän 

kehityksen periaatteiden taustalla olevana ajatuksena on, että kehitys nykyisellään 

vaarantaa ympäristöä maailmanlaajuisesti ja on sitä kautta uhkana myös muille 

kehitystavoitteille (Ylhäisi & Koponen 2007: 257).  

Ymmärrys kestävästä kehityksestä sellaisena kuin se tänä päivänä käsitetään lähti 

länsimaiden ja Yhdistyneiden Kansakuntien aloitteesta. Varsinainen kestävän 

kehityksen käsite tulee 1980-luvulta, jolloin YK:n yleiskokous teetätti Norjan 

silloisen pääministerin, Gro Harlem Brundtlandin, johdolla raportin tulevaisuuden 

visioista. Kestävä kehitys toimi raportin keskeisenä lähtökohtana ja se koostui 

toisaalta köyhien perustarpeisiin vastaamisesta, toisaalta rajoituksista luonnon 

kantokyvylle. Kestävän kehityksen tuoman näkökulman myötä viimeistään tajuttiin 

ympäristöongelmien yhteys muihin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Siitä 

johtuen kehitystyössä on huomioitava kattavasti eri aihealueet. Ympäristön osalta 

komission raportti vahvisti sen, mitä aktivistit olivat vuosia kertoneet. Kestävyysajattelu 

laittoi alulle halun nostaa ympäristöasioita keskeiseksi tekijäksi yhteiskuntien eri 

osa-alueiden poliittisissa päätöksenteoissa. Brundtlandin komissio jakoi kestävän 

kehityksen kolmeen ulottuvuuteen – taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen. 

(Ylhäisi & Koponen 2007: 268–270.)  

Nykyisin käsitteen ajatellaan usein sisältävän neljä eri yläluokkaa
1
, jolloin mukana 

on myös kulttuuri omana kestävyyden ulottuvuutenaan. Nimenomaan Brudtlandin 

raporttiin kuului myös ajatus kestävyydestä kehityksenä, joka kohtaa nykyisyyden 

tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä kohdata omat tarpeensa. Lukuun 

ottamatta ihmisen perustarpeita, kuten vettä, ruokaa, suojaa ja seuraa, vain tuleva 

sukupolvi itse voi tietää omat edellytyksensä. Kuitenkin nykyinen yliampuva 

elämäntapamme on jo tekemässä päätöstä heidän puolestaan (Brightman & Lewis 

2017b: 12.) 

                                                

 

1
 Esim. Macer 2004 – kestävän kehityksen istuimen malli, jonka mukaan ulottuvuuksia ovat: ekologinen, 

yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja taloudellinen 
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Konkreettisemmat kestävään kehitykseen liittyvät toimintaohjeet luotiin ensimmäisen 

kerran Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992. 

Samalla tulivat laadituiksi ensimmäiset kansainväliset normit, mutta kehitysmaiden ja 

kehittyneiden maiden roolit nähtiin erilaisina. Kehitysmaat olivat sitä mieltä, että sen 

lisäksi, että tulevien sukupolvien oloja ei saa vaarantaa kehityksen ja kasvun yhteydessä, 

eivät myöskään pohjoisen tarpeet saa täyttyä etelän maiden kustannuksella. Kehittyneet 

maat sitoutettiinkin auttamaan kehitysmaita kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamisessa (Ylhäisi & Koponen 2007: 268–270, 277). Näiden pohjalta 

järjestettiin ensimmäinen kestävän kehityksen huippukokous vuonna 2002, jonka 

tuloksista syntyivät YK:n vuosituhattavoitteet (Millenium development goals, 

MDGs) (Taulukko 1). Sen sisältämät päämäärät oli kohdistettu erityisesti 

kehitysmaille. (Ylhäisi & Koponen 2007: 271). Vuosituhattavoitteet olivat voimassa 

vuoteen 2015, ja niiden toteutuminen nähtiin menestyksekkäänä. Esimerkiksi 

ensimmäinen, köyhyyden ja nälän puolittamisen tavoite saavutettiin etuajassa. 

Myöskin esimerkiksi toinen tavoite, peruskoulumahdollisuuksien takaaminen 

kaikille, onnistui erityisen hyvin. (Leinonen 2015.) 

 

 

Vuosituhattavoitteiden jatkoksi asetettiin nykyinen kestävän kehityksen tavoitteiden 

joukko, joita kutsutaan nimellä Agenda 2030 (Taulukko 2). Nimensä mukaisesti 

uudet tavoitteet olisi tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

                                                

 

2
 (Suomen YK-liitto 2017a) 

Taulukko 1. YK:n Vuosituhattavoitteet 
2
: 

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen 

2. Peruskoulumahdollisuuksien takaaminen kaikille 

3. Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen 

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen 

5. Odottavien äitien terveyden parantaminen 

6. HIV/AIDSin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu 

7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen 

8. Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle 
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Vuosituhattavoitteet olivat saaneet kritiikkiä keskittymisestä ainoastaan 

kehitysmaihin, vaikka nämä tuskin ovat olleet suurin syypää maailman ongelmiin. 

Tätä epäkohtaa on pyritty tasa-arvoistamaan uusimmassa viitekehyksessä. Agenda 

2030 koskee pelkkien kehitysmaiden sijaan kaikkia YK:n jäsenmaita. Muutenkin 

tavoitteita on laajennettu verrattuna vuosituhattavoitteisiin. Jo määrällisestikin 

tavoitteet ovat kaksinkertaistuneet. Lisäksi ne on ideaalisesti tarkoitettu 

toteutettavaksi paitsi valtiotasolla, niin myös muilla toiminnan asteilla, kuten 

järjestöissä ja kunnissa. Tavoitteissa on säilynyt ajattelutapa, jossa eri tavoitteet ovat 

toisiinsa linkittyneitä. Tähän liittyy uuteen viitekehykseen kuuluva näkemys, ettei 

yhtä tavoitetta voida saavuttaa mikäli muut unohdetaan. (Suomen YK-liitto 2017b.)  

Verrattaessa Vuosituhattavoitteiden ja Agenda 2030:n taulukoita 1 ja 2 voi huomata, 

että Agenda 2030 -tavoitteissa esimerkiksi ympäristökysymyksiä on laajennettu ja 

tarkennettu verrattuna vuosituhattavoitteisiin. Yleisemmän ympäristön kestävän 

kehityksen turvaamisen -tavoitteen sijaan ympäristökysymyksiä on pyritty 

huomioimaan konkreettisemmin esimerkiksi erottelemalla omiksi tavoitteikseen 

muun muassa vedenalaisen ja maanpäällisen elämän tavoitteet. Köyhyys ja nälkä 

olisi uusissa tavoitteissa tarkoitus poistaa kokonaan niiden vähentämisen sijaan. 

Agenda 2030 –viitekehykseen on myös lisätty täysin uusia tavoitteita liittyen 

iihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun tai kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin. 

 

Taulukko 2. Agenda 2030 tavoitteet 
3
: 

1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. 

2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää 

maataloutta. 

3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet. 

5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen 

oikeuksia ja mahdollisuuksia. 

6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. 

7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. 

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä 

                                                

 

3
 (Yhdistyneet Kansakunnat 2017) 
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sekä säällisiä työpaikkoja. 

9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja 

innovaatioita. 

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.  

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää 

käyttöä. 

15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää 

käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää 

maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden 

pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia 

kumppanuutta. 

 

Kansainvälisten sopimusten myötä kestävästä kehityksestä on tullut tavoitteellista 

poliittista toimintaa, jonka tuloksia punnitaan erilaisin mittarein. Universaalit mittarit 

ja rajaviivat ovat aina keinotekoisia, sekä usein länsimaisesta näkökulmasta luotuja. 

Ne kertovat köyhyydestä vain pinnallisesti jättäen huomioimatta taustatekijät, kuten 

kuinka varallisuus jakautuu perheiden sisällä (Crewe & Axelby 2013: 91). 

Maailmanlaajuisella tasolla tarkastellessa rajapyykkien muuttamisella on suuria 

heittoja esimerkiksi maailman köyhien tai nälkää näkevien lukumäärissä
4

. 

Vuosituhattavoitteita kritisoineen antropologi Jason Hickelin (2016: 2–5) mukaan 

YK käyttää kestävän kehityksen ”hyvien uutisten narratiivia” poliittisena työkaluna. 

Hickel sanoo YK:n muuttaneen muun muassa nykytilanteeseen vertailtavaa 

lähtöpistettä niin, että saavutetut tulokset näyttävät paremmilta. Hickel epäilee 

Maailmanpankin universaalin köyhyysrajan toimintaa, sillä raja on noussut 1,02 

dollarista 1,25 dollariin. Luokittelun mukaan enintään tuon summan päivässä 

kuluttava ihminen on siis köyhyysrajan alapuolella elävä henkilö. Tutkielmani teon 

aikaan Maailmanpankki on nostanut köyhyysrajaa edelleen 1,90 dollariin 

                                                

 

4
 (esim. Hickel 2016: 2–11) 
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(Maailmanpankki 2015). Agenda 2030:n mukaisessa tavoitteessa köyhyysrajana 

pidetään kuitenkin yhä 1,25 dollaria, eikä sitä ole muutettu (Yhdistyneet 

Kansakunnat 2017). 

Antropologien Brightman & Lewisin (2017b: 4–5) mukaan institutionalisoitu 

kestävyyskäsitys on helposti taipuvainen asettamaan etusijalle ekonomisen 

ulottuvuuden ja muiden kestävän kehityksen osa-alueiden sovittamisen talouden 

kasvattamiseen. Esimerkiksi Agenda 2030:n tavoitteita ovat muun muassa 

äärimmäisen köyhyyden lakkauttaminen, ympäristöstä huolehtiminen, sekä rauhan ja 

hyvinvoinnin takaaminen kaikille ihmisille, mutta samalla tähtäimessä on kestävä 

talouskasvu (Suomen YK-liitto 2017b).  

Kehityksen ja etenemisen diskurssien universalisoinnilla on Brightman & Lewisin 

(2017b: 5–27) mielestä taipumus tukahduttaa poliittinen todellisuus ja paikalliset 

ehdollisuudet, ja kehityksen ja kestävyyden linkittämiseen liittyisi samanlainen 

reaktio. Antropologien mukaan Agenda 2030:n tavoitteet ovat osin jopa ristiriitaisia 

keskenään. Yhteensopimattomuudet liittyvät erityisesti ympäristön konservoimisen 

ja kehityspäämäärien ristiriitaan. Esimerkiksi köyhyyden poistamisen tavoite ei 

heidän mukaansa sopisi yhteen maaekosysteemejä suojelevan tavoitteen kanssa. 

Avain kestävään tulevaisuuteen olisi sen sijaan tiedon ja käytäntöjen monipuolisuus, 

joka sisältäisi sekä kulttuurin, että luonnon huomioimisen. Monipuolisuus 

edellyttäisi sitä, että tällä hetkellä valta-asemassa olevat yhteiskunnat olisivat 

valmiita ottamaan oppia kapitalistisista ja teollisista valtioista etäällä olevista 

yhteiskunnista, jotka nykyään helposti marginalisoidaan. Brightmann & Lewisin 

kestävyyskäsitys liittääkin sosiaalisen ja kulttuurisen variaation tulevaisuuden 

suunnitelmiin. Oleellista hallitusten ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa olisi silloin 

kulttuurisen diversiteetin tukeminen, kuitenkaan unohtamatta niiden yhtenäisyyttä. 

Brightman & Lewis mieltäisivätkin esimerkiksi Brundtlandin idean yhdestä 

yhteisestä tulevaisuudesta moniin yhteisiin tulevaisuuksiin.  

 

2.3 Toimijuuden tarkastelu kehysanalyyttisistä lähtökohdista 

Antropologian tieteenalan voidaan laajasta mittakaavasta katsottuna nähdä olevan 

vertailevaa tutkimusta kulttuurisesta ja sosiaalisesta elämästä. Sosiaalisen ja 

kulttuurisen elämän edellytys on toiminta
5
, jota ilman yhteiskuntaa ei olisi olemassa. 

(Eriksen 2004: 17, 72). Tutkimusnäkökulmaani täydentää etnografian ohella Erving 

Goffmanin Frame Analysis (1974) -teokseen pohjaava kehysanalyyttinen tarkastelu. 

Puroilan (2002: 12) mukaan siinä päämääränä on eritellä, kuinka ”sosiaalinen elämä 

on kehystetty tavalla, joka luo perustan tilanteiden merkityksestä toimijalle”. 

                                                

 

5
 tai vuorovaikutus – mutta tällöin toiminnassa painottuu vastavuoroisuus (Eriksen 2004: 72). 
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Kehysanalyysissä Goffman näin ollen ylittää perinteisen dualistisen ajattelutavan, 

jossa yhteiskuntaa voidaan tarkastella vain joko toimija- tai järjestelmänäkökulmasta.  

Tulen käyttämään kehysanalyysiä tarkastellessani niitä kehystämisen tapoja, joita 

järjestötoimijat käyttävät perustellessaan toimintansa. Antropologiassa toimija voi 

käsittää yksilöä kattavammin myös kollektiiviset toimijat kuten valtion tai yhdessä 

toimivan ihmisryhmän, kuten suku- tai ammattiryhmät. Omassa tutkielmassani 

käsitän toimijoiksi kummilapsityön parissa toimivat henkilöt – kummit, 

järjestötyöntekijät, ja asiantuntijahenkilöt. Toiminta tai toimijuus sisältää ajatuksen 

reflektiosta. Toiminnalla on silloin intentionaalinen eli tarkoituksellinen puoli, eli se 

voi sisältää etukäteen määriteltyjä tavoitteita. Ihmiset pystyvät reflektoimaan 

toimintaansa, eli pohtimaan sen seurauksia, vaikutuksia ja oikeutusta. Kykeneväisyys 

reflektioon ei silti automaattisesti tarkoita, että olettamamme seuraamukset 

välttämättä toteutuisivat. (Eriksen 2004: 72–73.) Toimijat vahvistavat omaa 

näkemystään tukevaa kehystä esimerkiksi uutisin, pelein ja tarinoin. (Goffman 2012 

[1974]: 242). Varsinainen toiminta tapahtuu suhteessa kulttuurisiin mittapuihin, joita 

pitkin määritellään äärimmäinen hyvä ja paha. (Goffman 2012 [1974]: 241).  

Anthony Giddens (ks. Puroila 2002: 17) piti kilpailevien toimintateoreettisten ja 

rakenneteoreettisten selitysmallien vastakkainasettelun ohittamista Goffmanin 

meriittinä. Aikaisemmat teoriat olivat jättäneet huomiotta toiminnan ja rakenteen 

välisen suhteen. Perinteisissä toimintateorioissa painottuivat ennen kaikkea yksilön 

toimimisen ja valinnan vapaus, kun taas rakenneteoreettisesta näkökulmasta 

lähteneissä teoretisoinneissa toimijuuden keskiössä olivat toimintaa rajoittavat 

rakenteet. (Eriksen 2004: 119–120.) Giddens pyrki myös omassa 

rakenteistumisteoriassaan Goffmanin tavoin toimijan ja rakenteen yhteen 

sovittamiseen. Teorian mukaan ihmiset suunnittelevat toimiaan, joiden tavoitteena on 

kulttuurisiin mittapuihin sopiva hyvä elämä, mutta toisaalta toimivat myös 

vaihtelevien pakotteiden alaisina. Lopulta rakenne onkin samanaikaisesti sosiaalisen 

toiminnan edellytys, välikappale ja tuote. (ks. Eriksen 2004: 121–122.) 

Kehysanalyysiä on vaikea paikantaa vain yhteen koulukuntaan. Kehyksiä voidaan 

Alasuutarin (2011: 181) mukaan tarkastella symbolis-interaktionalistisesta, 

strukturalistisesta tai diskurssianalyyttisestä näkökulmasta. Goffman loi 

kehysanalyyttisen näkökulman erityisesti mikrotasoisten arkielämän 

vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun, mutta sitä on sovellettu runsaasti esimerkiksi 

yhteiskuntatieteelliseen ja journalistiseen tutkimukseen (Väliverronen 1996: 108).  

Nimestään huolimatta kehysanalyysin periaatteiden ei voida ajatella rajoittuvan 

pelkkään analyysiin, vaan tutkijan on tiedostettava sen sisältämät tietoteoreettiset 

lähtökohdat. Kehysanalyyttisen ajattelutavan mukaan subjektiivisen ja objektiivisen 

elementtien välissä oleva maailma on etukäteen määritelty, eli tajunnan ulkopuolinen 

maailma on olemassa yksilöstä riippumatta. Toimijaa ympäröivä sosiaalinen 

maailma puolestaan vaikuttaa kokemuksen rakentumiseen yksilötasolla. (Puroila 

2002: 5, 26–28.).  

Kehysanalyyttisellä tutkimusotteella voidaan Puroilan (2002: 132) näkemyksen 

mukaisesti ajatella olevan viisi eri ulottuvuutta, joista neljä ensimmäistä ovat: (1) 

Kysymyksenasettelun avoimuus; (2) Metodin kaksiulotteisuus; (3) Laadullisuus ja 
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(4) Induktiivinen päättely. Edellä mainittuihin ulottuvuuksiin sen enempää tässä 

paneutumatta miellän oman tutkielmani päämääräksi (5) ymmärtämisen ja 

selittämisen. Väliverrosen (1996: 107) mukaan kehys on yksi mahdollisuus ihmisen 

tietoisuuden ja toiminnan ymmärtämiseen suhteessa ympäröivään kulttuuriin. 

Kehyksen määrittämät tilanteet ovat ympäristöjä tai sosiaalisia ilmiöitä, jossa 

useampi kuin yksi ihminen on yhtäaikaisesti, ja jotka ovat sidoksissa tiettyyn 

ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin (Puroila 2002: 31–33). Goffmanilaisen 

ajatustavan mukaisesti tilanteen määrittely tapahtuu erilaisten kehyksen kautta. 

Goffmanin mukaan ihminen joutuu esittämään itselleen uudessa tilanteessa 

kysymyksen: ”mitä täällä tapahtuu?”. Tämän kysymyksen kautta toimija pyrkii 

ymmärtämään ympäröivien asioiden ja toiminnan merkitystä, jotta voi toimia 

tilanteen edellyttämällä tavalla. (Puroila 2002: 43–45).  

Kehysten rooli on kahtalainen. Toisaalta ne tuovat sosiaaliseen elämään 

järjestyneisyyttä, toisaalta niiden muuntautuvuus ja moninaisuus osoittavat 

järjestyksen haavoittuvuuden, sekä sosiaalisen elämän vaihtelevuuden ja 

monikerroksisuuden. Kehysten ja niiden erittelyn avulla voidaan päästä 

tarkastelemaan sosiaalisen elämän subjektiivista ja kulttuurista tasoa. (Puroila 2002: 

146.)  

Kulttuuri mahdollistaa toimijoiden välisen keskinäisen ymmärtämisen (Eriksen 

2004: 108). Kulttuurin määrittelyyn on olemassa lukuisia eri tapoja. Esimerkiksi 

Alasuutari (2011: 56–57) määrittää kulttuurin yhteisön tai yhteiskuntaluokan 

keskuudessaan omaksumaan maailman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen 

tapaan sekä elämäntapaan. Yksilöt eivät luo kehyksiä, vaan niiden voidaan nähdä 

olevan kulttuurisesti rakentuneita, yhteisön jäsenten yhdessä jakamia tapoja ilmiön 

ymmärtämiseen. Henkilö toimii kehyksen mukaisesti, mutta toisaalta ihmiset 

toiminnallaan samalla myös ylläpitävät ja uusintavat kehyksiä. Näin ollen sekä 

kulttuurisen että subjektiivisen tason tarkastelu, kuten yhteisön jakamien ajattelu- ja 

toimintatapojen tutkiminen on kehysten avulla mahdollista. Kehyksiin sisältyvät 

molemmat tasot, eikä näiden erottaminen olekaan mielekästä. (Puroila 2002: 46, 

146.)  

Sosiaaliset ilmiöt sisältävät lukuisia eri tasoisia kehyksiä. Niistä primääri kehys on 

kehyksen autenttisin muoto, jota ei voida jäljittää edelleen aikaisempaan tai 

alkuperäisempään kehykseen. Primäärit kehykset ovat tapoja asioiden ja 

tapahtumisen ymmärtämiseen. Nuo tavat ovat kulttuurisesti määräytyviä ja 

sosiaalisesti ylläpidettyjä. Primäärit kehykset luovat todellisuuden tunteen, joka 

määrittelee kehyksen luonteen. Pohjimmiltaan kehysanalyysissä on kyse 

todellisuuden tunteen eli kokemuksen, järjestäytymisestä sosiaalisessa elämässä. 

(Puroila 2002: 48, 50, 56.) Tämän myötä erilaisten tulkintakehysten etsiminen ja 

tarkastelu ovat hyviä työkaluja sosiaalisen ja kulttuurisen elämän tutkimisessa. Yhtä 

tapahtumaa voidaan samanaikaisesti tulkita useampien primäärikehysten kautta. 

Goffman (1974: 8–9) osoittaa tämän useiden esimerkkien kautta, joista yksi on 

golfaajan ja caddien tapaus. Sama tilanne – golfin pelaaminen, näyttäytyy golffarin 

näkökulmasta leikin kehyksestä, kun mailapojalle merkitys tilanteesta jäsentyy 

puolestaan työn kehyksen kautta. Tässä tapauksessa erilainen kehystäminen johtuu 

osallistujien poikkeavista rooleista. Tapahtuman merkitys perustuu sen sosiaaliseen 
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määrittelyyn, jonka lisäksi sille voidaan antaa myös lisämerkityksiä. Ihmisen 

käyttäytymisellä on sosiaalinen alkuperä, ja kunkin inhimillisyys muotoutuu 

suhteessa ympäröivään sosiaaliseen ja kulttuuriseen maailmaan (Eriksen 2004: 64). 

Merkitys voikin olla monikerroksinen, mutta alkuperäinen eli primääri kehys on 

rakenteen sisin osa. Primäärit kehykset voivat olla tiedostamattomia, ja usein ne 

tulevatkin ihmisille tietoisiksi vasta kun odotukset, joita niihin liitetään, ovat 

vaarassa tai asetetaan kyseenalaisiksi. Liikkuminen kehysten ja niiden muunnelmien 

välillä on kuitenkin tavallisesti ihmisille luontevaa. (Puroila 2002: 54–56, 58, 62–

63.)  
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3 Etnografinen tutkimus ja tutkimusprosessi 

Yhdessä edellisessä luvussa esitellyn teoriataustan kanssa nämä kaksi lukua 

muodostavat kokonaisuudessaan työni teoreettis-metodologisen viitekehyksen. 

Tutkimuksen teoreettis-metodologisen viitekehyksen jakaminen erillisiksi osioiksi on 

aina keinotekoista, mutta olen kuitenkin tehnyt tällaisen jaottelun tutkielmani 

kirjallisessa osuudessa. Todellisuudessa antropologisessa tutkimuksessa teoria ja 

metodi eivät koskaan ole täysin erilliset toisistaan, vaan tutkimuksen teko on 

pikemminkin jatkuvaa edestakaista vaeltelua näiden kahden limittäisen lohkon 

välillä. Kyösti Raunion (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009: 12) mukaan metodologia 

voidaan käsittää suppeammassa tai laajemmassa merkityksessä, joista oma työni 

sijoittuu jälkimmäiseen. Laajempi näkemys metodologiasta sisältää paitsi 

tutkimuksen teon käytännöllisemmän puolen – metodien ja metodiikan käytön, myös 

perustelee tehdyn valinnan. Silloin metodologian nähdään pitävän sisällään käsitys 

todellisuuden luonteesta, eli siitä kuinka ylipäätään voimme saada tietoa maailmasta. 

Lähtökohtaisesti ennalta valikoitu teoreettinen viitekehys muodostaa tutkimuksen 

pohjan, jota vertaillaan aineistosta esiin nouseviin asioihin.  

Tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen, eli laadullinen, ja empiirinen, eli 

kokemusperäinen. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole tilastollisiin 

todennäköisyyksiin perustuva analyysi, vaan tutkimuksen päämääränä on saavuttaa 

syvempi ymmärrys aiheesta.  Pyrkimyksenä on päästä pelkän havainnoinnin taakse. 

Havainto onkin johtolanka, joka kuljettaa tutkimuksen tekijää kohti johtopäätöksiä. 

(Alasuutari 2011: 38, 81.) Empiirisessä tutkimuksessa puolestaan korostetaan 

aineiston keräämis- ja analyysimetodeja, joiden auki selittäminen on osa 

tutkimustulosten uskottavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 21). Tarkemmin ottaen 

ominaispiirteiltään työni tutkimusote noudattelee refleksiivisen etnografian ja 

kehysanalyysin periaatteita. Etnografinen tutkimus määrittää työni 

aineistonkeruutavat – haastattelemisen ja osallistuvan havainnoinnin, ja etnografinen 

näkökulma ohjaa työtäni tutkimusprosessin läpi. Etnografiselle tutkimusperinteelle 

ominaisesti kutsun haastateltaviani toisinaan myös nimellä informantti. Seuraavissa 

alaluvuissa otan tarkempaan käsittelyyn työssäni esiintyvät metodologiset 

periaatteet, sekä avaan tutkimusaineistoni muodostumista ja aineiston käsittelyä 

kohti johtopäätöksiä.    

 

3.1 Aineiston ymmärtäminen etnografisen refleksiivisyyden avulla 

Kirjaimellisesti etnografia selittyy suomeksi kansan kuvauksena tai kirjoittamisena
6
. 

Etnografialla voidaan tarkoittaa sekä tiettyä tutkimuksen teon tapaa, että sen 

                                                

 

6
 Kreikan ethnos = kansa; graphein = kuvaus, kirjoittaminen (Siikala 1997: 21)  
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kirjallista lopputulosta. Etnografisen tutkimuksen erityispiirteenä on osallistuva 

havainnointi, jota on pitkään pidetty antropologian tavaramerkkinä. Etnografinen 

tutkimus pitää siis sisällään osallistuvaa havainnointia ja yleensä lisäksi muita 

laadullisen tutkimuksen menetelmiä, joista kerättyyn aineistoon lopullinen kirjallinen 

tuotoskin perustuu. (Davies 2002: 4–5.) Etnografinen näkökulma toimii työssäni 

apuna kummitoiminnan ymmärtämisessä ja selittämisessä. Daviesin (2002: 17) 

mukaan tämä on mahdollista refleksiivisen etnografisen tutkimuksen ontologis-

epistemologisen perustan myötä, jonka mukaan sosiaalinen maailma on olemassa 

meistä riippumatta ja siitä tiedon saaminen on mahdollista.  

Refleksiivisyyteen alettiin kiinnittää huomiota alun perin 1970-luvulla. 

Refleksiivisyys on erityisen tärkeää etnografisen työn puitteissa, koska tutkijalla on 

suora yhteys tutkimuksen tapahtumamiljööseen, ja koska tutkimuskohteet ovat 

tiedostavia yksilöitä jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. Laajasta 

näkökulmasta tarkasteltuna refleksiivisyyden voidaan ajatella tarkoittavan itseen päin 

kääntymistä, jonka päämääränä on mahdollisimman objektiivinen lopputulos. 

Ihmistieteiden parissa tämä tarkoittaa tutkijan ja tutkimuksen teon vaikutuksen 

huomioimista työn kaikissa vaiheissa. Tutkijan näkemys aiheesta ei voi koskaan olla 

täysin objektiivinen, mutta omat ennakko-oletukset tunnistamalla voidaan päästä 

lähemmäksi tätä. Etnografi, eli etnografiaa harjoittava tutkija, laittaa itsensä likoon 

tutkimuksen teossa ollen näin itse sen keskeisin väline. Tästä johtuen tutkimukseen 

vaikuttavat monet tekijät, kuten etnografin oma henkilöhistoria, tutkimuksen sosio-

kulttuuriset olosuhteet, sekä etnografin, ja aineiston muodostavien henkilöiden eli 

informanttien, keskinäinen suhde. Tekemällä etnografi näkyväksi tuodaan 

mahdolliset vaikutukset esiin. Toisaalta liiallisessa reflektiossa on vaarana 

lipsahtaminen itsekeskeisyyden puolelle, jolloin subjektin ja objektin rajat 

hämärtyvät. (Davies 2002: 3–5, 10.)  

Refleksiivisyyden myötä antropologian kentällä nousi tietoisuus eettisten 

kysymysten tärkeydestä. Etnografisen tutkimuksen kohteena ovat koneiden tai 

luonnon sijaan ihmiset, jotka tiedostavat tutkimuksen sanoman. Informanteille on 

pyrittävä viestimään tutkimuksesta mahdollisimman avoimesti ja ymmärrettävästi. 

Haasteena on kuitenkin laadullisen tutkimuksen eläväisyys: tutkimusasetelma ei ole 

läpi työn samanlaisena säilyvä stabiili viitekehys, vaan pikemminkin dynaaminen 

prosessi. Tutkielman tulokset eivät myöskään ole etukäteen määriteltävissä. (Davies 

2002: 46–48.)  

 

3.2 Aineiston hankinta   

Kvalitatiivinen aineisto on näyte tutkittavasta maailmasta (Alasuutari 2011: 88). Tätä 

tutkielmaa varten keräämäni näyte muutti ennakkokäsitykseni kummitoiminnasta 

moneen kertaan työn edetessä, mikä on tyypillistä ihmistieteiden parissa. Ennen kuin 

tutustuin kummitoimintaan tutkielmani kautta, käsitykseni siitä koskivat lähinnä 

yksilöihin keskittyvää, kummin ja kummilapsen välistä suhdetta, sekä yksilöihin tai 

instituutioihin painottuvaa tukemista. Tutkimusaineistoni kautta eteeni avautui koko 
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kummityön kirjo lukuisine vaihtoehtoineen. Pystyin mielestäni samaistumaan 

kummeihin, ja näkemään kummisuhteen hienouden heidän näkökulmastaan. Lopulta 

kummitoiminta oli kaikin puolin paljon monimuotoisempaa kuin luulin.  

Tutkielmassani metodeina esiintyvät etnografisen tutkimuksen tärkeimmät 

menetelmät: haastattelut ja osallistuva havainnointi, joista kerätty materiaali – 

litteroidut haastattelut ja kenttäpäiväkirja, yhdessä muodostavat tutkimusaineistoni. 

Laadullisen tutkimuksen eri menetelmiä voi yhdistellä, ja edellä mainitut toimivat 

yhdessä sopivasti toisiaan täydentäen. Pelkkä havainnointi ilman haastatteluja voi 

jättää aukkoja tietämykseen. Havainnointi haastattelujen lisänä voi tuoda näkyviin 

uusia puolia haastatteluissa esiintyneisiin aiheisiin. Toisaalta jo haastatteluun 

itsessään liittyy väistämättä havainnointia, sillä onhan se myös tilanne, johon 

osallistutaan. Haastatteluaineistosta pyrin tunnistamaan informanttien omat tulkinnat, 

ja osallistuvalla havainnoinnilla tavoitteenani on syventää ja monipuolistaa 

ymmärrystäni kummitoiminnan ilmiöstä.  

Järjestötoimijoiden keskuudessa minut otettiin kokemukseni mukaan vastaan 

pääsääntöisesti uteliaisuudella ja mielenkiinnolla. Tämä on positiivista, koska 

tutkimuksen teko ei saisi olla maineeseen ja markkinointiin pohjautuvaa, vaan niistä 

irrallista. Haastateltavia kiinnostivat motiivit työni taustalla, ja kaikki olivat 

kiinnostuneita lukemaan opinnäytetyöni sen valmistuessa. Aivan tutkielman teon 

loppuvaiheessa ollessani yhteydessä erääseen haastateltavaan tutkimusteknisiä 

lisätietoja pyytääkseni kohtasin myös huolta järjestön nimen yhdistymisestä 

mahdolliseen negatiiviseen huomioon tutkielman myötä, ja minua pyydettiin 

lähettämään opinnäytetyöni etukäteen luettavaksi. Tässä kohtaa olisi kenties itselläni 

aihetta reflektoida kuinka olisin voinut herättää haastateltavassa enemmän 

luottamusta. Lopulta saamani palaute oli kuitenkin vain positiivista.  

Sinänsä aineistonkeruu oli mukava vaihe tutkielman teossa, ja haastatteluissa 

keskustelut veivät helposti mukanaan. Haastattelut olivat myös sitä mukavampia 

mitä pidemmälle etenin, kun tulin itse haastattelijana kokeneemmaksi. Aiheeni eroaa 

perinteisestä antropologisesta tutkimuksesta siten, että yksityishenkilöiden sijaan 

informantteinani toimivat suurelta osin kummitoimintaa harjoittavissa järjestöissä 

työskentelevät henkilöt. Tällöin puheeseen vaikuttavat luonnollisesti työpaikalla 

opittu kieli ja konteksti. Myös laajemmin kehitystyössä on oma hyväksytty ja totuttu 

diskurssinsa, joka oli usein toimijoiden käytössä. Toimijat pitäytyivät järjestön 

edustajan roolissa vaihtelevasti. Suurin osa haastateltavista kokivat nähdäkseni roolin 

pitäessäänkin parhaana olla mahdollisimman avoin. Kummien haastattelut olivat 

siinä mielessä mielenkiintoisia, että kummit olivat automaattisesti irrallisempia 

opitusta diskurssista. Tietyssä mielessä myös oma työni voi olla jatkoa tälle 

diskurssille. Antropologi Jukka Siikalan (1997: 23) mukaan valtasidonnaisten 

diskursiivisten käytäntöjen sävyttämiä sosiaalisia ilmiöitä tutkittaessa tulee itse 

tutkimuskin osaltaan osaksi samaa diskurssia. Siikalan esittämä ratkaisu diskurssista 

irrottautumiseen on juuri itsereflektio.  

Haastateltavien rekrytointi tuotti välillä vaikeuksia, kun en järjestöjen internet-

sivuilla olevien tietojen perusteella tiennyt kuka henkilöistä voisi sopia 

informantikseni. Toivoin, että ensimmäiset haastateltavat löydettyäni etsintä voisi 
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jatkua niin, että haastattelemani henkilöt olisivat ohjanneet minua kohti uusia sopivia 

haastateltavia. Kuitenkin kävi ilmi, että suomalaisten järjestöjen yhteistyö Suomessa 

on vähäistä, eivätkä informantit siitä syystä juurikaan voineet suositella minulle 

tutkielmaani sopivia henkilöitä. Niinpä lähestyin järjestöjä vaihtelevia väyliä pitkin. 

Välillä otin yhteyttä järjestöjen infopalveluihin, joista ehdotettiin minulle tiettyä 

henkilöä, tai siirrettiin viestiä eteenpäin. Toisinaan otin yhteyden suoraan 

esimiestasolle, jotta he voisivat päättää mielestään sopivan henkilön. Lähestyin 

järjestöjä sähköpostitse, jossa kerroin tutkimukseni tavoitteesta ja menetelmistä. 

Liitin mukaan myös haastattelurungon (Liite 1) etukäteen nähtäväksi. Osa 

haastateltavista oli omien sanojensa mukaan vain vilkaissut runkoa lävitse ennen 

haastattelua, mutta jotkut olivat selvästi miettineet vastauksia myös etukäteen. Noin 

puolessa välissä haastatteluja otin käyttöön myös osallistujan suostumuslomakkeen 

(Liite 2). Sen avulla vältin taustakysymysten suullisen kysymysen ja sitä kautta 

niiden osuuden aineiston litteroinnista. Koin suostumulomakkeen käytön muutenkin 

selkeämmäksi, ja on harmi, etten huomannut ottaa sitä käyttöön alunpitäen. Samat 

haastateltavien tiedot ja oikeudet oli kuitenkin käyty läpi myös aiemmissa 

haastatteluissa suullisesti.  

Lopulta löytämieni kuuden eri järjestön työntekijät edustavat kattavasti esimiestason, 

varainhankinnan ja ohjelmien kehityksen parissa työskenteleviä henkilöitä. 

Kummijärjestöistä osallistujia on niin isommista kansainvälisistä järjestöistä kuin 

suomalaisistakin järjestöistä. Lisäksi mukana on sekä kristillisiä, että poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumattomia järjestöjä. Halusin tutkielmassani kuitenkin keskittyä 

sellaisten järjestöjen toimintaan, joilla on kummikohteita useammissa maissa. Siitä 

syystä olen rajannut tutkielman ulkopuolelle sellaiset järjestöt, joiden toiminta 

painottuu vain yhteen maahan tai avustuskohteeseen. Jälkimmäisissä toiminta 

painottuu usein lastenkoteihin. Lastenkotiin suuntautuva kummitoiminta ei 

mielestäni vastaa kummityön nykyaikaisinta muotoa, enkä sen tähden halunnut ottaa 

sitä käsittelyyn työssäni sen erikoisemmin.  

Anonyymiudella pyritään usein varmistamaan informanttien suojaaminen 

mahdollisilta odottamattomilta seuraamuksilta. Anonymiteetin säilyttämiseksi olen 

nimennyt haastateltavat koodinimillä. Haastateltavista H1–H8 ovat järjestöissä 

työskenteleviä henkilöitä. K1 ja K2 puolestaan ovat kummina toimivia henkilöitä. 

Lisäksi nimesin haastattelemani asiantuntijan Kepasta koodilla A1. Moni 

haastateltava olisi ollut valmis esiintymään omalla nimelläänkin, mitä perusteltiin 

esimerkiksi toiminnan avoimuudella. En kuitenkaan näe, että järjestöjen tai 

toimijoiden nimien mainitsemisella olisi antia tällaiselle tutkimukselle. En halua 

vaikuttaa kummijärjestöjen markkinointiin hyvässä, enkä vastaavasti myöskään 

huonossa mielessä. Tein kuitenkin lähtökohtaisesti tiettäväksi, että kyseessä oleva 

järjestö voi jossain kohtaa kirjallista tuotosta olla pääteltävissä. Pyrin kuitenkin 

välttämään tätä kaikin keinoin, ja siitä johtuen joissain lainatuissa tekstiotteissa ei ole 

merkittynä kyseisen sitaatin sanojaa. Olen jättänyt haastateltavan koodin 

merkitsemättä sellaisissa tapauksissa, missä katsoin otteen paljastavan jotain sanojan 

taustajärjestöstä. Jätin koodin merkitsemättä varalta myös mikäli kyseessä oli hieman 

kriittisempi kommentti.  
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Varsinaisena haastattelumenetelmänä käytin teemahaastattelua, joka on 

puolistrukturoitu haastattelumuoto, jossa päämääränä on löytää tutkimusongelmaan 

nähden merkityksellisiä vastauksia ja päästä käsiksi haastateltavan henkilön 

tulkintaan aihealueesta. Tutkimuksen viitekehys ja tutkimuskysymykset vaikuttavat 

teemojen ja niistä tehtyjen kysymysten muotoutumiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

75–76.) Koska tutkielmani tarkoituksena oli muodostaa kehysanalyyttinen tulkinta, 

pyrin pitämään kysymykset muodoltaan mahdollisimman avoimena, jotta en 

vahingossa tulisi niiden kautta määritelleeksi kehyksiä ennaltakäsin. Nähdäkseni 

onnistuin tässä, koska haastateltavat vastasivat samaankin kysymykseen useiden eri 

kehysten välityksellä. Toisaalta kysymysten avoimuus johti samalla kysymysten 

laajuuteen. Muutamassa kohdassa koin vaikeaksi saada irti tutkimukseni 

edellyttämää syvyyttä, vaikka haastateltavat olivatkin hyvin avuliaita. 

Haastattelurungon kysymykset esitin pääosin samassa järjestyksessä, mutta 

keskustelu poikkeili ja osa asioista tuli ilmi jo ennen kuin olin ehtinyt siitä kysyä. 

Osittain tämä saattoi selittyä myös sillä, että olin kertonut tutkimukseni aiheesta 

etukäteen.  

Kaikki haastattelemani henkilöt ovat naisia. Osallistuvan havainnoinnin kerroilta 

muistan yhden miespuolisen kummihenkilön. Haastatteluista yhden tein informantin 

kotona, kaksi kahviloissa ja lopuissa paikkana toimivat haastateltavien työpaikkojen 

tarjoamat tilat. Asiantuntijahaastattelun toteutin Skypen välityksellä. Haastatteluista 

lisäksi kaksi oli parihaastatteluja, ja loput yksilöhaastatteluja. Parihaastattelu 

osoittautui toimivaksi, sillä haastateltavilla oli erilaista osaamista ja myös 

vuorovaikutus heidän välillään oli tuottoisaa aineiston kannalta. Haastattelut olivat 

kestoiltaan noin tunnin pituisia, lukuun ottamatta toista kummihaastattelua (K2), 

jossa pyysin informanttia haastattelun päätteeksi näyttämään ja kertomaan hänen 

kummivierailullaan ottamista valokuvista.  

Havainnoinnin yhteydessä tutkimusaihe tulee esiin luonnollisessa ympäristössään – 

osallistuvassa havainnoinnissa tutkija termin mukaisesti osallistuu ja havainnoi 

sopivia tilanteita. Osallistumista on eri asteista, mutta yleisesti tutkija voi toimia 

tilanteessa aktiivisesti kuitenkaan muuttamatta tilanteen kulkua (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 82). Kyseistä neuvoa noudatin myös itse. Osallistuvan havainnoinnin kertoja 

minulla oli yhteensä neljä. Näillä kerroilla pyrin syventämään näkemystäni ja 

ymmärrystäni tutkimuksen kentästä ja tutkimastani ilmiöstä. Kaksi 

havainnointikertaa olivat luonteeltaan julkisia tilaisuuksia, jotka liittyivät yleisemmin 

kehitysyhteistyön nykypäivään ja kestävän kehityksen teemaan. Kaksi muuta 

osallistuvan havainnoinnin kertaa liittyivät nimenomaan kummilapsityöhön. Nämä 

olivat tilaisuuksia, joihin osallistui pääosin kummeina toimivia henkilöitä ja toiseen 

myös järjestötyöntekijöitä. Osallistuvan havainnoinnin rupeamat onnistuivat arvioni 

mukaan alusta pitäen todella hyvin. Julkisissa tapahtumissa puhuin tutkielmastani 

vain henkilöille, joiden kanssa juttelin. Kummien kanssa tekemisissä ollessani tein 

havainnointitilanteissa tiettäväksi kuka olin ja mitä tein paikalla.  

Jo hississä matkalla ylös esittelin itseni ensimmäiselle vapaaehtoiselle. 

Sittemmin esittäydyin graduntekijäksi useampaan otteeseen, sillä -- porukkaa 

saapui ripotellen. Paikalla olivat informanttini, sekä järjestön muita 
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työntekijöitä -- ja vapaaehtoisia, joiden joukkoon liityin. (Kenttäpäiväkirja 

14.3. 2017).  

 

3.3 Arvoitusta ratkaisemassa 

Tutkimuksen teon eri osien, kuten ennakkokäsitysten, aineiston ja johtopäätösten 

välistä liikettä kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi, jolla tarkoitetaan sitä 

ihmistieteille tyypillistä piirrettä, jossa ilmiön ymmärtäminen etenee kehämäisenä 

liikkeenä (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009: 35). Kehän eri osiin palataan aina 

uudelleen, kunnes päädytään aineistoon sopivaan tulkintaan. Aloitin aineistooni 

tutustumisen kuuntelemalla haastatteluja nauhurista esimerkiksi pidemmillä 

pyöräily- ja automatkoilla. Litteroin haastattelut ja kuuntelin ne vielä kertaalleen läpi 

litteroitu teksti edessäni, kiinnittäen huomiota mahdollisiin kirjoitusvirheisiin ja 

korjaten niitä. Haastattelunauhoista kertyi yhteensä 170 sivullista analyysiä 

valmistelevaa tekstiä. Jo tekstejä auki kirjoittaessa sain oivalluksia, kun pystyin 

tarkemmin keskittymään haastatteluissa kerrottuihin asioihin. Litteroin haastattelut 

aina kunkin haastattelurupeaman jälkeen ja huomasin, kuinka aineisto alkoi 

kyllääntyä eli toistaa itseään. Osallistuvan havainnoinnin kerroista kirjoitin 

kenttäpäiväkirjaa, jota tuli käsinkirjoitettuna A5-kokoiseen vihkoon kaikkiaan 38 

sivun verran.  

Tekstien lukemisen jälkeen aloin käsitellä aineistoa ja hahmotella kehyksiä aluksi 

alleviivaten teksteistä värikoodein tutkimuskysymyksiini liittyviä kohtia. 

Värikoodeista muodostuivat myöhemmin suuret ajatuskartat, joilla jäsentelin 

aineistoa, ja jotka olivat tienviittana varsinaista kirjallista osuutta tehdessäni. 

Ajatukset jalostuivat ja selkenivät kuitenkin vielä varsinaisen kirjoitusprosessin 

aikanakin. Tien löytäminen vaatii laadullisessa tutkimuksessa nähdäkseni aikaa ja 

kärsivällisyyttä, eikä tätä vaihetta auta kiirehtiä. Kun ajatus on selkeytynyt, tulkinnan 

kirjoittaminenkin helpottaa.  

Lopullista tulkinnan muodostamista voidaan kutsua ”arvoituksen ratkaisemiseksi”. 

Siltä se oikeastaan tuntuikin. Erityisesti kehysten löytäminen aineistosta vei aikansa, 

mutta lopulta yhdistin kartassani esiintyvät kuplat neljään eri pääluokkaan. Sitä, 

minkälaisia kehyksiä tutkimuksessa tulee esiintymään, ei voidakaan tutkimuksen 

alkuvaiheessa Puroilan (2002: 145) mukaan tietää. Kehykset, sekä niiden väliset 

suhteet ja dynamiikka löytyvät kerätystä aineistosta. Kyseessä ei kuitenkaan ole 

induktiivinen, eli yksittäisestä havainnosta yleiseen johtava päättelymuoto, sillä 

tutkija on ennalta sitoutunut kehysanalyysin käsitteistöön ja käsitykseen sosiaalisen 

elämän rakentumisesta. Tutkielmani noudatteleekin piirteissään teoriaohjautuvaa 

analyysiä, jossa valittu teoriapohja toimii apuna aineistoa tarkasteltaessa.  

Laadullisessa tutkimuksessa päämääränä on tutkia millaisia jäsennyksiä ja erontekoja 

aineistona toimivat tekstit itsessään sisältävät. (Alasuutari 2011: 120–121). Sinänsä 

tehdyt tulkinnat nousevat aineistosta, mutta tutkija vaikuttaa niihin osaltaan 

valitessaan kriteerit, joiden perusteella hän luokittelee aineistossa esiintyvät 

tapaukset. Kyse on siis niin sanottujen emic-luokittelujen tutkimisesta. Näistä 
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luokitteluista tutkija muodostaa oman empiirisen tulkintansa. Tutkittavien omat 

emic-näkökulmat tulevat työssäni myös lukijoille nähtäväksi työssäni esiintyvien 

kursivoitujen sitaattien kautta. Sitaatit on kursivoitu ja paikoin sisennetty. Olen 

muokannut otteita esille laittoa varten tekstin selkeyttämiseksi poistamalla 

täytesanoja (esim. niinku) ja korjaamalla joitain kielioppivirheitä. Tekstien 

puhekielisyys on kuitenkin säilytetty. Kahdella viivalla ”--” olen merkinnyt mikäli 

sitaatista on poistettu pidempi tekstin pätkä. Hakasulkujen sisään olen toisinaan 

lisännyt sanan tai kaksi jälleen tehdäkseni kontekstistaan irroitetun tekstiotteen 

paremmin ymmärrettäväksi.  
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4 Kummitoiminnan järjestäytyminen  

Kummilapsitoimintaa järjestävät tyypillisesti kansalaisjärjestöt. ”Kansalaisjärjestö” -

nimityksen alle voidaan lukea kooltaan ja toimintamuodoiltaan monenlaiset järjestöt.   

Suomessa termillä tarkoitetaan tyypillisesti ei-valtiollisia kehitysyhteistyöhön 

osallistuvia yhdistyksiä (Hakkarainen & Kontinen 2007: 309). Kansalaisjärjestöjen 

toimintaan ovat vaikuttaneet viime aikoina Sipilän hallituksen tekemät 

kehitysyhteistyövarojen leikkaukset. Tänä päivänä kehitystyön globaali rahoitus on 

suuntautumassa kansalaisjärjestöjen sijaan enemmän kohti yksityisten sektorin ja 

yritysten toimijuutta, mikä näkyy myös Suomen kehityspoliittisessa linjauksessa. 

Hallitus leikkasi kehitysyhteistyövaroja kymmenillä miljoonilla ja samanaikaisesti 

antoi yli sata miljoonaa lisäpääomaa valtion omistamalle sijoitusrahasto Finnfund:lle. 

(Niskakangas 2015). Tutkielman tekemisen aikaan näyttäisi siltä, että 

kehitysyhteistyövarojen supistaminen tulee jatkumaan edelleen ainakin ensi vuonna 

(Palojärvi 2017). Kehitysyhteistyövaroilla ulkoministeriö rahoittaa YK:n 

kehityspankkien ohjelmia, Suomen ja kumppanimaan kahdenvälistä 

kehitysyhteistyötä, sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjä ja humanitaarista apua 

(Ulkoasiainministeriö 2017). Kummilahjoitusten lisäksi järjestöjen toimintaa ja 

kummikohteita rahoitetaan osin näistä varoista. Finnfundin toiminta on voittoa 

tavoittelevaa. Se rahoittaa yksityistä yritystoimintaa kehitysmaissa, jonka avulla se 

hallituksen näkökulman mukaan edistää paikallista taloudellista ja sosiaalista 

kehitystä (Niskakangas 2015). 

Aloitan tutkielmani aineiston kuvaamiseen ja tulkintaan painottuvan osion 

käsittelemällä lähtökohtia kummitoiminnan ymmärtämiselle niin kuin ne 

näyttäytyvät tutkimusaineistoni välityksellä. Ennen sitä esittelen kuitenkin aineistoni 

ulkopuolisiin lähteisiin nojautuen kummityön toimijat ja toiminnan kehityksen 

sellaiseksi kuin se tänä päivänä on. Olen muodostanut yleisemmän, tutkielmastani 

irrallisen esittelyluvun anonymiteettisyistä. Ensimmäisessä alaluvussa esiintyy eri 

toimijoita kummityön kentältä, joista osa on, ja osa ei ole mukana tässä tutkielmassa. 

Lopuissa alaluvuissa pääpaino on järjestöaktiivien itsensä näkökulmissa. Merkittävä 

osa kummityön esittelyä ja historiikkia ovat myös sen piirissä olevat monenlaiset 

toimintamallit. Keskityn avaamaan erityisesti nimetyn yksilökummiuden ja 

yhteisökummiuden eroja, joka onkin ajankohtainen pohdinnan aihe myös toimijoiden 

keskuudessa. Muut toiminnan muodot, kuten lastenkoteihin sijoittuva 

kummitoiminta tai perhekummius eivät näyttäydy läheskään yhtä yleisinä, kuin 

edellä mainitut kaksi muotoa. Tuon esiin lyhyesti myös kaksi kummityöhön 

olennaisesti linkittyvää seikkaa, viestinnän ja työn eettisyyden.  

 

4.1 Kummitoiminta Suomessa ja maailmalla 

Kummitoiminnan alku on usein sijoittunut sotien jälkeiseen aikaan, jolloin lapsia jäi 

orvoiksi tai heitteille. Järjestöjen keskuudessa ei ole täyttä yhteisymmärrystä siitä, 

kuka on ensimmäisenä ollut organisoimassa kummitoimintaa.  Kansainvälisessä 
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mittakaavassa toiminnan alkupäässä ovat kuitenkin olleet Suomessakin toimivat 

järjestöt, Pelastakaa lapset ja Plan International. (Watson 2014a: 18–19.) Näistä 

jälkimmäinen perustettiin vuonna 1937 Espanjan sisällissodan jälkimainingeissa, ja 

alusta pitäen toiminnassa oli mukana sponsorin ja kummilapsen välinen 

yhteydenpito. (Plan 2017). Pelastakaa lapset -järjestö perustettiin vuonna 1919 (Save 

the Children 2017), mutta kummityö toiminnanmuotona alkoi vasta 

myöhäisemmässä vaiheessa. Maailman suurin kummilapsijärjestö, kristillis-

humanitäärinen World Vision, pohjaa lähtöpisteensä Korean sotaan vuoteen 1950 

(Suomen World Vision 2017). Watson & Clarken (2014b: 6–7) mukaan 

kummitoiminnan alku sijoittui useimmiten toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, 

jolloin perinteinen lähetystyö ja kolonialismi olivat laskussa. Järjestöjen 

syntytarinoissa  toiminnan lähtöpiste on tyypillisesti sidottu yhden henkilön 

auttamisenhaluun, kuten näissä esimerkeissä:  

The organisation was set up by British journalist John Langdon-Davies and 

refugee worker Eric Muggeridge in 1937, with the original aim to provide food, 

accommodation and education to children whose lives had been disrupted by 

the Spanish Civil War. Langdon-Davies conceived the idea of a personal 

relationship between a child and a sponsor. (Plan International 2017) 

In 1947 Rev. Pierce met Tena Hoelkedoer, a teacher, while on a trip to China. 

She introduced him to a battered and abandoned child named White Jade. 

Unable to care for the child herself, she asked, "What are you going to do about 

her?" Rev. Pierce gave the woman his last five dollars and agreed to send the 

same amount each month to help the woman care for the girl. This encounter 

was a turning point for Rev. Pierce. He began building an organisation 

dedicated to helping the world's children, and in 1950 World Vision was born. 

The first child sponsorship programme began three years later in response to 

the needs of hundreds of thousands of orphans at the end of the Korean War. 

(World Vision International 2017) 

Peter Oven (2013: 60) mukaan  kummijärjestöjen syntytarinat ovat sellaisia, jotka 

ovat helposti samaistuttavia myös nykypäivän kummeille. Alusta saakka 

kummitoiminnassa oli ajatuksena kummin ja kummilapsen välinen yhteydenpito. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa kummeja haettiin lehti-ilmoituksien avulla hyvin 

samantapaisesti kuin se tapahtuu tänä päivänä internetissä. Kummilapsitoiminta 

esitettiin vaihtoehtona könttäsummille, joiden kohdetta ei oltu erikseen määritelty. 

(Watson 2014a: 27–28.)  

Suomessa kummitoiminnan malli otettiin käyttöön hieman myöhemmin, 1900-luvun 

puolivälin jälkeen. Etenkin suurissa organisaatioissa kummityö edustaa vain yhtä 

kehitystyön muotoa ja siitä syystä on vaikea merkitä tiettyä ajankohtaa juuri 

kummitoiminnan alkamiselle. Myöskin Suomessa toimivien kummijärjestöjen 

määrää on vaikea arvioida, sillä mukana on lukuisia yhteen kohteeseen painottuvia 

pieniä kansalaisjärjestöjä. Eri järjestöillä kummityö voi esiintyä suuremmassa tai 

pienemmässä roolissa. On myös järjestöjä, jotka tekevät ainoastaan kummityötä, 

mutta näkemykseni mukaan tällaisissa tapauksissa on kyse hyvin pienistä 

järjestöistä. Jotkut kooltaan suuremmat järjestöt ovat hyvin saattaneet suomalaisten 
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mielissä yleisesti identifioitua kummilapsijärjestöiksi, mutta todellisuudessa 

muitakin toiminnan muotoja on käynnissä. Kummityötä tekevillä järjestöillä 

ilmeneviä muita auttamisen tapoja ovat ainakin humanitaarinen kriisityö, 

hankepohjaiset kehitysprojektit, adoptiotoiminta ja niin sanotut ”eettiset lahjat”. 

Kansainvälisistä järjestöistä esimerkiksi Pelastakaa lapset saapui Suomeen jo vuonna 

1922, mutta Plan ja World Vision vasta 1980–1990 -luvuilla. (Pelastakaa lapset 2017; 

Plan 2017; Suomen World Vision 2017.) Jälkimmäisten yhdistysten tulon aikoihin 

Suomessa alkoi olla kummitoimintaa myös omasta takaa pienempien järjestöjen ja 

kristillisten lähetysjärjestöjen toimesta. Kristillisiä lähetysjärjestöjä on ollut olemassa 

jo 1800-luvun loppupuolelta, mutta myös niissä on siirrytty kummitoimintaan vasta 

jälkikäteen (esim. Suomen Lähetysseura 2017; Suomen Luterilainen 

Evankeliumiyhdistys 2017).  

Kattavin listaus suomalaisista järjestöistä löytyy Kepan (2005) julkaisusta: ”Kaiken 

maailman kummit”, joka nimeää 24 kummijärjestöä Suomessa (Taulukko 3). 

Listassa on mukana yksittäisiin kummikohteisiin keskittyneitä järjestöjä, kuten 

Kambodžan lasten puolesta ja Nakurun lapset; alun perin kristillistä lähetystyötä 

harjoittaneet järjestöt, kuten Fida International ja Suomen Lähetysseura, sekä 

ulkomailta Suomeen rantautuneita kummijärjestöjä kuten Plan Suomi Säätiö ja 

Suomen World Vision. Kummitoimintaa on myös esimerkiksi Lions Clubeilla (Lions 

Club 2012). Suomalaisia kummeja oli vuoden 2011 tutkimuksen mukaan arvioilta 

240 000. Saman tutkimuksen mukaan jopa 91% suomalaisista olisi kuullut 

puhuttavan kummitoiminnasta. (Taloustutkimus Oy 2011.) Kepan toimesta kummien 

määräksi on vuonna 2005 arvioitu 40 000 kummia ja vuonna 2016 150 000 kummia 

(Kepa 2005; Kepa 2016). Nykyinen määrä todennäköisesti liikkuu siis jossain 200 

000 kummin molemmin puolin. Maailmanlaajuisesti kummilasten määrä oli vuonna 

2009 arviolta 8–12 miljoonaa (Watson & Clarke 2014b: 1). Jokaista kummia kohden 

on vähintään yksi kummilapsi. 

Kummitoiminnan kohdentumisessa on ollut siirtymiä, joissa vaikuttavina tekijöinä 

ovat Oven (2013: 61) mukaan olleet paitsi dekolonisaatio, myös kehitysdiskurssin 

leviäminen ja siinä tapahtuneet muutokset. Kentällä tapahtuneet käännekohdat 

kuvaavat hyvin muutoksia siinä, minkä tyyppistä toiminta-asetelmaa on kunakin 

aikakautena pidetty legitiimeimpänä. Ensimmäinen Oven (2013: 60–61) mainitsema 

muutos oli siirtymä orpojen ja syrjäytettyjen tukemisesta yleisemmin lapsien 

tukemiseen perherakenteesta riippumatta. Alkuaikoina, noin 1940–1980 -luvuilla, 

pinnalla oli painotus yksittäisten huono-osaisten lasten tukemiseen joko perheissä tai 

instituutioissa. Siinä taustalla olevana ajatuksena oli avun tarkka kohdentaminen. 

Kyse oli toisaalta myös kapitalistisen talousjärjestelmän nostattamisesta, sillä tien 

kommunismiin nähtiin kulkevan nälän, välinpitämättömyyden ja toivon puutteen 

kautta. (Watson 2014b: 41–42.) Pikkuhiljaa alettiin huomata yksittäisen lapsen 

tarpeisiin keskittymisen ongelmakohtia. Ensin perhehoito alettiin nähdä orpokoteja 

kustannustehokkaampana ja legitiimimpänä toimintamuotona. Niinpä siirryttiin 

yksittäisen lapsen tarpeiden huolehtimisesta perheen, yhteisön tai alueen 

kollektiivisempaan tukemiseen (Ove 2013: 61). Muutos kohti yhteisöperustaista 

toimintaa ja yleisempää köyhyyden poistamisen tavoitetta lähtivät kummityössä 

ajatuksesta ettei lapsia voida auttaa tehokkaasti ilman huomiota tätä ympäröivään 
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perheeseen ja yhteisöön (Watson & Clarke 2014b: 14, Watson 2014b: 46). Lisäksi 

kummitoiminnan kohdemaissa on tapahtunut siirtymä toiminnan syntypaikoilta, 

kuten Espanjasta ja Koreasta, suurilta osin kehitysmaiden lasten ja heidän 

ympäristönsä tukemiseen (Ove 2013: 61). Nykyisin kummityön kohdemaita on 

kaikilla mantereilla – Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, sekä jonkin 

verran edelleen myös eurooppalaisten vähemmistöryhmien parissa.  

 

 

Taulukko 3.  Suomessa toimivia kummijärjestöjä 
7
: 

Arabikansojen Ystävyysseura, AKYS 

Emmaus Helsinki 

Fida International 

Interpedia ry 

Pelastusarmeija 

Plan Suomi säätiö 

Projeto Amigos da Comunicade – PADC 

Psykologien sosiaalinen vastuu 

Kambotzan lasten puolesta 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö 

Sosiaalityöntekijöiden kummirengas 

SOS – Lapsikylä 

Kehitysmaiden lasten koulutustuki  

Msingin Ystävyysseura 

Suomen Caritas 

Suomen Luterilainen 

Evankeliumiyhdistys 

Nakurun lapset ry 

Nepalin lapset 

Suomen Lähetysseura 

Suomen World Vision 

Patmos Lähetyssäätiö 

Pelastakaa Lapset 

Toivon tähti – Hoppets Stjärnä 

Yhteiset Lapsemme 

 

Edellä olen pyrkinyt kuvaamaan pääpiirteiltään kummitoiminnan narratiivia sen 

perustamisesta tähän päivään saakka. Kaikki järjestöt eivät ole seuranneet edellä 

mainittuja vaihteluita yleisessä kehitysdiskurssissa. Edelleen on olemassa runsaasti 

pieniä järjestöjä, jotka tukevat kummityöllä esimerkiksi orpokotitoimintaa, tai 

                                                

 

7
 (Kepa 2005) 
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kohteita, joissa tuki painottuu yksilön avustamiseen. Myös yksi suuri kansainvälinen 

järjestö, Sos-lapsikylä, on yhä painottunut orpojen ja yhteisön syrjäytettyjen lasten 

tukemiseen instituutiopohjaisesti (Ove 2013: 63). Se on poikkeuksellinen Suomessa 

myös siinä mielessä, että järjestöllä on toimintaa huostaan otettujen lasten parissa 

myös kotimaassa. Sos-lapsikylän toiminta ei siis suoranaisesti tue yksittäisiä 

orpokoteja, vaan se on luonut oman kansainvälisen verkostonsa ”sos-lapsikylistä”, 

joihin kummitoimintakin kohdistuu. (Sos-lapsikylä 2017.)  

 

4.1.1 Järjestöjen poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus 

Useat järjestöt kehitystyön kentällä ilmoittavat olevansa poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumattomia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei minkäänlaisia 

sitoumuksia olisi olemassa. Tutkimusaineistossa merkittävässä osassa näyttäytyi 

kaikilla työn lähtökohtien painottuminen lapsiin ja lasten oikeuksiin. Usein lasten 

asiaan painottuminen oli ensimmäinen asia minkä järjestöaktiivit mainitsivat, kun 

lähdettiin kertomaan toiminnasta. Näin oli myös sellaisissa tapauksissa, joissa 

toiminnan varsinaisen hyödyn ei ajateltu kohdistuvan pelkästään lapsiin, vaan koko 

yhteisölle aikuiset mukaan lukien. Lasten oikeuksien toteutuminen liitettiin kaikilla 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, johon kaikki tutkielmassani osallisena olevat 

järjestöt ovat sitoutuneet. Lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan vuonna 1989 ja 

on maailman ”allekirjoitetuin” sopimus (Crewe & Axelby 2013: 114). Lapsen 

oikeuksien sopimus on kummityön tärkein viitekehys, joka määrittelee pitkälti 

nimenomaan poliittisia tavoitteita: ”Me ollaan monessa paikkaa semmonen 

poliittiseen vaikuttamiseen tähtäävä, lapsen oikeuksien puolesta tähtäävä järjestö ja 

sitä kohdemaissa valvotaan sitä lasten oikeuksien toteutumista”. Poliittisella 

sitoutumattomuudella viitataan näin ollen näkemykseni mukaan yleisesti 

pikemminkin puoluepoliittiseen sitoutumattomuuteen.  

Erica Bornsteinin mukaan ennen sekulaaria kehitystyötä suuri osa ulkomailla 

tehtävästä avustustyöstä on ollut kirkkojen ja seurakuntien käsissä (Ove 2013: 67). 

Menneisyys on nähtävissä, sillä keskeisen osan kummijärjestöistä muodostavat yhä 

erilaisiset kristilliset toimijat. Kummitoiminnan juurten voidaan ajatella olevan 

kristillisessä kummiuden traditiossa. Tämä on voinut helpottaa suosioon nousua 

maissa, joissa on historiallisesti ollut yhteys kristinuskoon. (Watson 2014a: 19.) 

Kristillisissä kummijärjestöissä merkittävä työn muutos on ollut siirtyminen 

varsinaisesta lähetystyöstä humanitääriseen- ja kehitystyöhön, ja sitä myötä 

kummityön tekemiseen. Lähetystyö oli laajalle levinnyttä kolonisaation aikaan, 

mutta sen purkautumisen jälkeen maailman kansainväliset suhteet alkoivat 

sekularisoitua. Monet lähetysjärjestöt jäivät kuitenkin toimimaan humanitäärisen- ja 

kehitystyön kentille. Uskonnollisiin vaatimuksiin sitoutuminen alkoi heiketä 

järjestöissä yleisemmin 1980-luvulla. Tänä päivänä uskontoon pohjaavilla 

kehitystyötä harjoittavilla yhdistyksillä on tavallista korostaa avun uskonnollista 

riippumattomuutta. (Ove 2013: 66–69; Watson 2014b: 45.) Kristinuskon ei siis 

pitäisi olla ehtona avun saamiselle.  
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Suomessa kristilliset järjestöt saavat rahoitusta ulkoasiainministeriön 

kehitysyhteistyörahoista ja yksityisiltä lahjoittajilta samoin kuin muutkin 

kummitoiminnan kentällä toimivat kansalaisjärjestöt. Näiden lisäksi rahoitusta tulee 

ainakin seurakunnilta. Myös kohdemaissa kumppaneina ovat yleisimmin paikalliset 

kirkot ja seurakunnat, joiden avulla toimijat näkivät saavansa käyttöön laajat 

verkostot ja paikallisen kontekstin tuntemusta. Kirkollisten johtajien nähtiin myös 

omaavan tarvittavaa, weberiläisen ajattelutavan mukaista, henkilökohtaiseen 

karismaan pohjaavaa vaikutusvaltaa yhteisöissä.  

Kristillisissä järjestöissä toimivat informanttini painottavat lapsen oikeutta saada 

tukea uskonnosta, sukupuolesta ja etnisyydestä huolimatta. Täysin ulkopuolinen 

uskonto ei kuitenkaan ole työstä. Esimerkiksi kristillisistä juhlista joulu on huomioitu 

useissa järjestöissä. Kummeille tarjotaan mahdollisuutta joulukorttien lähettämiseen, 

tai vastaavasti kummilapset voivat lähettää joulutervehdyksiä Suomeen. Joillekin 

kummeille lahjoittaminen voi olla tapa toteuttaa uskoa ja kristillistä 

lähimmäisenrakkauden ajatusta (Yuen 2008: 50). Kummityön suomenkieliset termit 

– kummi ja kummilapsi, ovat niin ikään kristillistä perää. Englannin kielisessä 

maailmassa käytetään nimitystä child sponsorship, jonka suora käännös suomeksi 

olisi pikemminkin lapsen sponsorointi tai rahoittaminen. Suomessa kristillinen 

termistö on kuitenkin yleisin ja sitä käyttävät myös uskonnollisesti sitoutumattomiksi 

lueteltavat järjestöt. Kummeista puhutaan toisinaan myös lahjoittajina.  

 

4.2 Toimintamuodot järjestöaktiivien näkökulmasta 

Kaikkia edellisessä luvussa kuvailemiani kummitoiminnan käytänteitä on nähtävissä 

Suomessa edelleen jossain määrin. Kummikohteina saattavat olla lastenkodit, koulut 

tai kylät, sekä niiden sisällä joko yksittäiset lapset tai koko yhteisö. Suurimpia 

yllätyksiä tutkimusprosessin edetessä oli juuri se, kuinka paljon variaatiota 

toimintamuodoissa ja käytänteissä eri järjestöjen kesken onkaan. Kummityö saa 

useita eri ilmenemismuotoja, mutta perinteinen kummisuhde on säilynyt 

merkittävänä tekijänä muutosten lävitse. Toiminnan ytimessä on kummisuhde, joka 

organisoituu monimuotoisen yhteydenpidon välityksellä: ”Se mikä on että 

kummiushan on tosiaan aina ollu se perusta ja se on aika uskollisesti pysyny 

samanlaisena. Että siinä itse kummiudessa ei oo et se on se toimintamuoto. Ja se 

kirjeenvaihto on ollu olennainen osa.” (H8). Myös kokonaiseen ryhmään 

kohdistuneen työn tapauksessa kummi saa edelleen postia, mutta henkilökohtaisten 

kirjeiden sijaan ne ovat tavallisesti kaikille lahjoittajille yhteisiä kuulumisia 

kohteesta ja sen lapsista. Kummin ja kummilapsen välisen kirjeenvaihdon lisäksi 

keskinäistä suhdetta voidaan rakentaa kummilahjojen ja kummimatkojen kautta. 

Kummilahjoista on osittain jo luovuttu, ja paneudun tähän seikkaan tarkemmin 

myöhäisemmässä vaiheessa tutkielmaa. Kummimatkat, eli vierailut kummilapsen luo 

organisoituvat aina järjestöjen välityksellä, ja niihin, kuten muuhunkin 

yhteydenpitoon on olemassa omat, lastensuojeluohjeistuksiin perustuvat 

säännöksensä. Käytänteet kummityön kestosta ovat myös vaihtelevia. Osalla 

järjestöistä ohjelmat on ennalta rajattu kestämään esimerkiksi 10–15 vuotta, mutta 
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kaikilla lopetusajankohtaa ei määritellä etukäteen. Hyvinkin vanhoja kohteita voi 

edelleen olla mukana. Kummilapsen osalta ohjelma saattaa päättyä jo aiemmin, 

mikäli hän tulee ohjelman näkökulmasta täysi-ikäiseksi. Täysi-ikäisyyden raja on 

ennalta määritelty, ja se vaihtelee järjestöjen kesken. Toisinaan lapsella voi olla 

mahdollisuus jopa ammatilliseen koulutukseen kummiohjelman avustuksella.  

Haastateltavien puheissa lastenkoteihin painottuva perinteinen orpokotityö 

näyttäytyy hieman vanhahtavana, ja pienenevänä osana kummitoimintaa. Kuitenkin 

toisinaan tämän tyyppinen työkin katsotaan edelleen tarpeelliseksi. Toimintaa 

suunnataan yhä orpokoteihin esimerkiksi kyseiseen paikkaan kohdistuvien, matkan 

tai adoption kautta saavutettujen henkilökohtaisten siteiden takia. Lastenkoti voi 

esiintyä edelleen kummityön kontekstina, mutta vaikuttaa siltä, että ainakaan uusia 

instituutioihin pohjautuvia kohteita ei liiemmin avattaisi. Lastenkotiin painottuva työ 

ei sen laskevasta suunnasta johtuen saa kovin suurta roolia myöskään omassa 

työssäni. Toisaalta se voi vaikuttaa aineistossani pienemmältä osiolta kuin 

todellisuudessa onkaan, sillä haastatteluissani ei ollut mukana kaikkein pienimpien 

järjestöjen aktiiveja. Monien pienten yhdistysten toimintamuotona on tukea juuri 

tiettyä lastenkotia ja sen lapsia.  

Aineistossani tämän päivän yleisimpänä toiminnan muotona näyttäytyy niin sanottu 

nimetty yksilökummius. Nimetyssä yksilökummiudessa on säilytetty kummin ja 

kummilapsen välinen mahdollisuus kontaktiin, vaikka kummin maksama rahallinen 

tuki kohdistuukin tosiasiassa lapsen ympäristölle – kuten kylälle, koululuokalle tai 

etniselle ryhmälle. Kohteesta valittu tietty nimetty kummilapsi antaa toiminnalle 

kasvot, mikä on todennäköisesti yksilöiden tukemiseen painottuneen kummityön 

perintöä. Myös perinteistä yksilökummiutta, jossa tuki kohdistuu kummilta suoraan 

kummilapselle esiintyy edelleen jonkin verran. Sen osuus on kuitenkin nähdäkseni 

pienenevä.  

Toisenlaisessa toimintamuodossa kummikohteet ovat sellaisia, joissa kummille ei ole 

erikseen nimetty tiettyä kummilasta yhteisön sisältä. Silloin kyse on niin kutsutusta 

kyläkummiudesta tai yhteisökummiudesta. Kummin tuki kohdistuu edelleen 

kollektiivisesti yhteisöön nimetyn yksilökummiuden tavoin, mutta ilman valikoitua 

kummilasta. Edelliset kaksi ovat näkemykseni mukaan järjestöjen tavallisimmat 

toimintamallit, mutta nimetty yksilökummius on nähdäkseni ainakin vielä 

toistaiseksi yleisempi muoto. Osalla järjestöistä esiintyy myös perhekummiutta, jossa 

yksi perhe on nimetty kummin avun kohteeksi. Sen osuus kummitoiminnasta on 

kuitenkin nimettyä yksilökummiutta tai yhteisökummiutta huomattavasti pienempi.  

Järjestöaktiivit argumentoivat haastatteluissa eri toimintamuotojen puolesta ja niitä 

vastaan. Nimetty yksilökummius näyttäytyy varainhankinnallisesti tehokkaana, ja 

läheisenä toiminnan muotona, mutta samalla kiistanalaisena. Haastateltavat olivat 

yhtä mieltä, että parhaimmassa tapauksessa kummin ja kummilapsen suhde voi olla 

molemmille osapuolille merkittävä. Henkilöidyn kummilapsen kautta järjestön 

tekemä työ kehitysmaassa avautuu kummille hyvin konkreettisella tavalla, kun 

kummilapsen kautta toiminta saa kasvot. Kummilapsi puolestaan voi saada kummilta 

tarvitsemaansa rohkaisua ja sitä kautta omanarvontuntoa. Toisaalta kummin kannalta 



35 

 

nimetty nimetty yksilökummius voi olla vaikea käsittää, kun kirjeposti on 

henkilökohtaista, mutta varsinainen tuki ei.  

Tuo yhteisökeskeisyys on monesti ollu haastavaa niinku kummien hahmottaa ja 

millä tasolla heille sit puhuakaan siitä ylipäätään näistä periaatteista mitä 

meillä on kentällä ja se tiedotus on ollu haastavaa. (H1)  

Monilla toimijoilla siirtymä nimetystä yksilökummiudesta yhteisökummiuteen oli 

selkeästi harkinnassa. Yksilökummiudesta luopumisenhalun taustalla vaikuttavia 

tekijöitä olivat siihen liittyvä suuri työmäärä, epäröinnit yksilökummiuden 

eettisyydestä, sekä joissain tapauksissa esiin tullut lasten eriarvoistuminen. Eettiset 

ongelmat liittyivät esimerkiksi viestinnällisiin kysymyksiin, joita avaan tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa. Eräs informanttini kertoo nimetyn yksilökummiuden 

organisoinnin ongelmista seuraavanlaisesti:  

Se ehkä siinä näkyy se että tää työllistää aika paljon et on yksittäisiä 

kummilapsia. Siis just näiden listojen koordinoiminen et kuka kummi ja kuka 

kummilapsi et se pysyy ajan tasalla ja sit tulee näitä kirjeitä ja niit pitäis vähän 

katsoo läpi. Ja sitte niiden laittaminen kuoriin ja postittaminen ja sit tulee 

kyselyitä lapsista ja joku haluaa laittaa synttärilahjaa ja joku lähettää 

värikyniä ja toinen lähettää rahaa. Ja sit pitäs sitä rahaa jotenki saada 

mietittyä et no tälle on nyt viiskymppiä tolla on kakskymppiä. Näin et 

tämmöseen menee aika paljon resursseja. Ja välillä on ollu sitte tietenki 

vapaaehtoisia auttamassa mutta seki on sitte. Se vapaaehtoistoiminnan 

koordinointi vie aikaa.  

Yhteisökummius näyttäytyi suurella osalla haastateltavista tavoiteltavana suuntana 

tulevaisuudelle. Siirtymää ei kuitenkaan välttämättä pidetty mahdollisena 

esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta johtuen. Siirtymää yksilökummiudesta 

yhteisökummiuteen näyttäisi hidastavan osittain epäilys siitä, mikä kummien 

mahdollinen asennoituminen muutokseen olisi. Muodonmuutoksen yhteydessä 

lahjoittamisen luonne muuttuisi, kun kummit menettäisivät henkilökohtaisen 

kummisuhteensa lapseen. Mikäli kummit eivät kokisi tätä työn muotoa samalla 

tavalla mielekkääksi kuin perinteistä kontaktia voisi siirtymä johtaa lahjoittajien 

määrän, eli rahoituksen laskuun. Kuitenkin ne toimijat, jotka olivat jo osin tehneet 

muodonmuutoksen kohti yhteisökummiutta olivat sitä mieltä, että kummisuhteen 

kaltainen yhteys voi jatkua myös yhteisökummiuden parissa: ”..koska me kuitenki 

saaahaan sieltä niitä yksittäisten lasten tarinoita vaikka ei nyt ole sitä juuri sitä yhtä 

nimettyä oppilasta mut mä nään niinku sen konkreettisen tarinan siitä että miten tää 

tuki oikeesti vaikuttaa” (H3). Raportoinnissa pyritään siis edelleen tuomaan esiin 

ympäristön lasten tarinoita myös yhteisökummiuden tapauksessa. Siinä mielessä 

ajatus kasvojen antamisesta työlle toteutuu kummassakin muodossa. 

Yhteisökummiudessa pyritään vähentämään kummin ja kummilapsen keskinäistä 

riippuvuutta, sekä ajatusta siitä, että ”nyt juuri tämä on se minun [kummilapseni]” 

(H3). Lahjoittajan kannalta yhteisökummius on yksilökummiutta vapaampaa siinä 

mielessä, ettei kummin tarvitse kokea velvollisuutta kummilapsen muistamisesta, tai 

tuen jatkamisesta niin pitkään, että lapsi täysi-ikäistyy ja poistuu ohjelman piiristä. 
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Kummilapsen kannalta yhteisökummiuden hyvä puoli on, että se ei aseta ympäristön 

lapsia millään tavalla eriarvoiseen asemaan, eikä velvoita myöskään häntä erityiseen 

yhteydenpitoon ja kirjeenvaihtoon kummin kanssa. Yksilökummiutta oli osassa 

järjestöistä kitketty esimerkiksi asettamalla sille yhteisökummiutta suurempi 

lahjoitussumma, tai yksinkertaisesti siirtämällä painopiste yhteisökummiuteen. 

Lopulta yhteisökummiprojektit ja ilman kummitoimintaa muodostetut 

kehityshankkeet eivät välttämättä ole kovin erilaisia.  

Meillä on semmosia kohteita missä tuetaan iha sitä ohjelmaa mut se ei sit taas 

eroa välttämättä enää semmosesta omarahotteisesta kehitysyhteistyöstäkää 

kauheesti et se on aika semmonen jana että mihin nyt sit mikäkin asettuu et 

ihan sieltä kehitysyhteistyöhankkeesta yksittäisen kummilapsen ohjelmii. (H7) 

Yhteisön hyödyn tavoittelu sekä nimetyssä yksilökummiudessa että 

yhteisökummiudessa, on noussut kummiuden rinnalle institutionalisoitumisen myötä 

(esim. Ove 2013: 64). Kaikkien haastattelemieni järjestöissä työskentelevien 

henkilöiden rahoituksesta osa tuli ulkoasiainministeriöltä. Yhteys rahoittajana 

toimivaan ulkoasiainministeriöön näkyy sitoutumuksessa Suomen kehityspoliittisiin 

linjauksiin. Muutokset kummitoiminnan järjestäytymisessä heijastelevat 

kehitysyhteistyön virtauksien ohella lastensuojelun kentällä käytävää 

keskustelua: ”Varmaa yks semmonen [muutos] on ollu lapsen oikeudet ja 

oikeusperustaisuus ja ja sit ehkä toinen semmonen trendi nii ehkä 

yhteisöperustaisuus” (H1).  

 

4.3 Viestinnän ja digitalisaation haasteet toimijoiden näkemyksissä 

Yksilökummius alkaa siitä kun kummi ryhtyy lahjoittajaksi ja kummisuhde 

muodostetaan. Yhteisökummiudessa sponsorointi alkaa valikoimalla lahjoituksen 

kohteena oleva ryhmä. Laajimmillaan yksittäisestä kummia etsivästä lapsesta voi 

löytyä järjestön internet-sivuilta valokuva tai video, etunimi, ikä ja asuinpaikka. 

Näiden tietojen perusteella tulevalla kummilla on mahdollisuus valita kummilapsi 

monista ehdokkaista. Vähintäänkin verkkosivuilta valitaan maa, josta tahtoisi 

kummilapsen. On myös mahdollista jättää koko valintaprosessi järjestön tehtäväksi. 

Lapsen valokuva ei kaikissa tapauksissa ole näkyvillä internet-sivuilla, mutta ainakin 

kummi saa itselleen kuvan kummilapsestaan. Kirjeiden mukana kuvalle saattaa 

saapua päivitystä jopa vuosittain. Usein valokuvien käyttöä internet-sivuilla 

perustellaan sillä, ettei niitä koskaan käytetä ilman asianomaisen lupaa. On kuitenkin 

vaikea määritellä, minkä ikäisenä henkilö on tarpeeksi vanha päättämään omista 

asioistaan. Toisaalta voidaan pohtia, kuinka pitkälle vanhemmatkaan ovat 

valtuutettuja luovuttamaan lastensa tietoja. Kummitoiminnassa eettisten kysymysten 

pohtiminen on erityisen tärkeää, sillä työn keskiössä ovat lapset. Koska kyse on 

lapsista, on aiheellista kiinnittää huomiota siihen mitä tietoja voidaan antaa eteenpäin 

ja kenen luvalla. Lapset eivät ole keskenään samanlaisia, ja esimerkiksi 16-vuotias 

on lähempänä aikuista kuin kolmevuotiasta lasta. Lapsuuskin on lopulta 

kulttuurisesti rakennettu. Eri kulttuureissa lapsuuden päättyminen voidaan liittää 
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statukseen, kuten naimisissa olemiseen tai vanhemmaksi tulemiseen ja toisissa 

biologiseen ikään, esimerkiksi 16, 21 tai 30 vuotta. Aikuiseksi tulemiseen liittyvät 

usein myös tietyt initiaatioriitit. Tästä syystä on vaikea tehdä maailmanlaajuisia 

yleistyksiä, kuten että kaikki 0–18 vuotiaat ovat lapsia.  (Crewe & Axelby 2013: 

114–115.)  

Viestintäkysymys ei koske ainoastaan kummin ja lapsen välistä kirjeenvaihtoa, vaan 

lasken siihen mukaan myös järjestöjen harjoittaman laajemman mittakaavan 

kommukaation internetissä, mediassa ja kaduilla. Myös kummilapsijärjestöjen on 

tullut aika levittää viestinnällisiä ulottuvuuksiaan sosiaaliseen mediaan: facebookiin, 

instagramiin ja twitteriin. Esimerkiksi facebookiin on perustettu omia ryhmiä tietyn 

järjestön tai alueen kummeille. Joillakin järjestöistä kirjeenvaihtokin on siirtynyt tai 

on siirtymässä digitaaliseen muotoon. Järjestöille viestintä muodostaa tärkeän 

pohdinnan aiheen sen eettisten kysymysten lisäksi myös siitä syystä, että sen keinoin 

voidaan vaikuttaa varainkeruuseen, eli uusien kummien rekrytoimiseen. Viestinnällä 

voidaan vaikuttaa paitsi siihen miten kehitysmaat nähdään, myös siihen miten 

länsimaalaiset näkevät itsensä (Ove 2013: 10–11). Sen avulla voidaan luoda ja 

vahvistaa stereotypioita, tai pyrkiä muuttamaan niitä.  

Etenkin aikaisemmin kehitystyön piirissä oli tyypillistä vedota lahjoittajiin hädän 

kuvaamisella mainonnassa, kuten nälkää näkevillä afrikkalaislapsilla (ks. esim. 

Crewe & Axelby 2013: 14). Tuohon aikaan kummitoimintakin lienee osaltaan ollut 

mukana stereotypian vahvistamisessa. Esimerkiksi haastattelemani lahjoittaja kertoo 

lapsuutensa ensimmäisistä muistikuvista kummijärjestöihin liittyen: ”Ne on jotenki 

tatuoitunu tonne verkkokalvoille ne kuvat niist nälkäsist lapsista ja köyhistä oloista.” 

(K2). Sittemmin ideaalisena suuntauksena on ollut muutos kohti kehitysmaiden 

positiivisempaa kuvausta. Pääosin pyrkimys on esittää kehitysmaalaiset kumppanit 

aktiivisina toimijoina. Asiantuntijainformanttini mielipiteen mukaan kansainväliseen 

ympäristöön verrattuna Suomessa ei ole nähtävillä räikeitä ylilyöntejä, vaikka 

korjattavaa viestinnässä vielä onkin. 

Suomalaisille kummijärjestöille on olemassa yhteiset Kepan julkaisemat eettiset 

periaatteet, joissa on esillä myös viestinnän ja digitalisaation kysymyksiä. Monet 

järjestöt ovat olleet mukana suunnittelemassa yhteisiä periaatteita. Suurimpana 

taustalla olevana viitekehyksenä ohjeistukselle on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

Ensimmäinen versio eettisistä ohjeista tehtiin vuonna 2005 (Kepa 2005) ja niitä on 

päivitetty edelleen viime vuonna (Kepa 2016). Lapsenoikeusperustaisuuden lisäksi 

eettisen ohjeistuksen ydinasioita ovat tuen yhteisöpohjaisuus, järjestön välityksellä 

tapahtuva osapuolten yhteydenpito, ja viestinnän eettisyys siten, että sen avulla ei 

edistettäisi yksipuolista ja negatiivista kuvaa kehitysmaista (Kepa 2016). Myös muita 

eettisyyteen liitettäviä viitekehyksiä tuli esiin haastatteluissa. Esimerkiksi 

kristillisillä järjestöillä oli olemassa lisänä omia säännöstöjänsä. Kepan antamat 

ohjeet olivat kuitenkin sellainen, jonka kaikki informanttieni edustamat järjestöt 

olivat allekirjoittaneet.  

Tänä päivänä digitalisaatio on tuonut omat hyvät ja huonot puolensa 

kummijärjestöjen viestintään. Kummityössä perinteinen kirjeenvaihto on tähän asti 

ollut hidasta. Toisinaan kirjeet viipyvät jonkin aikaa joko suomalaisen, tai 
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vastaanottajamaan järjestön toimipisteessä, ja luonnollisesti maiden välisessä 

matkassakin menee aikaa. Kuitenkin nykyisin lähes kaikki viestintä on jo 

reaaliaikaista. Sähköisen viestinnän etuja ovat aineiston valossa helppous, nopeus ja 

edullisuus. Kummin näkökulmasta sähköisen viestin lähettäminen on 

vaivattomampaa kuin kirjeen postittaminen. Sähköinen viesti myös saapuu 

kohdemaahan tavallista nopeammin, eikä katoa matkalla. Lisäksi tulli- ja 

postituskustannuksissa syntyy säästöä sähköisten viestien myötä. Näistä myönteisistä 

puolista huolimatta haastattelemani kummit pitivät nimenomaan perinteistä 

kirjepostia yhtenä kummina olemisen hienoimmista asioista. Ulkomailta oli mukava 

saada kirjeitä ja postikortteja kummiohjelman kautta, kun se ei muuten ole niin 

tavallista. Lopulta henkilökohtainen kirje vaikuttaisi olevan näille kummeille 

tärkeämpää, kuin kirjeenvaihdon nopeus ja helppous.  

Voisin toki käydä sähköst kirjeenvaihtoa se ois varmasti paljon nopeempi mut 

jotenki se tuntuu must kylmältä. Mä tykkään saada hänen käsinkirjoitettui 

kirjeitä, mä haluun itekki kirjottaa käsin ja laittaa sinne jotain ylläriä siihen 

kirjekuoreen. Se et mä lähettäisin jotain e-meilejä nii se ei tunnu itelle kivalt 

vaihtoehdolta. (K2)  

Toisaalta toimijat kokivat digitalisaation kelkassa pysymisen myös haasteellisena; 

Ylipäätään sitte ehkä kummitoiminnassa jos aattelee siinä on niin monia 

asioita mut ehkä se on yks semmonen iso haaste tänä päivänä tuo että kaikki 

tieto on niin, -- pitäs olla vähän niinku reaaliajassa ja se on iso haaste 

kehitysmaiden kanssa ja lasten kanssa toimia. (H1) 

Kummin on mahdollista muistaa kummilastaan kirjepostin lisäksi myös lahjoilla. 

Kenttätöissä ja haastatteluissa esiin tulleita esimerkkejä lapsille lähetettävistä 

lahjoista olivat ainakin vihkot ja kynät, valokuvat ja tarrat, sekä vaatteista t-paidat ja 

alushousut. Lahjakäytänteet vaihtelevat järjestöjen kesken, ja osalla kirjekuorta 

suuremmista lahjoista on jopa luovuttu. Kummityössä esiintyvää lahjakäytäntöä on 

haastettu vuosikymmeniä. Jo Stalker (1982) näki lahjojen mahdollisesti aiheuttavan 

eriarvoistumista yhteisön lasten keskuudessa. Samoin päätös luopua lahjoista oli 

tutkielmaan osallistuneen informantin järjestössä syntynyt esimerkiksi, ” -- kun 

tutkittiin, että niillä lahjoilla ei ollukkaan positiivista vaikutusta sinne yhteisöön. 

Vaan ne enemmänki loi semmosta eriarvosuutta ja kateutta. Joka sitte oli ihan 

vastoin sitä meijän toimintaperiaatetta.”. Lahjoista luopuminen oli sittemmin saman 

haastateltavan järjestössä johtanut säästöihin postitus- ja tullimaksujen 

kustannuksissa. Yksittäisten lahjojen sijaan kylän tai luokan lapsille oli esimerkiksi 

hankittu paikallisesti vihkoja ja kyniä. Tavaran hankkiminen paikan päältä oli 

edullisempaa ja samanaikaisesti voitiin tukea paikallista liiketoimintaa. Lahjoista 

luopuminen ei kuitenkaan ollut ollut kaikille kummeille mieluisaa.  

Esimerkkitapauksena eriarvoistumisen mahdollisuuksista kerron Emma Crewen 

tutkimuksesta Sri Lankan savenvalajien keskuudessa (Crewe & Harrison 1998: 125–

128), jossa toisten perheiden parempi toimeentulo oli johtanut negatiivisiin 

seuraamuksiin yhteisössä. Kyseisen ohjelman päämääränä oli parantaa alhaiseen 

kastiin kuuluvien savenvalajayhteisöjen tuloja. Avun piiriin valikoitiin sata 
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ruukuntekijää. Ohjelma oli siinä mielessä menestyksekäs, että nämä sata henkilöä 

onnistuivat tienaamaan paremmin ohjelman tuomien uusien innovaatioiden avulla ja 

nostamaan yhteiskunnallista asemaansa. Savenvalajayhteisön sisällä tämä loi 

kuitenkin ongelmia. Alun perin kaikki savenvalajat olivat olleet keskenään yhtä 

suurta tasa-arvoista perhettä. Noiden sadan valitun ruukuntekijän vaurastuttua tasa-

arvoisuus horjahti, ja yhteisön sisäiset valta-asetelmat menivät uusiksi. Lopulta 

eriarvoistuminen johti tuotantoprosessien sabotointiin nyt huonompiosaisten 

savenvalajien toimesta. Lopulta tästä asetelmasta tuli osa totuttua sosiaalista 

järjestystä. Sinänsä hyvä ajatus johti näin ollen laajempiin moraalisiin ongelmiin 

kohdealueella. Crewen & Harrisonin tutkimuksen tapaus sijoittuu 1980-luvun 

loppuun, mutta on mielestäni oiva esimerkki ohjelmasta, jossa paikallista kulttuuria 

ei osattu huomioida. Toisaalta se tuo esille yksilöiden valikoimisen mahdollisia 

ongelmia.   

Tietojen ja valokuvien levikki on digitalisaation myötä suurempi kuin koskaan 

aiemmin. Tuskin vieläkään täysin käsitämme internetin todellista laajuutta. 

Internetissä tiedot ovat helposti kenen tahansa ladattavissa, kopioitavissa ja edelleen 

käytettävissä. Sosiaalinen media on tuonut mukanaan täysin uudenlaisia ongelmia, ja 

säännöstöjä miten verkkoympäristössä kuuluu oikeaoppisesti käyttäytyä. Kummityö 

ei suinkaan ole ainoa ala, jossa on tällaisia haasteita. Monille on yhä epäselvää mitä 

verkossa on sopivaa sanoa tai jakaa. Järjestöt jakavat valokuvia, mutta he eivät ole 

enää ainoita. Haastatteluissani esille tulleissa ääritapauksissa kummit ovat julkaisseet 

internetissä lapsen kuvan ja kirjeen. Kummilapset ovat informanttieni mukaan myös 

alkaneet ottaa yhteyttä kummeihin facebookin välityksellä, vaikka kaiken 

yhteydenpidon pitäisi jo lastensuojelullisistakin syistä tapahtua järjestön välityksellä. 

Kummilasten viesteissä on pyydetty esimerkiksi rahaa tai muuta apua. Yhtäkkiä 

järjestöt ovat joutuneet keksimään uusia ohjenuoria näihin nykypäivän ongelmiin 

vastatakseen. Toisinaan eettisistä periaatteista voi joutua joustamaan 

varainhankinnan tehokkuuden takia. Eräs haastateltavani kertoi, että eettisiä 

periaatteita oltiin jouduttu löyhentämään. Tuloksena on näin ollen ”… kompromissi 

sen välillä et saa sitä tehokasta viestintää ja sitte taas se lapsen oikeus 

yksityisyyteen.”.  
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5 Kummitoiminnan legitimoinnin kehykset  

Kehysanalyysissä puheen analysoinnin materiaalina voidaan Puroilan mukaan 

käyttää puhetta ”toimijoiden välisenä spontaanina vuorovaikutuksena” 

tai ”informanttina olevan henkilön kuvauksena asiantiloista”. (Puroila 2002: 149–

150.) Tätä tutkielmaa varten kerätty aineisto koostuu havainnointikerroista syntyneen 

kenttäpäiväkirjan lisäksi haastattelutilanteessa kerätystä puheesta, jolloin 

haastattelutilanne itsessään muodostaa tutkielman varsinaisen primäärin kehyksen. 

Tässä luvussa tarkoituksenani on kuitenkin esitellä toimijoiden puheesta löytämiäni 

kehyksiä, joita he käyttävät kummitoiminnan perustelemiseen ja legitimoimiseen. 

Kehykset nimittäin auttavat määrittelemään ominaisuuksia, velvollisuuksia ja 

oikeuksia, joita osallistuvat toimijat arvelevat itsellään ja muilla toimijoilla olevan 

(Peräkylä 1990: 16–22). 

Lister (2003: 179–182) esittää, että kansalaisjärjestöjen legitimointi on monitahoista 

siinä mielessä, että työn eri aspekteja painotetaan legitimimoinnissa kuulijakunnasta 

riippuen. Listerin mukaan rahoittajille, yksityisille tukijoille, kumppanijärjestöille, 

medialle tai avun saajille toimintaa legitimoidaan eri argumenttien avulla. Arvioisin, 

että minulle annetut perustelut ovat sekoitus kummeille, medialle, tiedeyhteisölle ja 

rahoittajille käytettyjä legitimaation muotoja. Aineistosta on aistittavissa perustelujen 

liittyminen myös haastateltavan omaan toimenkuvaan sillä tavoin, että esimerkiksi 

varainhankinnan parissa työskentelevien puheissa näkyivät todennäköisesti samat 

tavat perustella toimintaa, kuin mitä kummeille annetaan. 

Olen muodostanut kaikkiaan neljä merkittävää legitimaatiokehystä 

tutkimusaineistostani. Niitä ovat talouskehys, yksilöllisen kokemuksen kehys, 

etenemisen kehys ja vastuukehys, joiden ydinkohdat olen esitellyt myös tiivistetyssä 

muodossa (Taulukko 4). Kehykset ilmentävät erilaisia kulttuurissamme hyväksyttyjä 

tapoja luoda merkitys kummitoiminnalle ja sen legitimoinnille. Muodostamani 

kehykset olisi mahdollisesti voinut jäsentää myös toisella tavoin. Koska tutkija on 

laadullisen tutkimuksen tärkein väline, on myös kehysten rakentaminen osin hänestä 

riippuvaista. Todellisuudessa kehykset ovat päällekkäisiä, ja siksi niiden erottelu on 

väistämättä keinotekoista. Muodostamani kehykset risteilevätkin toistensa poikki ja 

päälle, joka on nähtävissä myös luvussa esiintyvissä sitaateissa. Kehysten sisällä 

esiintyy paikoittain toimijoiden keskeisiä eroavia näkemyksiä, mutta nähdäkseni 

tämä vain vahvistaa entisestään kehyksen olemassaoloa. Haastateltavien puheessa, ja 

sitä kautta kehysten sisällä, on nähtävissä myös siirtymät ajassa ja paikassa. Koen 

haastattelunäytteiden esiin tuomisen kehysten yhteydessä erityisen tärkeäksi, koska 

niiden avulla voin todentaa kehysten olemassaolon myös lukijalle.  

Kehysten lopullista muodostumista en henkilökohtaisesti olisi osannut ennalta 

arvata. Olisin odottanut myös vahvemman kristillisen legitimaatiokehyksen 

nousemista esiin aineistosta. Aineistossa on näkyvissä merkkejä haastateltavien 

uskonnosta tai kristillisestä lähimmäisenrakkauden ajattelumaailmasta, mutta ne 

esiintyivät pikemminkin kysyttäessä toiminnan arvoista, kuin sen perusteluista. 

Kristillisiä järjestöjä edustavien toimijoiden puheissa lähimmäisenrakkaus näyttäytyi 

oikeudenmukaisuutena ja ihmisarvon tuntemisena. Suhde kummityöhön näyttäytyi 
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näistä tekijöistä koostuvana toimimisen arvopohjana. Lähimmäisenrakkautta 

voitaisiin näin ollen ajatella pikemminkin näiden henkilöiden oman toimijuuden 

legitimoinnin muotona, kuin koko toimintaa oikeuttavana tekijänä.  

Kristillisyys on sillain se tärkein [arvo] ehkä et kaikilla [työntekijöillä] on se 

sama arvopohja ja se näkyy työssä ehkä semmosena lähimmäisen ihmisarvon 

kunnioittamisena sanotaanko. Se on ehkä suurin tässä meijän 

kehitysyhteistyössä niin on se semmonen että kaikki on samanarvosia.  

 

5.1 Talouskehys 

Järjestöaktiiveille oli tyypillistä perustella kummityön harjoittamista sen 

varainhankinnallisella ominaisuudella. Haastateltavat kuvasivat kummitoimintaa 

muun muassa järjestöjen ”varainhankinnan kivijalkana” ja tärkeänä rahoituksen 

lähteenä.  Kummitoiminta näyttäytyi toimijoille joko yhtenä varainhankinnan 

muotona muiden joukossa, tai nimenomaan erityisen tehokkaana tapana kerätä 

rahoitusta yksityisiltä henkilöiltä. Haastateltavat näkivät varainhankintamuodon 

tehokkuuden juontuvan suurilta osin kummisuhteen avulla saavutetulla toiminnan 

henkilökohtaisuudella ja konkreettisuudella. Kummiuden avulla saadaan käyttöön 

nimenomaan tämän tyyppisestä lahjoittamisesta kiinnostuneiden henkilöiden varoja. 

Tässä yhteydessä tuleekin näkyviin talouskehyksen ja sitä seuraavan, yksilöllisen 

kokemuksen kehyksen, linkittyminen. Kummitoiminnasta lähteneenä jatkumona voi 

nähdä myös muita henkilökohtaisemman rahallisen lahjoittamisen muotoja, kuten 

eettiset lahjat.  

Johtuen kummitoiminnan varainhankinnallisesta kyvystä siihen on liitettävissä tietty 

kilpailuasetelma, jossa tarkoituksena on kerätä kokoon mahdollisimman paljon 

lahjoittajia. Se on tuote, jota ”brändätään” samoin kuin muitakin lahjoittamisen 

muotoja. Eräs haastateltavani kertoi varainhankintaan liittyvän kilpailun olevan 

kovaa. Kilpa-asetelmiin yritettiin vaikuttaa esimerkiksi viestinnän keinoin, mikä on 

toisinaan voinut johtaa jopa kompromissien tekemiseen viestinnän tehokkuuden ja 

lapsen yksityisyyteen liittyvän oikeuden välillä. Haastateltava näki esimerkiksi 

valokuvien avulla olevan mahdollista vedota mahdollisiin lahjoittajiin. Ei ole 

samantekevää esitetäänkö järjestöjen internet-sivuilla nähtävillä olevissa kuvissa 

kummilasten kotimaan maisemia, vai itse lasten valokuvia. Kyse on myös siitä 

kuinka kuvissa esiintyvät henkilöt esitetään: ”kyllähän sen itse näkee et jos siin on 

vaan joku selkäkuva lapsesta tai et sit siinä on joku hymyilevä lapsi, jonka 

kasvokuva, et kumpi nyt sit vetoaa enemmän.”.  

Varainhankinnallisen ominaisuutensa vuoksi kummitoiminta ei ole ulkopuolinen 

länsimaisen talouskäsityksen ja kapitalismin piiristä. Viestinnän ohella 

varainhankinnan menestys näyttäisi olevan riippuvainen kunkin aikakauden 

yleisemmästä taloustilanteesta. Haastateltavat olivat havainneet taloustilanteen 

vaikutukset niin valtiollisella, kuin globaalillakin tasolla. Ajankohtainen taloustilanne 

vaikuttaa järjestötyöntekijöiden mukaan kummiuden suosioon. Esimerkiksi ennen 
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vuonna 2008 alkanutta maailmantalouden finanssikriisiä (esim. Maailmantalous 

2017) kummien määrä oli ollut suurimmillaan. Sitä edeltävät vuodet miellettiin 

haastateltavien toimesta usein kummityön huippuvuosiksi – tuohon aikaan 

lahjoittajien määrä moninkertaistui ja muutenkin kummitoiminta ilmiönä oli 

todella ”buustissa”. Vastaavasti taloudellisen taantuman myötä uusien kummien 

määrän kasvu hidastui, eikä yhtä voimakkaaseen kohoamiseen ole sittemmin päästy 

kiinni. Tällä hetkellä on meneillään tasaisempi kausi. Kummien lukumäärä ei 

välttämättä ole kuitenkaan suuresti laskenut. Esimerkiksi yksi haastateltavani kertoo 

kummimäärien pysyneen lähes samalla tasolla, kuin mihin kasvun vuosien aikaan 

päästiin. Tämä vahvistaa osaltaan kertomusta kummien vahvasta sitoutuneisuudesta 

toimintaan, jota monet aktiivit toivat esille enemmän yksilöllisen kokemuksen 

kehyksessä.  

Yksityisiltä lahjoittajilta kerättyjen varojen lisäksi järjestöt saavat rahoitusta 

ulkoasianministeriöltä ja ainakin osa myös Euroopan Unionilta. Siitä johtuen 

haastattelutilanteissa nousivat luonnollisesti esiin myös laajat 

kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset ja niiden vaikutukset kummityöhön ja 

varainhankintaan. Määrärahojen vähenemisen seuraamukset näkyivät toimijoiden 

mukaan esimerkiksi niin, ettei uusia ulkoasiainministeriön rahoittamia hankkeita oltu 

saatu hyväksytyksi entiseen tapaan. Joitain kohteita oli jouduttu jopa lopettamaan. 

Toisinaan lakkautettavien kohteiden loppu saattoi olla myös onnellinen, kun työn 

jatkajaksi oli löytynyt paikallinen taho. Näin ollen kummitoiminta saattoi jatkua 

alueen sisäisesti paikallisten ihmisten tuen avulla. Kyseinen ratkaisu liittää 

leikkaukset yhteen etenemisen kehyksen kanssa, jossa ajatus tulee uudelleen esille. 

Edellä mainittu tulos kohteen lopettamisessa oli myös skenaario, jonka toivottiin 

edelleen yleistyvän tulevaisuudessa. Informantit kokivat toiminnan siirtymisen 

paikalliseen viitekehykseen yleisesti positiivisena asiana.  

Muutamia maita -- jotka on menossa sit enemmän kehityksen myötä tämmöseen 

omavaraiseen niinku vähän meilläki tällaseen kansalliseen varainhankintaan 

siihen omaa työtä kohtaan ettei ois enää niin apuriippuvaisia sitte taas 

ulkomaista. Meistä muista toimijoista, jotka kerää sinne sitten taas varoja 

yksityisiltä henkilöiltä et toki se on myöskin semmonen trendi. Ja toki se on 

niinkun positiivinen kehitys sinänsä että maista tulee, toiminnasta tulee 

omavaraista. (H4)  

Kohteiden lakkauttamiselle rinnakkaisena ja vaihtoehtoisena ratkaisuna leikkausten 

aiheuttamiin hankaluuksiin oli ollut yksityisen rahoituksen osuuden lisääminen 

entisestään. Näin ollen varainhankinnan merkitys on lisääntynyt. Esimerkiksi yksi 

haastateltavani kuvaa ajatuskulkua kehitysvarojen leikkausten jälkeen 

seuraavanlaisesti: ”No sit tuli tieto siitä että no. Suomen valtio leikkaakin nämä 

[kehitysyhteistyömäärärahat]. No mitäs nyt? Perustetaanpas kummiprojekti.” (H1). 

Yleisestikin julkisen rahoituksen väheneminen nähtiin kehitystyössä tyypillisesti 

tilanteena, jossa yksityisen rahoituksen merkitys kasvaa.  

Talouskehyksen yhtenä osa-alueena esiintyivät pyrkimykset kustannustehokkuuteen. 

Toimijat kertoivat pyrkivänsä löytämään keinoja, joilla kustannuksia saataisiin 

mahdollisimman pieneksi, jotta aina entistä suurempi osa kummien lahjoituksista 
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menisi suoraan avunkohteeseen. Tällaisia keinoja olivat esimerkiksi säästöt postitus- 

ja tullimaksuissa digitaalisuuteen siirtymisen ja lahjoista luopumisen myötä. 

Toisaalta tässä yhteydessä tulee esiin myös talouskehyksen toinen puoli, sillä kaikki 

eivät pitäneet kummitoimintaa kustannustehokkaimpana kehitystyömuotona: ”…et 

se ei tunnu sinänsä kustannustehokkaimmalta tavalta auttaa niitä kehitysmaiden 

lapsia välttämättä.”. Haastateltava näki kummitoiminnan sisältävän työläyttä ja 

byrokratiaa, jota muunlaisessa tukemisessa on vähemmän. Kummin ja kummilapsen 

keskeisen suhteen ylläpito vaatii koordinointia ja hallinnoimista, joka aiheuttaa 

tavalliseen kehitystyöprojektiin verrattuna ylimääräisiä kuluja. Ilman kummisuhteen 

tuomaa henkilökohtaisuuden elementtiä tuesta voitaisiin kenties saada perille vielä 

isompi osuus. Toisaalta ei kuitenkaan ole varmaa, että kaikki kummit lahjoittaisivat 

yhtä aktiivisesti muihin kehitystyömuotoihin.  

Vaikuttaa siltä, että järjestöissä on pikkuhiljaa alettu miettimään kummiuden 

uudistamista ja sen avulla kerättävien varojen entistä tehokkaampaa käyttöä. Tämä 

voi johtua viimeaikaisista leikkausista, tai toisaalta siitä, että parhaiden kasvun 

vuosien koetaan olevan takana päin. Toiminnan tehokkuuteen vetoaminen on myös 

laajempaan kehitysdiskurssiin liitettävä periaate, jota käytetään varmasti myös 

rahoittajainstituutioille esitetyissä perusteluissa. Talouskehyksessä legitimaatio 

perustuu nähdäkseni varainkeruuseen yhteisen hyvän edistämiseksi, sillä toiminnan 

avulla saadaan kerättyä varoja kehitysmaiden heikompiosaisille ihmisille. 

Länsimaisessa kulttuurissa lahjoittaminen nähdään lähes automaattisesti positiivisena 

asiana. Sen nähdään edustavan eettistä toimintaa globaalisti epätasa-arvoisessa 

maailmassa. Ajattelutapa pohjautuu osaltaan historialliseen kolonialismiin ja sen 

aikaiseen sivistysmissioon. (Ove 2013: 11–12.) Oikeutus varainkeruuseen ja samalla 

kummitoimintaan yleisemmin tulee legaalis-byrokraattisesta vallan lähteestä (esim. 

Saaristo & Jokinen 2004: 186–188) kummijärjestöjen ollessa valtioiden ja 

kansainvälisten instituutioiden tunnustamia kumppaneita.  

 

5.2 Yksilöllisen kokemuksen kehys 

Nyt ku ajatellaan että mitä varainhankinnan trendit on nii ihmisethä haluaa 

enemmän tukee jotaki sellasta jolla on itselle jokin merkitys. Ja tää näkyy kyllä 

meillä. Että monet odottavat siltä kummilta sitte esimerkiks sitä yhteydenpitoa 

tai itseltään odottavat sitä yhteydenpitoa siihe kummilapseen ja kokevat että 

tää on sellanen josta he saavat tarpeeksi tuloksia ja todisteita. Siitä että sillä 

omalla auttamisella on merkitystä. (H5) 

Yllä oleva sitaatti kuljettaa tutkielmaa eteenpäin talouskehyksestä yksilöllisen 

kokemuksen kehykseen ja on samalla oivallinen esimerkki siitä, kuinka toimijat 

siirtyvät puhuessaan vaivattomasti kehyksestä toiseen. Eri kehitystyö- ja 

varainhankintamuotojen joukossa henkilökohtaisuuden ominaispiirre on 

näkemykseni mukaan vahvimmillaan juuri kummitoiminnassa, ja informantit 

käyttävät sen mukanaan tuomaa konkreettisuutta apuna toimintaa perustellessaan. 

Tutkimusaineistoni valossa konkretia houkuttaa ja sitouttaa kummeja, sekä tarjoaa 
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näyttöä tuen ohjautumisesta. Kummitoiminta tarjoaa mekanismin toisen osapuolen 

elämän representointiin (Ove 2013: 7). Yksilöllisen kokemuksen kehys ilmeni 

vahvana haastattelemillani kummeilla, mutta myös muilla toimijoilla. 

Se on niinku semmonen ikkuna toiseen maailmaan, että sä saat sen raportin ja 

voit seurata kuitenki raporttien mukaan sitä että miten se kummilapsi siellä voi 

ja kehittyy ja miten yhteisössä saadaan hankkeet aikaseksi, että onhan se niinku 

siinä mielessä. Henkilökohtasempaa. (H8) 

Henkilökohtaisuuden myötä osallistujat voivat saada toiminnasta yksilöllisen 

kokemuksen. Kummius on ”lahjoittajan henkilökohtainen ikkuna”, jonka kautta 

avun kohde tulee läheiseksi eri tavoin kuin muissa avustusmuodoissa. Ikkuna tekee 

osallistujille mahdolliseksi molemminpuoleisen näkymän – ainakin mikäli 

kirjeenvaihto on vastavuoroista ja kummikin lähettää lapselle valokuvia ja terveisiä. 

Nimetyn kummilapsen tapauksissa kummin ja kummilapsen välille voi muodostua 

henkilökohtainen side. Nämä kaksi henkilöä ovat suhteen pääosissa, joskin suhde 

koskettaa todennäköisesti myös molempien perheenjäseniä. Lisäksi järjestöt ja niiden 

työntekijät toimivat suhteen välikäsinä. Yhteydepidon pohjana on kummin 

säännöllinen rahalahja, joka mahdollistaa suhteen syntymisen ja jatkuvuuden. 

Suhdetta luovat ja uusintavat kirjeenvaihdon, lahjojen, kummivierailun ja raporttien 

kautta muodostuva yhteys. Yhdessä nämä tarjoavat leveän väylän maailman 

tarkastelemiseen toisesta näkökulmasta. Samankaltaista kummisuhdetta pyritään 

tavoittelemaan myös yhteisökummiudessa. Uutiskirjeissä halutaan nostaa esiin 

yksittäisten lasten tarinoita, jotta tuen antaminen konkretisoituisi lahjoittajille. 

Yhteisökummiudessa ei haluta valua liian kauaksi perinteisestä kummisuhteen 

ajatuksesta, vaan vältellään vaikutelmaa, että kyseessä olisi ”pelkkä hallinnollinen 

raportti” (H3). Yksilöllisen kokemuksen kehys tuli selvästi esiin myös osallistuvan 

havainnoinnin tilanteissa:  

Sain henkilökohtaisuuden kehykseen [nykyinen yksilöllisen kokemuksen kehys] 

vahvistusta myös osallistuvassa havainnoinnissa, kun eräs mieskummi kertoi 

kummiuden olevan mukava auttamisen muoto, koska sillä sai tunnesiteen 

lapseen. (Kenttäpäiväkirja 14.3.2017.) 

Kehyksessä kummitoimintaa jäsennetään ja perustellaan juuri sen omakohtaisen 

ihmissuhteen näkökulmasta. Kummisuhteen myötä lahjoittamisesta tulee hyvin 

konkreettista, mikä voi saada lahjoittamisen tuntumaan merkityksellisemmältä. 

Lahjoittaminen oli selkeästi tärkeä asia molemmille haastattelemilleni kummeille. 

Esimerkiksi haastatellessani toista kummeista kahvilassa, huomasin hänen laittavan 

kassalla olevaan hyväntekeväisyyteen menevään keräyslippaaseen rahaa lähes 

vaistonomaisesti. Molemmat kummeina toimivat haastateltavani lahjoittivat rahaa 

hyväntekeväisyyteen myös muita reittejä pitkin, mutta kokivat juuri kummiuden 

tärkeimpänä auttamisen muotona.  

Mä niin rakastan saada jonku kontaktin ja kasvot sille mun rahalle. Kyl mä 

lahjotan rahaa myös muuta kautta mut kyl tää on ehottomasti sillee tärkein 

mulle, koska mä nään konkreettisesti ne ihmiset ketä se mun raha hyödyttää. Ja 

sen kyläyhteisön ketä mun raha hyödyttää. (K2)  
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Henkilökohtaisuuden ja konkretian ansiosta kummitoiminta näyttäytyy aineistossa 

houkuttelevana lahjoittamisen muotona. Konkreettinen näkökulma paikan päälle 

tekee osallistumisesta mielenkiintoista, kun se tarjoaa väylän kummikohteen 

tapahtumien seuraamiselle. Yksi toimijoiden esittämä perustelu oli, että se nähtiin 

hyvänä keinona opettaa omille lapsille globaaleista asioista käytännöllisellä tavalla. 

Kummityön kautta nämä voivat seurata kenties saman ikäisen lapsen elämää muualla 

maailmassa. Kummisuhde ei silti rajoitu ainostaan osapuolten keskinäiseen 

yhteydenpitoon. Esimerkiksi maailman tapahtumat voivat saada uudenlaisia 

merkityksiä, kun kummiuden kautta on syntynyt henkilökohtainen side tiettyyn 

paikkaan. Haastateltavani, jolla on ollut useita kummilapsia eri mantereilta, kertoo:  

Kyllä sitä aina kattoo uutisiaki mitä missäki tapahtuu elikkä sitte kiinnostaa 

enemmän mitä tapahtuu missäkin maailmalla. -- että kyllähä tosi paljon 

kaikkia luonnonjuttuja ympäri maapalloa että sitte tuntuu että mitenköhän. 

Onkohan ne justiin siellä alueella, mitenkähän ne siellä pärjää. (K1)  

Henkilökohtaisuuden tuoma konkretia tekee lahjoittamisesta paitsi houkuttelevaa, 

myös tavallista lahjoittamista sitovampaa. Kummin näkökulmasta tukea ei tee mieli 

katkaista, kun avunkohde on selvästi näkyvillä: ”Mut ehkä ne kirjeet ja muu 

kommunikaatio näiden kulttuurien välillä nii ehkä ne muistuttaa siit säännöllisesti et 

sil rahalla on merkitystä, mun ei kannata katkasta lahjotusta vaikka ois vähän 

tiukempiaki kausia.” (K2). Molemmat kummeina olevat henkilöt, joita haastattelin, 

olivat selkeästi hyvin sitoutuneita jatkossakin osallistumaan toimintaan sponsoreina. 

Kumpikin toi esiin, että kummius olisi viimeisiä asioita mistä he luopuisivat oman 

rahatilanteen heiketessä.   

Kyllä niitä nyt aina siis tulee olee uskosin, että ei nyt sillee iha kokonaan 

lopeta. En tiiä sitte, että säästäiskö sitte näistä asioista. (K1) 

Mulla tää on ehkä vika tai tokavika asia mistä mä luopusin. -- koska mä koen et 

edelleen ne tarvii enemmän sitä rahaa ku minä tarvitsen. Esimerkiks jos mulla 

ois tilanne et oho. Mulla ei oo enää rahaa maksaa [kuukausimaksua 

järjestölle], nii mä varmaa muuttasin mun vanhemmille punkkaa ilmaseks. Ja 

mul ois rahaa maksaa. (K2) 

Kummisuhde sitoo kummia ja kummilasta yhteen, ja samalla se tarjoaa näkymän 

todisteisiin tuen perille menemisestä. Kummilapsen kirjeiden lisäksi kummille 

tarjotaan runsaslukuinen määrä myös muuta aineistoa – raportteja, uutiskirjeitä ja 

kuulumisia saadaan useita kertoja vuodessa. Silti lahjoittajat kokivat juuri 

kummilapselta saadut kirjeet kaikista tärkeimmiksi: ”Ne mä luen moneen kertaan ja 

laitan ne seinälle. Piirustukset ja muut.” (K2). Yhdessä runsas aineisto osoittaa 

kummille, että lahjoitus saavuttaa lapsen ja hänen yhteisönsä. Työllä saavutettuja 

ansioita konkretisoidaan tuomalla niitä esiin viestinnässä. Samalla saavutusten 

esittämisessä voidaan tavoitella myös kummin tyytyväisyyttä siitä saadun hyvän olon 

tunteen kautta: ”Siitä tulee suomalaisille tosi hyvä olo ja semmonen aivan uskomaton 

olo et voiko olla totta että sillä mun satasella tai sataviiskymppisellä voidaan 

kääntää joidenki ihmisten kohtalo täysin.” (H5). Kaikista konkreettisimmillaan 
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kummiuden todistusvoima on vierailtaessa kummilapsen luona, jolloin voidaan omin 

silmin tarkastella työn vaikutuksia.  

Kummin ja kummilapsen osallisuudessa toimintaan vaikuttaisi kuitenkin olevan 

sävyero. Kummille kaikki toimiminen on täysin vapaaehtoista, kunhan hän jatkaa 

kuukausittaisen rahalahjan maksamista. Useampi haastattelemistani 

järjestöaktiiveista painotti, ettei kummilta edellytetä yhteydenpitoa. Monet kummit 

jättävätkin tuon mahdollisuuden käyttämättä. Kummien aktiivisempaa osallistumista 

kuitenkin toivottiin. Haastateltavien mukaan monet kummilapset olivat onnistuneen 

kummisuhteen ansiosta kokeneet saavansa kirjeiden välityksellä esimerkiksi iloa ja 

tukea, jonka ansiosta lapset jaksoivat esimerkiksi opiskella ahkerammin. Myös 

pelkkää tietoa kummin olemassaolosta saatettiin pitää tärkeänä: ”He tykkäs kauheesti 

että on joku joka on Suomessa -- joku joka on siellä jossain kaukana, joka välittää 

nii se on ihan tosi tärkee se ajatus.” (H1). Tätä kautta suhteella ajateltiin voivan 

vaikuttaa esimerkiksi lapsen itsetunnon paranemiseen. Kuitenkin osa toimijoista toi 

esille myös vaikeuksia, joita kummin huomion määrän vaihtelu lasten keskuudessa 

aiheutti. Lahjojen lähettäminen yksittäiselle lapselle saattoi haastateltavien mukaan 

johtaa eriarvoistumiseen, kateuteen tai jopa turvallisuusuhkiin.  

…mutta vaikka sä lähetät jonku edullisen korun nii se voi vaikuttaa että. Siinä 

oli välillä ihan kummilapsen turvallisuuskin kyseessä. Nii kaikki nää on 

poistunu sen myötä ku on lahjoista on poistuttu. 

Kummilapsen osalta on järjestöstä riippuvaista, millaisia velvollisuuksia lapselle ja 

tämän perheelle asetetaan. Kirjeiden kirjoittamista ei aina edellytetä kummilapselta, 

vaan tämän saattavat hoitaa lapsen puolesta esimerkiksi järjestön työntekijät tai 

vapaaehtoiset. Kummiohjelmaan osallistuminen voi vaatia esimerkiksi vuosittaista 

valokuvien uusimista. Haastatteluissa kävi ilmi joidenkin kummilasten jopa 

lopettaneen ohjelmassa velvotteista johtuen, vaikka avulle olisi edelleen ollut 

tarvetta. Jos kirjeenvaihto on lapselle pakollista ja tapana vieras, mukava ajatus voi 

muuttua rasitteeksi: ”Kaikissa kulttuureissa ei oo sitä kirjeenvaihtokulttuuria et sit se 

voi olla tosi haastavaa saada lapset kirjottaan.” (H1). 

Sitoutumisella on kääntöpuolensa myös järjestöjen kannalta. Kummit vaikuttavat 

olevan sitoutuneita kummilapsiin, mutta toisaalta sama sitoutuneisuus ei kohdistu 

välttämättä itse järjestöihin: ”Kummit on tosi sitoutuneita kummiuteen mutta ehkä 

myös se että ku se päättyy nii se on aika iso päätös lähteä taas siihen kun se on niin 

sitoutunutta se siinä mukana olo.” (H8). Aina uuden kummisuhteen alkaessa on 

tehtävä päätös huolella, sillä osallisuus tulee todennäköisesti olemaan pitkäaikainen. 

Virallista velvollisuutta tuen jatkamiselle vuodesta toiseen ei kuitenkaan ole asetettu 

järjestöjen taholta. Näin ollen kummien osalta sitoutumisessa voisi nähdäkseni 

osaltaan olla kyse jonkinlaisesta velvollisuudentunnosta. 

Monet aktiivit perustelivat toimijuuttaan kummiasian parissa myös henkilökohtaisin 

motiivein, kuten että se ”tuntuu oikeelta” (K2), tai että lasten hyvinvointi yleensäkin 

on aina ollut tärkeä asia. Nimenomaan lapsiin keskittyminen onkin osa toiminnan 

suosiota, ja toisaalta legitimaatiota (Watson & Clarke 2014b: 2). Kummi itse saa 



47 

 

auttamisesta ”hyvän mielen” (K1). Sitä kautta kummitoiminnassa pyritään 

miellyttämään osaltaan myös länsimaalaisten kummien tarpeita. Silloin hyvän 

tekemisessä on mukana kummilapsen tukemisen lisäksi myös oma etu.  (Ove 2013: 

27–28.) Tältäkin osin legitimaatio linkittyy näkemykseni mukaan yhteisen hyvän 

tavoitteluun, jossa hyödynsaajina ovat sekä kummilapsi, että kummi itse. 

Kummitoiminta ei näyttäydy pelkästään yhtenä rahan lahjoittamisen kanavana, vaan 

siitä koettiin olevan molemminpuolista etua. Kummille toiminta antaa hyvän mielen 

lisäksi tilaisuuden yhteyteen toista kulttuuria edustavan henkilön kanssa, johon ei 

muuten olisi mahdollista tutustua: ”On se ihan kiva saada niitä kuvapäivityksiä ja 

kirjeitäki sitte sieltä. [Ei] nii paljoo tuu kirjeitä tuolta muuten ulkomailta nii sitte on 

ihan kiva että tuolta.” (K1). Kotiin saapuvien kirjeiden ja muun materiaalin lisäksi 

toiminnassa on tyypillistä, että kummilla on mahdollisuus päästä käymään 

kummilapsen kotikylässä. Kummimatka on yhteydenpidon huipentuma, joka voidaan 

kokea erityisen ainutlaatuisena.  

Mut kyl mä koen et mä oon toistaseks saanu enemmän ku mitä mä oon antanu. 

Et en oo huomannu sen rahan puuttumista mikä mult menee säännöllisesti 

tililtä. En oo osannu kaivata sitä. Mut siit on kyl saanu semmosii muistoja mitä 

ei varmaa. Mitä korkeintaa alzheimer sit aikanaa vie. Et. Huhhuh. – 

[Kummilapsen tapaaminen oli] ihan niinku ehottomii meijän matkan 

kohokohtia. Ja ylipäänsä ehkä myös mun elämän kohokohtia. Mul on elämäs 

paljon maailman parhaita päiviä tiäksä. Mut toi oli silti yks niistä. (K2) 

 

5.3 Etenemisen kehys 

Etenemisen kehykseen liitän toiminnan perustelemisen saavutuksilla ja niihin 

kuuluvalla eteenpäin menemisen ajatuksella. Liitän saman kehyksen alaisuuteen 

myös voimaannuttamiseen kuuluvat perusteet, sillä myös siinä on nähtävissä 

samankaltainen edistymisen idea. Etenemisen kehyksen kautta vetoaminen oli 

vahvasti esillä etenkin järjestötyöntekijöiden puheessa. Kehyksessä on selvästi 

näkyvissä Goffmanin toimijuusteorian mukainen, tyypillinen taipumus vahvistaa 

omaa näkemystään tukevaa kehystä erilaisten hyvien esimerkkien ja tarinoiden 

avulla. Toiminnalle onkin tyypillistä niin sanottujen ”menestystarinioden” 

jakaminen, jota tehdään internet-sivustoilla ja muualla viestinnässä. Tarinallisuuden 

esimerkkejä ovat myös aiemmin 4. luvussa esittelemäni järjestöjen syntytarinat. 

Usein tarinoilla osoitetaan yksittäisten kummilasten onnistumisia.  

Sieltä on noussu semmosia tiettyjä ihan asian puolestapuhujia ja sitte yks tyttö 

varsinki joka on nyt sitte yliopistokoulutettu meijän kummiohjelman kautta ja 

nyt hän tekee työtä siellä omassa yhteisössään tyttöjen oikeuksien puolesta 

puhujana. (H1) 

Kuitenkin sama informantti kertoi myöhemmässä vaiheessa haastattelua, etteivät 

esimerkinomaiset onnistumiset ole kovin tavallisia. 
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Sitte on niitä, teininä tulee lapselle joku, ei ne haluakkaa enää opiskella ja 

monesti ne ei välttämättä niin hirveen kummalisia ne. Tai sanotaa et semmoset 

menestystarinat et joku olis aivan tosi välkky ja taistelis tiensä johonki 

yliopistoon nii se on aika harvinaista.-- ja sit ku sellasia on nii niistä saa kyl 

tosi paljon iloa mut että ne on aika. Aika harvinaisia. (H1) 

Haastattelutilanteissa oli melko tyypillistä, että toimijat tarjosivat minulle luettavaksi 

monenlaista materiaalia aina järjestön vuosiraporteista historiikkeihin, joista oli niin 

ikään nähtävillä erinäisiä ”saavutuksia”. Minua myös ohjattiin lukemaan tiettyjä 

kummitoimintaa koskevia artikkeleita internetissä. Näin tehdessään osallistujat 

halusivat nähdäkseni myös tätä kautta vedota perusteluissaan kummityöllä 

saavutettuihin tuloksiin. Erinäisten dokumenttien jako voi juontaa juurensa myös 

avoimuuteen pyrkimiseen, joka on saavutusten ohella yleinen teknisempi 

legitimoinnin muoto kansalaisjärjestöillä (Lister 2003: 175). Avoimuus näkyi usein 

myös haastateltavien anonymiteetistä keskusteltaessa: ”Joo tää on ihan läpinäkyvää 

-- varainhankinta kertoo tukijoille avoimesti sitä mitä tuolla alueella tapahtuu ja se 

on ihan. Ihan ok.” (H2).  

Etenemisen kehyksen avulla perusteltaessa tulosten vertailullinen ominaisuus on 

oleellinen piirre. Usein minulle esitetyissä perusteluissa saavutukset oli esitetty 

mitattavassa muodossa, eli lukuina ja prosentteina: ”Vielä kymmenen vuotta sitte tosi 

harva tyttö pääsi kouluun. Ja tänään tuhannet lapset pääsee siellä kouluun. Tytöt.” 

(H3). Yksi haastateltavistani esimerkiksi luetteli minulle suoraan kummitoiminnan 

kohteena olevan yhteisön kehityksen eri osa-alueita koskevia prosenttilukuja, 

verrattuna tilanteeseen ennen kummiohjelmaa. Legitimaatio voidaankin antropologi 

Jason Hickelin (2016) mukaan pohjata esimerkiksi edistyksen osoittamiseen 

erilaisten mittareiden avulla. Kehitystyön alueella on tyypillistä asettaa 

työn ”tulokset” mitattavissa olevaan määrälliseen muotoon oman saavutetun 

edistyksen merkitsijöiksi. Taustavaikuttajana vertailtavuuteen pyrkimisessä ovat 

kaiketi osaltaan rahoittajatahojen intressit. Kuitenkaan kaikki toimijat eivät nähneet 

mittaamista niin yksioikoisena asiana. 

Se on vaikea arvioida et jos joku nyt osallistuu jonnekin kursille kuus kuukautta 

et mikä se on se tulos ja kuinka kestävä se on. Et en. Mittaaminen on siis 

kaikessa kyllä tämmösessä kehitysyhteistyössä se isoin haaste. (H4) 

Yhtenä vertaamisen lähtökohtana käytettiin esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien 

sopimusta.  

”Moni asia on menny tosi paljo eteenpäin -- lastensuojeluasiat esimerkiks -- 

On hienoo nähdä miten tää asia on esimerkiks menny eteenpäin ja nostettu 

semmosena tärkeänä asiana -- miten lastensuojeluasiasta on tullu tosi tärkeä ja 

miten meijän kumppanit on ottanu sen omakseen.” (H1) 

Omana nyanssinaan etenemisen kehyksen sisällä pidän paikallisten 

voimaannuttamiseen liittyviä perusteluja. Voimaannuttamisen voi nähdä osana 

hyväksyttyä toimintaa tämän päivän kehitysdiskurssissa. Tästä kielii muun muassa 

sen näyttäytyminen uusimmissa kestävän kehyksen tavoitteissa. Ottamalla paikalliset 
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ihmiset mukaan kummiohjelmien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen haastateltavat 

ajattelivat voivansa saada aikaan pysyvämpiä vaikutuksia yhteisössä. Osallistumisen 

kautta osaaminen ja tieto jäävät paikalliseen yhteisöön, jolloin jatkossa samanlaisia 

projekteja, esimerkiksi koulun rakentaminen, voitaisiin toteuttaa omin voimin. 

Voimaannuttamisen tavoitteena on myös, että ihmisillä olisi kyky ajaa omaa 

asiaansa. Pyrkimyksenä on päästä pois siitä, että muut ihmiset ovat ajamassa 

heikoimpien asiaa heidän puolestaan. Sen sijaan nämä henkilöt voisivat 

voimaannuttamisen kautta oppia itsenäisemmiksi ja olemaan oman elämänsä 

asianajajia. Osallistamiseen ja voimaantumiseen liittyvissä perusteluissa näkyivät 

naisten ja paikallisten aktivoiminen lisäksi syrjittyjen näkyväksi tekeminen 

vammaisten ja vähemmistöryhmien tapauksessa  

Ne osaa puhua omasta puolestaan. Ne osaa tingata torilla ja ne osaa myydä 

omat kasviksensa siellä torilla ja ne osaa niinku hoitaa asioita. Että ne on 

kasvaneet siitä semmosesta ikään kuin syrjään jääneistä naisista semmosiksi 

oman elämän voimaantuneiksi naisiksi. (H5)   

Osaltaan voimaannuttamiseen kuuluvat kapasitointiin liitettävät toimet, jolla järjestöt 

pyrkivät vahvistamaan paikallisten kykyä parantaa omia asemiaan. Haastatteluissa 

esiin tulleita kapasitointitoimia olivat erilaiset koulutukset muun muassa lapsen 

oikeuksiin ja hygieniaosaamiseen liittyen. Koulutusten seuraamuksina esitettiin 

hyvin yksityiskohtaisiakin asioita, kuten että lapset olivat oppineet istumaan 

rauhassa, tai milloin kädet on pestävä. Tällaisia asioita myös kummilapset saattoivat 

kertoa kirjeissään.  

Usein haastateltavat myös perustelivat kapasitointia ja yleisesti voimaannuttamista 

niin, että sitä kautta avun vaikutus muuttuu moninkertaiseksi. Kutsun tätä 

kertautumisen kautta rakennettua perustelun tapaa työssäni lumipalloefektiksi. 

Lumipalloefektissa saavutukset etenevät uusiutumalla. Järjestö kouluttaa paikallisia 

henkilöitä, jotka puolestaan opettavat edelleen alueen muita paikallisia. Useampaan 

kertaan kuulemani peruste oli, että tyttölapsia kouluttamalla, sitä varmemmin tytöt 

aikuistuessaan laittavat omatkin lapsensa kouluun. Samoin useat haastateltavat 

näkivät kertautumisen tapahtuvan muiden näyttämän esimerkin avulla. Sitä kautta 

yhteisössä toisten onnistumisten nähtiin inspiroivan myös muita jäseniä 

ponnistuksiin.  

Paitsi siis tän yksilön kannalta, mut siinä yhteisössä myös tosiaan et hei että 

meidänkin kylältä voi ponnistaa näin pitkälle. (H3) 

-Mm. mm. (Haastattelija) 

Nii kyl varmasti et siinä tulee sitte se esimerkin vaikutus myöskin. Et kun näkee 

et hei toi pääsi noin pitkälle. Niin miksen minäkin? (H2)  

Kertautuminen saattoi järjestöaktiivien puheissa yltää aina valtiotasolle saakka, 

mikäli kummitoiminnalla oli aloitettu toimenpiteitä, jotka oli myöhemmin otettu 

käyttöön valtion omissa ohjelmissa. Esimerkkinä tästä toimii myös jo 

talouskehyksen alla mainitsemani ilmiö, jossa kummiohjelmia on pystytty siirtämään 
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toimimaan paikallisissa ympäristöissä. Alla olevissa sitaateissa näyttäytyy kaksi 

erilaista tapausta, jossa tällainen siirtymä on tapahtunut. Molemmat esimerkit 

sisältävät niin ikää siirtymän etenemisen kehyksestä vastuukehykseen.  

Koska ne niinku tavallaan näki siinä että hetkinen jos on suomesta niinku 

haluaa ottaa [kummilapsen] nii kyllähän meijän nyt pitää itekki niinku kantaa 

vastuu sitte näistä meijän omista. (H1)  

Monesti se onnellinen tarina että et sit suomalaiset kummit on voineet vetäytyä, 

koska paikalliset on ottaneet vastuun siitä työstä. (H3) 

Lopulta koko toiminnassa ajatuksena voisi nähdä olevan ajatuksena tietynlainen 

lumipalloefekti, jossa sen kohdistumisella lapsiin saataisiin mahdollisimman pitkälle 

kantavat ja kertautuvat saavutukset. Kummilapset nähtiin sukupolvena, joiden avulla 

muutos kohti parempaan tulevaisuuteen voisi tapahtua ainakin kummilasten ja 

heidän yhteisöjensä osalta.  

[Kummitoiminnan avulla] rakentuu yksi sukupuolvi jolla on merkittävästi 

paremmat lähtökohdat ja enemmän vaihtoehtoja ja se köyhyyden spiraali ehtii 

jo siinä ajassa sitte heikentyä. Tulee niit vaihtoehtoja, tulee hyvä perustaidot, 

joilla voi sitte hankkia ammattitaidot joilla voi hankkia sit sen toimeentulon. 

(H5) 

Lapsiin sijoittaminen on nii paljo arvokkaampaa se kantaa nii paljo 

pidemmälle et jotenki se sukupolvi -- niinku on kuitenki se joka pystyy 

ajattelemaan toisin. Et jotenki niihin kannattaa satsata sen takia koska he 

pystyy tekee sen muutoksen siellä maassansa ja olemaan erilaisia.” (H1) 

Haastateltavat näkivät, että kummityöllä oli saatu aikaan monenlaisia saavutuksia. 

Siitä huolimatta toiminnan kenttää pidettiin edelleen keskeneräisenä. Vaikka toisaalta 

kummityön ja kehitysyhteistyön tavoitteena on tehdä itsensä tarpeettomaksi, ei avun 

tarpeen loppumista ollut informanttien mukaan nähtävissä lähiaikoina, esimerkiksi 

lastensuojeluasiaa koskien: ”Ainahan siinä [lastensuojelussa] on tehtävää ja 

korjattavaa ja työtä. Koska se on niin vaikea ja raskas ja haastava alue.” (H1). 

Kummiohjelman päättyessä tukea siirretään paikkaan, jossa avuntarve on suurempi. 

 

5.4 Vastuukehys 

Vastuukehyksen piiriin liitän toiminnan perustelut vastuuseen, vastuullisuuteen ja 

velvollisuuteen liittyen. Järjestöjen vastuun voidaan ajatella kohdistuvan paitsi 

kummilapseen, myös kummeihin, joka voi selittää aiemmin esiin tullutta kummien 

miellyttämisen piirrettä. Aineistossa on merkkejä niin sanotusta valkoisen miehen 

taakasta, jolloin oma valta-asema on legitimoinnin taustalla. Kehyksessä ilmaistiin 

vastuu siitä, että mikäli valtio tai muu paikallinen taho ei itse pysty huolehtimaan 

näistä ihmisistä, silloin: ”jonkun se on tehtävä” (H4). Samankaltaista ajatustapaa 

saatettiin soveltaa myös perusteltaessa tuen kohdistumista lapsiin: ”…jos joku 
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aikuinen ei puhu sen lapsen puolesta, niin kyllä sen tilanne on aika huono. Ja jos 

yhteisö ei sitä ite tee niin sillon jonkun täytyy alottaa. Ja kattoo että kuinka se menee 

eteenpäin.” (H2). Esimerkin taustalla on näkemys, jonka mukaan ulkopuolisen 

aikuiden on autettava lasta, mikäli yhteisö ei sitä tee.  

Aineistossa esiintyy tulkintani mukaan myös vaihtoehtoinen näkökulma valkoisen 

miehen taakan käsittämiseen. Se ei ole virallinen tai teoreettinen valkoisen taakan 

määritelmä, mutta voidaan mielestäni nähdä tapana hyvittää valkoisen miehen 

menneisyyttä. Siinä auttaminen näyttäytyi velvollisuutena, joka juontui pikemminkin 

vastuusta korjata historiallista epätasa-arvoisuutta, sekä maanosien eriäviä elintapoja 

ja globaalia tulonjakautumista.  

Mun mielest mikä tahansa keino millä tehään tavallaan tulonsiirtoo 

rikkaammist maista köyhimpii on tärkeä, oli se sit kummitoiminta tai mikä 

tahansa. Mitkä tahansa rahastot tai säätiöt, jotka sitä apua ja rahaa vie 

köyhimpii maihin. Täl hetkel mun mielest toi maapallon -- rahatilanne se on nii 

vinksahtanu, epäreilu ja semmone et se luo vaan ahdistusta ja epätasa-arvoo ja 

sitä kautta katkeruutta ja pelkoa joka sit taas ilmenee kriiseinä että. Se on mun 

mielestä äärimmäisen tärkee niinku tasapainottaa. Mieluummin et kaikil on 

vähemmän ku et on sit joitain kellä ei oo mitään. Ja joillain on aivan liikaa. Et 

mun mielestä se on jo niinku globaalisti turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja 

ihmisoikeuksien ja kaiken kannalta se on tärkee et tasapainotetaan sitä et 

rikkais maissa ihmiset luopuu joistain asioista jotta muut voi saada sit toisaalla 

enemmän. (K2) 

Toiminnan nähtiin olevan vastuullista silloin, kun työ oli pitkäkestoista ja 

kokonaisvaltaista. Juuri pitkäkestoisuus nähtiin yhtenä kummitoiminnan vahvuutena. 

Jatkuvuuden kautta toimijat voivat seurata saavutusten kertaantumista ja 

konkreettisia tuloksia, kuten kuinka lapsi voi kouluttautua ohjelman aikana vaikkapa 

ammattiin saakka. Myös paikallisten mukaan ottamisella toimintaan ja sen 

suunnitteluun toimijat näkivät olevan mahdollista saavuttaa työlle pitkäkestoisempia 

vaikutuksia. Usein haastateltavien puheissa toistuivat niin ikään ajatukset siitä, 

millainen toiminta ei puolestaan olisi vastuullista. Haastateltavat näkivät tärkeänä, 

että ohjelman ehtoja ei sanella ulkopuolelta tai länsimaisten toimesta, vaan juurikin 

yhteistyössä paikallisten kanssa. Lisäksi vastuullisuus syntyy informanttien mukaan 

siitä, että ohjelman toteutus tehdään kokonaisuuksien tarkastelun kautta yksittäisiin 

osa-alueisiin keskittymisen sijaan. Kokonaisuuksien myötä toiminnoissa on otettava 

huomioon lukuisia asioita, kuten haastateltavani tässä selittää: 

Et se ei auta et jos me mennään jonnekin projektiluontosesti kohteeseen X ja 

rakennetaan sinne koulu. Okei se on hieno juttu, mutta mitä sitten tapahtuu? Et 

nimenomaan se kestävyys siinä, että okei meillä on se koulu, sen jälkeen me 

tarvitaan sinne opettajat, me tarvitaan järjestäytymissysteemi miten se 

koulunkäynti siellä toimii ja seuranta, rahotus ja kaikki. Jonka jälkeen me 

voidaan todeta et hei, X vuoden kuluttua tästä koulusta on valmistunu. Taikka 

miten tää koulu on toiminu. Että nimenomaan juuri se että että niinkun ja 

yhdessä paikallisten kanssa toimitaan koska he itse tuntee sen oman kotekstinsa 
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parhaiten. Että mikä on juuri se -- miten me voidaan siellä toimia parhaiten 

yhdessä. (H3) 

Kokonaisuuksien huomioimiseen liittyy myös pyrkimys välttää kehitysyhteistyön 

kentällä aikaisempina vuosikymmeninä tehtyjä virheitä. Tuolloin 

vastaanottajamaiden kulttuuriset tavat olivat heikosti huomioituja, ja kehitysmaihin 

vietiin teknologiaa, jota paikalliset eivät osanneet käyttää: ”Sillä tavalla pyritään 

sitten vahvistamaan sitä kestävyyttä ja välttämään niitä sudenkuoppia että ei olla 

siinä sit et siellä on niinku kehitysyhteistyössä et traktorit siinä pellolla ja kukaa ei 

osaa niit käyttää!” (H2). 

Kehyksen sisältämissä perusteluissa korostuu vastuu erityisesti haavoittuvimmista 

ihmisryhmistä. Avun tarpeellisuuden toimijat esittivät erilaisten tilastojen kautta, 

kuten lapsi-äiti-kuolleisuuden, köyhyyden tai hallinnon epävakauden mittareiden 

perusteella. Esimerkiksi LDC-tilastojen perusteella eräs haastateltava mainitsi muun 

muassa Perun ja Intian olevan jo keskitulotason maita, eivätkä ne näin ollen enää 

olisi kummityön päällimmäisiä vastuualueita. Sen lisäksi, että työn halutaan 

keskittyvän niin sanotuille hauraimmille alueille, mainitsivat useat haastateltavat 

pyrkimyksenä olevan lisäksi löytää yhteisön parista huono-osaisimmat henkilöt. 

Eniten apua tarvitseviksi miellettiin myös etnisesti vainotut tai syrjäytyneet henkilöt 

ja yhteisöt sekä vammaiset henkilöt. Painotus maailman heikko-osaisimpaan 

väestöön liittyy ajankohtaiseen kehitysdiskurssiin ja rahoittajan intresseihin. Samoin 

haastatteluissa esiintyi laajalti myös painotus tyttöjen tukemiseen ja heidän asemansa 

parantamiseen.  

“Meijän työssä tapahtuu sitä että ne alueet jolla me toimitaan nii on niit 

kaikkein hauraimpia ja niitä kaikkein syrjäisimpiä joitten puolesta kukaan ei 

puhu ja meijän täytyy opettaa ne ihmiset puhumaan omasta puolestaan ja 

toimimaan niin että he saavat esimerkiks valtion budjeteissa enemmän.” (H5) 

 

 

 



53 

 

 



54 

 

6 Kestävää kummityötä etsimässä 

Monilla tämänhetkisillä kestävän kehityksen päämäärillä on pitkä historia, ja niihin 

on tähdätty jo ennen viimeaikaisia kestävän kehityksen viitekehyksiä. Esimerkiksi 

köyhyyden vähentämisen tavoite on ollut pinnalla kehitystyössä jo 1970-luvulta asti 

(Crewe & Axelby 2013: 89). Koska osa tavoitteista on ollut mukana niin pitkään ja 

useissa eri tavoitteellisissa viitekehyksissä, ei tunnu mielekkäältä viitata vain yhteen 

kestävän kehityksen ohjenuoraan. Myös toimijoiden omissa näkemyksissä kestävyys 

ymmärrettiin eri tavoin. Käsittelen itse kestävyyttä tutkielmassani pääosin Agenda 

2030:n kautta säilyttääkseni jonkinlaisen loogisuuden. Valitsin pääosan esittäjäksi 

Agenda 2030:n, koska se on kestävän kehityksen kokonaisuuksista viimeaikaisin, ja 

koska siinä yhdistyvät monet vanhat periaatteet uusien tavoitteiden ohella. Olen 

kuitenkin huomioinut tulkinnassani myös muunlaiset käsitykset kestävästä 

kehyksestä niissä kohdissa, kun ei ole tuntunut mielekkäimmältä viitata Agenda 

2030:een. Yleistävien tavoitteiden mahdollisista ristiriitaisuuksista huolimatta pidän 

Agenda 2030 -ohjelmaa käytettävissä olevana suuntaviivana, kunhan samalla 

muistetaan kulttuurisen diversiteetin huomioiminen sekä se, ettei tavoitteita voida 

sellaisenaan soveltaa kaikkiin ympäristöihin. Näkemykseni on, että määrällisiä ja 

maailmanlaajuisia rajanvetoja on mahdollista tehdä, mutta mittareita käyttäessä on 

hyvä muistaa, että 1,25 dollarin tuloilla eläminen ei tarkoita samaa asiaa ympäri 

maailmaa, tai välttämättä kerro todellisesta tilanteesta.  

Tässä tutkielmani viimeisessä analyysiluvussa pohdin kummitoiminnan 

suhteutumista kestävän kehityksen näkökulmiin. Ymmärtääksemme niiden yhteyttä 

on ensin tarkasteltava, millä tavoin järjestötoimijat itse kestävyyden käsittävät, ja 

minkälaisia kestävän kehityksen teemoja kummityössä esiintyy. Lähden siis 

liikkeelle siitä. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan miten kummitoiminnan 

järjestäytyminen nykyisellään, erityisesti sen käytänteet ja toimintamuodot, 

näyttäytyvät aineistossani kestävän kehityksen kannalta. Lopuksi pohdin, miten 

toimijoiden käyttämät perustelut ja legitimoinnin kehykset suhteutuvat kestävän 

kehityksen tavoitteisiin.  

 

6.1 Eri periaatteet, samat painoalueet 

Haastateltavien puheessa näkyivät kestävää kehitystä ajatellen toisaalta holistinen 

katsomustapa, toisaalta erilaiset YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Kysyttäessä, 

miten haastateltavat mieltävät kestävän kehityksen käsitteen sain pääosin 

kolmenlaisia vastauksia. Ensinnäkin kestävä kehitys käsitettiin joidenkin 

haastateltavien toimesta holistisena taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen osion summana, jotka huomioitaisiin kokonaisuutena unohtamatta yhtä 

osiota ja edistäen toisia. Osa toimijoista sanoitti kestävän kehityksen suoraan 

nimenomaan Agenda 2030:n mukaiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi alla olevassa 

sitaatissa on nähtävillä Agenda 2030:n vaikutus, jossa pyritään pois vain 

kehitysmaita velvoittavasta ajatustavasta. Lisäksi usein Agenda 2030:n, tai niitä 
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edeltäneiden YK:n vuosituhattavoitteiden teemoja oli nähtävissä tutkielmaan 

osallistuvien ajatusmaailmassa, vaikka varsinaista viitekehystä ei suoranaisesti 

nimetty haastattelun aikana. Tällaisissa tapauksissa uskon näkökulmien kypsyneen 

toimijoille muiden, kummitoiminnasta ulkopuolisten kehitystyöhankkeiden parista. 

Lisäksi aineistossa on nähtävillä vaikutteita myös Brundtlandin komission raportista 

liikkeelle lähteneestä ajatuksesta kestävän tulevaisuuden säilyttämisestä tuleville 

sukupolville. Haastateltavien puheessa esiintyi ajatuksia toiminnan 

kauaskantoisuudesta ja vahingoittamattomuudesta. 

Et eihän ne oo missään niinkun ei oo enää niin tällasia etelään sidottuja ja 

meijän sanelemia ehtoja että tota. Et toki se näkyy meilläki niinkun kaikessa 

toiminnassa ja kehityksessä mitä me tehdään että entistä laadukkaampia 

palveluita ja opetusta ja. Ja nimenomaan sit just ehkä voi korostaa sitä 

ennaltaehkäsyä ja sitä oikea-aikasta tukea et ennen ku joudutaan mitään 

tulipaloja sammutteleen et se ois niinku hyvinvointi jakautuisi mahdollisimman 

monelle ja taloudellisestiki paljo edullisempaa auttaa siinä vaiheessa ku 

tilanne ei oo vielä niin paha. (H4) 

Siitä huolimatta, että kestävän kehityksen ideaali saatettiin käsitteellistää eri tavoin 

toimijoiden kesken ovat kummityön painopisteet pitkälti melko samanlaisia. Oletan 

yhteisten teemojen nousevat järjestöillä muun muassa rahoittajan, eli pääasiallisesti 

ulkoasiainministeriön painotuksista. Ulkoasiainministeriön myöntämille 

kehitysmäärärahojen saamiselle on olemassa tietyt edellytykset, jotka näin ollen 

vaikuttavat myös työn kummityön painopisteiden suuntaamiseen. Haastateltavani 

kertoivatkin työn suuntauksen kohdistumisen osittain ulkoasianministeriön 

kiinnostuksenkohteista. Tämä lienee ainakin yksi syy siihen, minkä takia samat 

pääpainoalueet toistuvat järjestöjen keskuudessa. Rahoittajatahojen edellytysten 

myötä myös kestävän kehityksen periaatteita on oletettavasti tullut mukaan 

kummitoimintaan, sillä ulkoasiainministeriö on omalta osaltaan kiinnittynyt 

kansainvälisiin tavoitteisiin, kuten YK:n sopimuksiin. Painopistealueisiin voivat 

vaikuttaa suurempien järjestöjen tapauksessa myös katto- tai kumppanijärjestöjen 

toiveet. Samoin erään haastateltavan mukaan painotuksissa voidaan miettiä, mitä 

suomalaisten ajatellaan haluavan tukea. Näin ollen näkisin, että toiminnan 

suuntaamisessa voi olla myös varainhankinnallinen tausta-ajatus.   

Näkisin painopisteissä myös laajemmin yleisen kehitysdiskurssin painotuksia, ja 

uskon, että osittain kestävän kehityksen periaatteisiin liittyviä teemoja heijastuu 

kummitoimintaan myös järjestöjen muun kehitysyhteistyön puolelta. Joillain 

tutkielmaani osallistuneilla kummijärjestöillä uusin viitekehys, Agenda 2030, oli 

otettu noudatettavaksi suuntaviivaksi kummityössä, mutta useat haastateltavistani 

hahmottivat kestävän kehityksen pikemminkin hankemuotoisen kehitysyhteistyön 

puolelle kuuluvaksi. Tämä on nähtävissä myös siitä, kuinka osalla järjestöistä 

kestävän kehityksen periaatteet oli virallisesti sisällytetty 

kehitysyhteistyöhankkeisiin, mutta ei välttämättä kummiohjelmiin. Voi olla, ettei 

kummityötä ei aina mielletäkään varsinaisesti kehitystyöksi, vaan sen sisällä olevaksi 

omaksi erikoisalakseen. Kestävän kehityksen periaatteiden sijaan kaikki järjestöissä 

työskentelevät haastateltavat mielsivät YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 

kummitoiminnan vahvimmaksi ohjenuoraksi. Esimerkiksi kysyttäessä toimintaan 
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vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista yksi haastateltavistani vastaa 

seuraavanlaisesti:  

Tietyt kestävän kehityksen osa-alueet korostuvat kummitoiminnan tavoitteellisissa 

periaatteissa selkeimmin. Ensinnäkin koulutus on ehdottomasti isoimpia teemoja 

kaikessa kummityössä. Tähän voidaan nähdä monia mahdollisia syitä. Koulutus on 

ylipäätään kehitystyössä merkittävässä osassa ja se on ollut mukana alusta saakka 

myös kestävän kehityksen ideaaleissa. Koulutus on erityisen oleellinen kummityössä 

siitä syystä, että sen kohteena ovat lapset. Toisinaan toiminta saattaa jopa kohdentua 

suoraan koululuokan kontekstiin. Haastateltavat näkivät lasten kouluttamisella 

osaltaan voitavan vaikuttaa uuden sukupolven muodostumiseen, ja aineistossa 

koulutus esitettiin merkittävänä tekijänä kestävän kehityksen edesauttajana. 

Et parhaimmillaan tää ohjelma niinkun auttaa niit vanhempia näkemään et 

mikä se koulutuksen merkitys on. -- Ja sitä kautta lapset myöskin ymmärtää sen 

et kun heillä on lapsia, kuinka tärkeetä se koulutus on. Et se tulee niinku 

semmoseks, et se ei oo ulkoa tuotu asia enää. -- Ja semmonen kestävyys sieltä 

yhteisön sisältä suhteessa koulutukseen. -- Mutta jos koulutetaan niitä ihmisiä 

jotka puolestaan haluaa kouluttaa niin ehkä pikkuhiljaa semmost muutosta 

tapahtuu. Et just niinku [H3] sano äskön tosta niin ihmiset jotka on ollu 

kummilapsia niin ehkä haluu ite toimia opettajina. Niin se yhteisö [itse] sitte 

ruokkii sitä koulutuksen jatkuvuutta ja kestävyyttä sitä kautta. (H2)  

Toinen suuri painoalue kummityössä kytkeytyy köyhyyden poistamisen 

tavoitteeseen. Hyvin tyypillisesti kummityön kerrottiin painottuvan kaikista 

heikompiosaisiin yhteisöihin, ja mahdollisesti vielä köyhimpiin yksilöihin ja 

perheisiin ryhmien sisällä. Aineistossa usein esiin tullut toiminnan painottuminen 

yhteisön haavoittuvimpaan väestöön viittaa nähdäkseni köyhyyden poistamisen 

tavoitteeseen. Samoin vammaiset, ja heidän kouluttamiseensa ja näkyväksi 

tekemiseensä liittyvät toimet ovat tällä hetkellä pinnalla. Lisäksi kolmantena suurena 

työn painoalueena olivat selkeästi tyttöjen ja naisten oikeudet, liittyen esimerkiksi 

tyttöjen kouluttamiseen ja terveydenhuoltoon. 

Edelliset olivat nähdäkseni merkittävimmät Agenda 2030:ssä esiintyvät teemat 

kummitoiminnan parista. Niiden lisäksi myös muita teemoja esiintyy toiminnassa 

vaihtelevasti. Esimerkiksi kumppanuus, rauha, taloudellinen kestävyys, terveys, 

sanitaatio ja ruokaturva nousivat aineistossa esille. Ympäristöteemaan liittyen 

toimijoilla esiintyi eriäviä näkemyksiä sen osuudesta kummityössä. 

Ympäristökysymykset saattoivat olla yleisenä periaatteena mukana toiminnassa, 

mutta toisaalta niitä ei pidetty kummityön keskeisimpänä aihealueena. Syynä 

ympäristökysymysten vähäisempään huomioimiseen oli esimerkiksi se, että 

tyypillisesti kummitoiminta on sijoittunut melko vaatimattomiin olosuhteisiin. 

Ympäristön tuhoamista ei näin ollen nähdä suurena huolenaiheena. Aineistossa 

kummitoimintaan nähdään pikemmin kuuluvan ihmisiin painottuvat sosiaaliset, 

kulttuuriset ja taloudelliset kestävän kehityksen teemat. Tällainen ajattelumalli voi 

tuntua loogiselta, sillä toiminnan varsinaisena kohteena ovat ihmisryhmät. Se ei 

kuitenkaan välttämättä ole kauaskantoisin ja kestävin ratkaisu. Mikäli tarkoituksena 

on kehittää yhteisöjä kestävällä tavalla, on ympäristöteemakin tärkeä. Ympäristön 
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kuuluisi kaikkien kestävän kehityksen periaatteiden mukaan olla kehityksen 

lähtökohta. On selvää, ettei koko maailma voi saavuttaa samaa kulutustasoa, kuin 

mihin länsimaat ovat ajautuneet. Vastaanvanlainen kulutus ja kasvu tuskin voivat 

jatkua myöskään länsimaissa.  

 

6.2 Yhteisökummius kestävänä ratkaisuna 

… yhteisöajattelu, joka sitte ehkä taas on kestävyyden kannalta sellanen 

vahvempi tapa ajatella sitä, että jollain tavalla se lapsi on yhteisönsä jäsen ja 

yhden lapsen sijaan pitää tavallaan tukea sitä yhteisöä, jotta sen lapsen 

mahdollisuudet elämässä ovat paremmat ja hän kouluttautuu ja näin että. Et 

vaikka -- saattaa edelleen olla näitä niin sanottuja kummilapsia, [jolloin] 

solmitaan suhteita yksittäisten kummilasten ja kummien välille nii sit 

käytännössä ne lahjotukset kuitenkin kulkevat koko sille yhteisölle ja sitä sitte 

pyritään viestimään myöski lahjoittajien suuntaan että. Joo. Ja se on ehkä ollu 

semmonen, kun kysyit tästä että mitä muutoksia on tapahtunu, nii semmonen 

muutos mikä on tässä koko ajan lisääntynyt semmonen yhteisöperustainen 

ajattelu. (A1) 

Yhteisöpohjaisuus tulee kummitoimintaan kehitystyön kentällä tapahtuneesta 

yleisemmästä muutoksesta kohti osallistavia yhteisöpohjaisia kehitysstrategioita 

(Ove 2013: 64). Pääsääntöisesti järjestöaktiivit näkivät tuen kohdentumisen 

yhteisöön, joko nimetyn yksilökummiuden tai yhteisökummiuden menetelmillä, 

toimintamuodoista eniten kestävän kehityksen ideaalin mukaisena. Samoin 

haastattelemani asiantuntijahenkilö oli tätä mieltä. Tähän joukkoon on helppo yhtyä, 

sillä yhteisöpohjaisen työn kautta kestävän kehityksen periaatteet toteutuisivat 

nähdäkseni parhaiten. Yhteisöpohjaisessa työssä voidaan kattavammalla tavalla ja 

laajemmalla mittakaavalla huomioida kestävän kehityksen tavoitteissakin esiintyviä 

teemoja, kuten terveydenhuoltoa, sanitaatiota, tai sukupuolten tasa-arvoa. Yhteisöä 

tuettaessa on myös helpompi keskittyä ongelmien ja katastrofien ennalta-ehkäisyyn, 

kun työ ei painotu yksittäisen lapsen tarpeisiin. Sen sijaan perinteisessä 

yksilökummiudessa tai orpokotityössä nähdään yksittäisten lapsien auttamisen 

olevan itsessään riittävää, mikä sekin on arvokasta omalla tavallaan.  

Oman näkemykseni mukaan parhaimmillaan kestävän kehityksen ideaalin toteutuu 

nimenomaan yhteisökummiudessa, joka ei sen kohteena olevan yhteisön kannalta 

juurikaan eroa tavallisesta hankemuotoisesta kehitystyöstä. Erona hankeohjelmiin 

ovat aineistoni mukaan lähinnä kummeille lähetettävät uutiskirjeet kohteesta. 

Yhteisökummiudessa kummilapsi menettää omalta osaltaan mahdollisuuden 

näkymään kummityön tarjoamasta ikkunasta, mikä kuitenkaan välttämättä ei ole 

kaikin puolin huono asia, sillä nimetyssä yksilökummiudessa on tutkielmani edetessä 

ilmaantunut tiettyjä riskikohtia. Kyseiset riskikohdat voivat näkemykseni mukaan 

joissain tapauksissa jopa heikentää eriarvoisuuden vähentämisen tavoitetta. 

Siirtymisessä yhteisökummiuteen myös automaattisesti luovutaan yksittäisille 

kummilapsille lähetettävistä lahjoista, jotka monet haastateltavat olivat havainneet 
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eriarvoistaviksi. Lahjoista luopumisella voidaan lisäksi säästää kustannuksissa ja 

tukea paikallista infrastrukstuuria hankkimalla yhteisesti esimerkiksi tarvittavia 

koulutarvikkeita paikan päältä, joten näkisin tämänkaltaisen menettelyn tukevan 

parhaiten myös kestävää talouskasvua ja paikallisia infrastruktuureja. 

Jotenki se yhteisölähtöinen ote sitte suojelee sitä lasta sieltä et yksittäinen lapsi 

ei tavallaan tule varainhankinnan välineeksi sillä tavalla. Häntä ei tuolla sitte 

isosti markkinoida pitkin katuja. -- Mutta tällasta keskustelua paljon käydään 

kentällä ja se trendi on ehkä ollu semmonen kohti yhteisökummiutta mut pienet 

järjestöt selvästi on ehkä haluttomampia tämän tyyppiseen muutokseen ja se 

tietysti et ku ne suhteet on henkilökohtasempia nii sit se on hyvi eri tyyppinen se 

koko. Se koko tota tilanne siinä. Mut että kyl se sillä tavalla ehkä sen lapsen ja 

sen yhteisön kannalta [se paras vaihtoehto] on yhteisökummius. (A1)  

Kestävää kehitystä ajatellen yhteisökummiudessa riskit ovat pienemmät. 

Yhteisökummius ei nimetyn yksilökummiuden tavoin henkilöidy tiettyihin 

yksilöihin, tai ole riippuvainen heistä. Yhteisökummiuden toimintamalli ei myöskään 

sisällä velvollisuuksia, joita kummilapsille ja näiden perheille joskus asetetaan. Sen 

myötä en myöskään näkisi tarvetta tehdä kompromisseja eettisten kysymysten ja 

varainhankinnan tehokkuuden välillä, ainakaan siinä mielessä, että tuen kohteena 

olisi silloin ryhmä yksittäisen ihmisen sijaan. Yksittäisen lapsen käyttöä 

varainhankinnassa voitaisiin miettiä edelleen myös nimettyjen kummilasten 

tapauksissa. Ainakaan tutkielmassani mukana oleville kummeille valokuvan 

näkeminen internetissä ei vaikuttanut tärkeältä. Yhteisön tukemiseen liittyy osaltaan 

myös yhteisön osallistaminen ja voimaannuttaminen toimimaan yhteistyössä 

kummijärjestön kanssa.  

 

6.3 Legitimaatiokehysten suhde kestävän kehityksen periaatteisiin 

 

Talouskehys 

Talouskehyksessö ilmenee kummitoiminnan olevan yleensä pitkäaikainen 

lahjoittamisen muoto, sillä kummit ovat tyypillisesti erityisen sitoutuneita 

tukemiseen. Sitoutuminen tuonee toimintaan taloudellista kestävyyttä, sillä 

rahoituksen säännöllisyyden johdosta toimintaa voidaan suunnitella pidemmälle kuin 

satunnaisten kertalahjoitusten varassa. Toisaalta talouskehyksessä esiintyvät taannoin 

voimaan tulleet kehitysmäärärahaleikkaukset, jotka eivät näyttäydy kestävyyden 

kannalta järkevänä, etenkään kun Suomen virallisena tarkoituksena olisi lisätä 

kehitysmäärärahaosuutta 0,7%:n bruttokansantuotteesta YK:n sitoumuksen 

mukaisesti (esim. Palojärvi 2017). Suomi on tämän tutkielman teon aikaan lisännyt 

rahoitusta esimerkiksi tyttöjen ja naisten asian tukemiseen USA:n presidentti Donald 

Trumpin tekemien leikkausten johdosta (Tolsa 2017). Sukupuolten tasa-arvoa 

koskevat tavoitteet ovat vahvasti esillä myös kummitoiminnassa, mutta 
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kehitysmäärärahojen leikkaamisesta johtuen lopulta käytettävissä olevat varat ovat 

totuttua pienemmät. Ei ole tietoa milloin hallitus päättää taas nostaa 

kehitysyhteistyövaroja, joita kummitoimintaa harjoittavat järjestötkin hyödyntävät. 

Kaiken lisäksi hallituksen suunta näyttäisi olevan kohti yksityistä yritysrahoitusta, 

mikä ei sekään lupaa hyvää kehitysmäärärahojen palaamisen kannalta. 

Talouskehyksessä tulevat esiin niin ikään pyrkimykset kustannustehokkuuteen 

esimerkiksi sähköistetyn viestinnän avulla. Teknologia voi kenties omalta osaltaan 

olla tulevaisuudessa yhtenä ratkaisuna entistä kestävämpään talouteen 

kummitoiminnassa.  

Varainhankinnan toimivuus kummityössä näyttäisi tutkimusaineistoni perusteella 

rakentuvan erityisesti sen henkilökohtaisen luonteen ansiosta. Toimintaan liittyy 

valtava raportoinnin kirjo, jolla työn tuloksia esitetään kummeille. Tämä saa edelleen 

miettimään, menisikö kuitenkin suurempi osa varoista tuettaville yhteisöille ilman 

kaikkea järjestöjen tarjoamaa näyttöä työn vaikutuksista. Toisaalta kaiken muun 

tämänpäiväisen uutisoinnin reaaliaikaisuus saattaa edellyttää vastaavaa myös 

kansalaisjärjestöiltä. Taustalla voi olla myös kummien miellyttämisenhalu, jonka 

avulla kummeja osaltaan sitoutetaan lahjoittamiseen. Kaikki raportit ja uutiskirjeet 

kirjepostin ohella toimivat muistutuksena siitä, miksi lahjoittaminen kannattaa. 

Voidaan pohtia, olisivatko kummit valmiita lahjoittamaan kehitysyhteistyöhön mikäli 

kummisuhteen tarjoamaa henkilökohtaista elementtiä ei olisi tarjolla. 

Parhaimmillaan kummisuhde voi olla molemminpuoleisesti antoisa, voimauttava ja  

tukea antava, ja tällä tavoin edistää myös kulttuurien välisen yhteistyön ja 

kumppanuuden tavoitetta. Vaarana on, että suhde voi olla myös epäonnistunut, 

jolloin se puolestaan saattaa syventää eriarvoisuutta. Lisäksi vaikka tietty 

kummisuhde olisi onnistunut kyseessä olevan suhteen osapuolten kannalta, voi 

kahdenkeskeinen suhde olla epäonnistunut yhteisön muiden lasten kannalta. Tämä 

näkyi joidenkin haastateltavieni kertomuksissa tilanteista, joissa lapset kokivat 

jäävänsä vaille huomiosta, jota kummilapset saivat.  

 

Yksilöllisen kokemuksen kehys 

Kummius vetoaa tavallisiin ihmisiin, ja yksilöllisen kokemuksen kehyksessä esitetyt 

perustelut saattavat olla ne tekijät, joiden ansiosta kummius lahjoitusmuotona on niin 

suosittu. Myös Oven (2013: 27) mukaan länsimaisten kummien miellyttäminen on 

osa toiminnan menestystä. Molemminpuoleisen hyödyn tavoittelu on ymmärrettävää, 

sillä järjestöjen vastuu koskettaa yhtälailla niin kummeja kuin kummilapsiakin. 

Henkilökohtaisuus on selkeästi kummityön vahvuus muihin tukemisen muotoihin 

verrattaessa, koska se oli haastattelemilleni kummeille läheisin lahjoittamisen muoto 

ja kummilasten kirjeet mieluisin yhteydenpidon muoto. Yksilöllisen kokemuksen 

kehyksen henkilökohtaisesta piirteestä johtuen sitä on vaikea liittää kestävän 

kehityksen ideaaleihin. Kuitenkin kehyksen globaalikasvatukseen liitettävät 

perustelut voidaan nähdä mahdollisuutena edistää globaalin kumppanuuden 

tavoitetta. Asiantuntijahaastateltavani mukaan globaalikasvatuksen puolta voitaisiin 

myös entisestään korostaa: 
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Mut että ehkä tätä kummityötä voisi myös nimenomaan kehittää siihe suuntaan 

et ehkä siinä on et vaik on menty paljon eteenpäin ja on tullu uusia elementtejä 

nii siinä vois ehkä vielä enemmän miettiä just sitä globaalikasvatuksellistakin 

puolta ja sitä että miten, millaisen position annat sille kummille. Kutsuis häntä 

mukaan tähän yhteistyöhön ja millaisia rooleja hän vois omaksua ehkä tällain 

kummiutensa kautta ja miten hän kokee itsensä osana tätä globaalia kehitystä 

ja näin että. (A1) 

 

Etenemisen kehys 

Etenemisen kehykseen kuuluvilla osallistamisen ja voimaannuttamisen vaikutuksilla 

pyritään edistämään laaja-alaisesti erilaisia kestävän kehityksen tavoitteita, 

selkeimmin sukupuolten tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä yhteisöissä. 

Usein haastateltavat kertoivat paikallisten olevan mukana päätöksenteossa ja 

paikallisen kontekstin määrittävän miten työtä tehdään. Toisaalta koska rahoittaja 

määrää osittain haluamiaan painopisteitä tukemalleen työlle, on vaikea arvioida 

kuinka suuri päätösvalta paikallisilla tai järjestötoimijoillakaan oikeastaan on. 

Tahtoisin kuitenkin alleviivata paikallisen kontekstin tärkeyttä kulttuuridiversiteetin 

säilyttämisen kannalta. Tärkeämpää kuin sovittaa ennalta määrätyt teemat kaikkiin 

yhteisöihin olisi sovittaa kaikki kulttuurinen moninaisuus teemojen sisälle. 

Paikallisia osallistaessa yhteistyö haluttiin nähdä tasavertaisten toimijoiden välisenä 

toimintana, eli sellaisena, kuin se esitetään Agenda 2030:n kumppanuuden 

tavoitteessa. Sinänsä kestävä lopputulos ohjelmalle on, mikäli paikallinen taho ottaa 

ohjelman päättyessä kohteen omakseen. Sitä parempi, jos kyseinen taho on 

paikallinen ylätason rakenne, kuten valtio tai muu hallitseva elin. Näin toiminta 

kohdistuisi paremmin vaikeuksien syihin, ei seurauksiin. Paikallisten ottaessa 

vastuun ohjelmasta ulkopuolista tukea ei enää kyseisessä kohteessa tarvittaisi. 

Koska me keskitytään nii paljo siihen kumppaneiden kouluttamiseen ja nehä on 

ne, jotka sit sen työn tekee eikä niinkää [meidän järjestö], että siinä on 

sellanen kestävyys sillon ja jatkuvuus siinä työssä nii ehkä se on ollu se ilo 

nähdä, että miten meijän kumppanit on oppinu ja nähny ja niillä on silmät 

auennu. Vaikka nyt joku ihmiskauppa esimerkiks se on nii piilossa siellä. Ja 

sitte ku se on ollu kuitenki sellanen mitä me ollaa haluttu nostaa ja kouluttaa 

heitä ja pyrkiä etsimään reittejä puuttua siihen. Lapsikauppa nyt on kanssa tosi 

haastava. Ja semmonen kasvava ongelma. Jotenki niinku et sit ku kumppanit 

niillä syttyy lamppu ja ne jotenki [ymmärtää sen]. (H1) 

Kapasitoinnissa ja muussa kouluttamisessa on hyvä tarkoitus, mutta aina tulisi 

muistaa, että ohjenuorat kuten ihmisoikeudet, ovat länsimaiden näkökulmasta 

saneltuja normeja. Näin ollen on myös muistettava huomioida kulttuurisen 

monimuotoisuuden tärkeys paikallisten osallistamisessa. Maailma ei ole vakio – 

koko maailman ei tarvitse olla samanlainen, vaan voidaan myös katsoa voisiko joku 

muu kuin länsimaalainen menettelytapa olla toimiva. Usein kehityksen ja etenemisen 

diskurssien universalisoinnissa piilee vaara paikallisen yhteisön poliittisen 
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todellisuuden ja paikallisten ehdollisuuksien tukahduttamiseen (Brightman & Lewis 

2017b: 4–5).  

Saavutusten mitattavuus on tyypillinen piirre kehitystyöhön kuuluvissa poliittisissa 

tavoitteissa. Institutionaalisiin kestävän kehityksen viitekehyksiin liittyvät osaltaan 

myös tulosten mitattavuus ja tietyt indikaattorit. Nämä esiintyivät vahvimmillaan 

etenemisen kehyksessä, mutta myös kaikissa muissa kehyksissä. Ihmisryhmien 

ollessa kyseessä mittaamista ei tulisi ottaa itsestään selvänä, vaan miettiä lukujen 

taustalla olevaa kulttuuria suhteessa mittaamisen asteikkoon. Asteikon pienellä 

muutoksella tilastot voivat muuttua radikaalisti. Mittaaminen mahdollistaa 

kehitysohjelmien vertailun, mutta homogenisoi todellisuutta. Asiayhteydet ja 

taustalla olevat syyt peittyvät helposti lukujen alle. 

 

Vastuukehys 

Vastuukehyksessä avun pitkäaikaisuus ja kokonaisvaltaisuus nähdään kestävän 

tulevaisuuden rakentajina, johon kuuluu paikallisten osallistuminen. 

Kokonaisvaltaisuuden ajatus on mukana myös Agenda 2030:ssä, johon kuuluu ajatus 

tavoitteiden linkittymisestä toisiinsa – ”kaikki liittyy kaikkeen”. Kehyksessä 

toimintaa perustellaan muun muassa hyvinvoinnin jakautumisella mahdollisimman 

monelle, jotta eriarvoisuus vähenisi. Toiminnan vastuualueiden painotuksissa 

näyttäytyvät kestävän kehityksen tavoitteet, kuten köyhyyden hävittäminen ja 

sukupuolten tasa-arvo.  
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7 Päätäntö 

Tämän tutkielman puitteissa lähdin selvittämään Erving Goffmanin kehysanalyysi 

apunani järjestötoimijoiden näkökulmia kansainvälisen kummilapsityön 

tämänpäiväistä järjestäytymistä, toiminnan perusteluja sekä kummitoiminnan 

suhteutumista kestävän kehityksen periaatteisiin. Kummitoiminta on lähtökohtaisen 

näkemykseni mukaan ollut pitkään suomalaisten suosiossa, mutta siitä huolimatta 

sen tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Tutkimustavoitettani lähestyin tarkastelemalla 

ensinnäkin, miten kummityö on kehittynyt, ja mitä se on tänä päivänä. 

Tutkimusaineistoni avulla selvitin myös, kuinka toimijat perustelevat ja sitä kautta 

legitimoivat kummimuotoista kehitysyhteistyötä. Lisäksi pohdin, kuinka edelliset, 

toiminnan järjestäytyminen ja sen perustelut linkittyvät kestävän kehityksen 

periaatteisiin.  

Pro gradu -työni on luonteeltaan laadullinen ja empiirinen. Keräsin haastatteluihin ja 

osallistuvan havainnoinnin kertoihin pohjaavan aineistoni vuoden 2017 aikana. 

Tutkimustavoitteen käsittelyyn valitsin avukseni sopivan paketin kolmen 

antropologisen koulukunnan teoretisointien parista, joita ovat kehitys-, talous- ja 

poliittinen antropologia. Lisäsin teoreettiseen viitekehykseen vielä toimijuuden 

kehysanalyyttisen tarkastelun. Samalla kehysanalyysi toimi osana tutkielmani 

metodologiaa työtäni määrittävän reflektiivisen etnografian tutkimusotteen vierellä. 

Työssäni merkittävässä osassa ovat olleet legitimaation käsite sekä erilaiset tavat 

käsittää kestävän kehityksen ideaalia. Kehysten avulla olen tarkastellut erilaisia 

tapoja, joita järjestötoimijat käyttävät perustellessaan ja legitimoidessaan 

kummitoimintaa. Kehykset eivät ole heidän itsensä luomia, vaan kulttuurisesti 

määrittyneitä ymmärtämisen tapoja. Toiminnallaan he kuitenkin uusintavat ja 

ylläpitävät kehyksiä. Kehystämisen periaatteet ovat mukana edelleen tutkielmani 

viimeisessä luvussa verratessani tutkimusaineistosta muodostamiani 

legitimaatiokehyksiä kestävän kehityksen periaatteisiin.  

Käsittelen kummityön kehittymistä sen historiassaan läpikäymien toimintamuotojen 

kautta. Niistä kaikkia saattaa tavata järjestöjen toiminnassa yhä, mutta tietyt 

siirtymävaiheet on nähtävissä. Vaihtelut toimintamuodoissa kuvaavat samalla 

muutoksia siinä, minkälainen toiminta on milloinkin nähty kulttuurisesti sopivana ja 

legitiiminä toimintana. Kummitoiminnan järjestäytymisen lähtöpiste on 

maailmanlaajuisesti eri järjestöillä tyypillisesti sijoittunut sotien jälkeiseen aikaan, ja 

kohdistunut orvoksi tai heitteille jääneisiin lapsiin. Toisaalta kummitoiminnan alun 

voidaan nähdä sijoittuvan myös kolonialismin ja perinteisen lähetystyön aikakausien 

taantumisen ajankohtaan. (Watson 2014a: 18–19.) Alusta pitäen taustalla vaikuttaa 

olleen näkemys kummin ja kummilapsen keskinäisestä yhteydestä. Ensimmäinen 

toiminnassa tapahtunut muutos oli siirtyminen orpolapsien tukemisesta lasten 

tukemiseen yleisemmin. Noin 1940–1980 -luvuilla avun kohteina olivat yksittäiset 

lapset perheissä tai instituutioissa. Apu haluttiin silloin fokusoida tiettyyn 

kohteeseen. Sittemmin huomattiin yksittäisiin lapsiin keskittymisen tuomat 

ongelmat, jotka ovat olleet esillä myös omassa tutkielmassani. Seuraava siirtymä oli 

kohti perheen tai yhteisön kollektiivista tukemista, koska auttamisen ajateltiin olevan 

tehokkaampaa, kun lapsia ympäröivä konteksti on huomioitu. (Ove 2013: 60–61.)  
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Suomessa kummitoimintaa alkoi olla 1900-luvun puolivälin jälkeen. Sitä ovat 

harjoittaneet meillä monipuolisesti esimerkiksi lähetystyöstä kummitoimintaan 

siirtyneet kristilliset lähetysjärjestöt, suuret kansainväliset järjestöt sekä lukuisat 

pienemmät paikallisjärjestöt. Kummijärjestöissä on näin ollen mukana sekä 

kristillisiä että ”poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia” toimijoita. Yhteistä 

suurimmalle osalle järjestöistä on, että toiminnan perustaksi nimetään vuonna 1989 

solmittu Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus. Kuitenkin kaikessa 

kummityössä on nähtävissä jonkinlainen yhteys kristillisyyteen, sillä jo 

termit ”kummi” ja ”kummilapsi” ovat peräisin kristinuskosta. Kepan (2005) listaus 

nimeää kaikkiaan 24 kummijärjestöä Suomessa (Taulukko 3). Kummityön 

kohdealueita on kaikilla mantereilla: Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa 

ja eurooppalaisten vähemmistöryhmien parissa.  

Kummityö oli paljon monipuolisempi kuin alun perin luulin. Saman nimityksen alle 

kytkeytyy paljon variaatiota. Vaikka kaikkia toimintamuotoja esiintyy edelleen, 

järjestöjen kesken on eroavaisuuksia siinä, mitä toimintamallia ja käytänteitä 

suositaan. Kummin ja kummilapsen välinen kummisuhde on säilynyt, ja halutaan 

säilyttää toiminnan ytimessä. Suhde organisoituu, ja sitä pidetään yllä monimaisen 

osapuolten välisen kommunikoinnin ja yleisemmän viestinnän avulla. 

Yhteydenpidon välineitä ovat esimerkiksi kirjeet, kortit, uutisraportit, kummien 

yhteiset sosiaalisen median -ryhmät, ja jopa matkat tapaamaan kummilasta. Nykyään 

yleisimpiä toimintamuotoja tutkiusaineistoni valossa ovat nimetyn yksilökummiuden 

ja yhteisökummiuden mallit. Nimetyssä yksilökummiudessa osapuolilla on edelleen 

mahdollisuus perinteen mukaiseen kahdenkeskeiseen kummisuhteeseen. 

Kummilapsen kautta toiminta saa ”kasvot”, ja nimettyyn yksilökummiuteen kuuluu 

olennaisena osana osapuolten keskinäinen kirjeenvaihto ja mahdollisesti myös 

lahjojen lähettäminen. Kummille nimetystä henkilökohtaisesta kummilapsesta 

huolimatta lahjoittajan tuki kohdentuu kuitenkin lapsen sijaan hänen yhteisölleen. 

Samoin tapahtuu myös yhteisökummiudessa, mutta siinä on jätetty nimeämättä 

kullekin kummille oma kummilapsi, ja toisinpäin. Sen sijaan kummisuhdetta 

pyritään jäljittelemään kertomalla kaikille kummeille yhteisesti kuulumisia tuettavan 

yhteisön lapsista. Yhteisissä uutiskirjeissä saatetaan nostaa esille kuitenkin myös 

yksittäisten lasten tarinoita. Yhteisökummiuden mallissa pyritään välttämään 

osapuolten keskinäistä riippuvaisuutta.  

Tämänpäiväiseen tilanteeseen vaikuttavat toisaalta ajankohtainen kehitysdiskurssi, 

toisaalta rahoittajien kiinnostuksenkohteet. Kummijärjestöjä rahoittaa pitkälti 

ulkoasiainministeriö, joten myös Juha Sipilän hallituksen vuonna 2016 tekemillä 

kehitysmäärärahojen leikkauksilla on ollut seuraamuksensa kummityöhön (Palojärvi 

2017). Ne ovat näyttäytyneet joko kohteiden lakkauttamisena tai yksityisen 

rahoituksen, eli kummien määrän lisäämisenä. Lisäksi kehitystyökentän muuttuva 

diskurssi on osaltaan ohjannut kummitoiminnan suuntaa sen saamiin 

ilmenemismuotoihin.   

Tänä päivänä digitalisointi ja sosiaalinen media tuovat oman lisänsä järjestöjen 

mietinnän aiheisiin. Viestintä koostuu toisaalta kummin ja kummilapsen välisestä 

yhteydenpidosta, toisaalta laajemmin järjestöjen internet-sivuilla tapahtuvasta 

kommunikaatiosta. Esimerkiksi valokuvien esittämisestä internetissä on erilaisia 
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käytänteitä. Sosiaalisen median myötä uusi ilmiö ovat olleet epätoivotut, suorat 

yhteydenotot kummilapsilta, vaikka kaiken kommunikaation olisi tarkoitus tapahtua 

järjestön välityksellä. Toisaalta digitalisaatio on tuonut myös taloudellisia säästöjä. 

Kuitenkaan entisajoille tyypillistä kehitysmaalaisten hätään vetoavaa  kuvastoa ei 

asiantuntijahaastateltavani mukaan juuri nähdä tämän päivän Suomessa.  

Pohdinta järjestöjen lahjakäytännöistä on oma lukunsa. Kummisuhteeseen on 

perinteisesti kuulunut myös lahjojen lähettämistä kummilapselle. Tapaa on 

kyseenalaistettu pitkään ja sama kritiikki koskettaa myös omaa tutkielmaani. Jo 

journalisti Peter Stalker esitti vuonna 1982 lahjojen aiheuttavan eriarvoistumista. 

Samoin monet haastateltavani olivat havainneet merkkejä nimettyjen kummilasten 

mallissa yksilöiden valikoimisen ja lahjomisen ongelmista. Joissain tapauksissa 

vaarassa oli ollut jopa kummilapsen turvallisuus. Osassa järjestöistä 

lahjakäytännöistä oli kokonaan luovuttu, jonka myötä oltiin päästy eroon monista 

eriarvoistumisen ongelmista.  

Kehysten kautta voidaan tarkastella kulttuurissamme hyväksyttyjä tapoja luoda 

merkitys kummitoiminnalle ja sen legitimoinnille. Tutkimusaineistoni mukaan 

haastateltavat perustelevat ja legitimoivat toimintaa pääosin neljän eri kehyksen 

avulla (Taulukko 4). Näitä ovat talouskehys, yksilöllisen kokemuksen kehys, sekä 

etenemisen kehys ja vastuukehys.  

Talouskehyksessä toimijat perustelevat kummityötä erityisesti sen tarjoamilla 

varainhankintamahdollisuuksilla. Varainhankinnallisen puolensa myötä kummityö 

saa myös kilpailullisen piirteen ja linkittyy kansalliseen ja globaaliin 

taloustilanteeseen, sekä niissä tapahtuviin muutoksiin. Talouskehyksen mittareita 

ovat rekrytoitujen kummien määrä ja työn kustannustehokkuus. Uskoisin 

jälkimmäisen osoittamisen olevan tyypillinen perustelemisen tapa legitimoitaessa 

toimintaa rahoittajille. Varainhankinnan legitimaatio piilee toisaalta siinä, että rahaa 

kerätään yhteisen hyvän edistämiseksi. Varainkeruun, ja samalla kummitoiminnan, 

oikeutus pohjaa legaalis-byrokraattiseen vallan lähteeseen, sillä kummijärjestöt ovat 

valtioiden ja kansainvälisten instituutioiden tunnustamia, ja niiltä rahoitusta saavia,  

toiminnan kumppaneita.  

Yksilöllisen kokemuksen kehyksessä perustelut pohjaavat kummisuhteen 

henkilökohtaisuuteen ja sen avulla saavutettuun toiminnan konkretiaan. 

Kummisuhde tuo mukanaan ”ikkunan toiseen maailmaan” (H8), jonka myötä 

avautuu näkymä toisen osallistuvan osapuolen elämään. Se tekee kummitoiminnasta 

houkuttavaa ja sitouttavaa, sekä tarjoaa vahvan todistusvoiman. Läheinen näkökulma 

aiheuttaa sen, ettei kummin tee mieli katkaista tukea. Myös yhteisökummiudessa 

halutaan nostaa yksittäisten lasten tarinoita ikkunaan nähtäville, jotta avunanto 

konkretisoituisi. Kehyksessä tulee esiin, että toiminta on tärkeä auttamisen muoto 

kummeille. Toisaalta toiminta nähdään kehyksessä myös eräänlaisena 

globaalikasvatuksena – keinona kertoa omille lapsille maailman moninaisuudesta, tai 

itselle keinona merkityksellistää maailmaa. Kummitoimintaan sisältyy aineistoni 

valossa molemminpuoleinen etu. Kummilapsi voi saada sen kautta iloa ja tukea 

itselleen ja yhteisölleen. Avun kohdistuminen lapsiin onkin osa toiminnan suosiota ja 

legitimaatiota (Watson & Clarke 2014b: 2). Toisaalta suhteeseen kuuluu osaltaan 
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kummin oma hyöty. Auttamisesta kummi saa ”hyvän mielen” (K1), ja tilaisuuden 

tutustua erilaiseen kulttuuriin. Sitä kautta toiminnan legitimoinnissa tässä kehyksessä 

on nähdäkseni mukana molemminpuoleinen, kummin ja kummilapsen,  yhteinen 

hyvä.  

Etenemisen kehyksessä toimijoiden perusteluissa näyttäytyvät kummityöllä 

saavutetut vaikutukset, ja niiden myötä etenemisen näyttö. Saavutuksia tuodaan 

esille esimerkiksi yksittäisiin henkilöihin pohjautuvien menestystarinoiden avulla, tai 

erilaisten tilastojen ja raporttejen avulla, joita minullekin tarjottiin usein 

haastattelutilanteissa. Useimmiten saavutukset on esitetty vertailtavassa muodossa, 

eli lukuina tai prosentteina. Antropologi Jason Hickelin (2016) mukaan legitimaatio 

voidaankin pohjata edistyksen osoittamiseen erilaisten mittareiden avulla. 

Etenemisen kehyksen toinen puoli ovat paikallisten osallistamiseen ja 

voimaannuttamiseen liittyvät perustelut. Paikallisia osallistavat toimet voidaan nähdä 

yhteneväisinä tämänpäiväisen kehitysdiskurssin kanssa, eli sen kanssa, mitä tänä 

päivänä pidetään hyväksyttävänä toimintana. Näillä keinoin nähdään saavutettavan 

pysyvämpiä tuloksia yhteisöissä. Osallistamiseen ja voimaannuttamiseen liittyvät 

osaltaan kapasitointitoimet, joissa päämääränä on vahvistaa paikallisten kykyä omien 

asemiensa parantamisessa. Toimet voivat olla hyvinkin konkreettisia, kuten 

käsienpesukoulutusta. Haastateltavat perustelivat kapasitointia ja voimaannuttamista 

myös sillä, että niiden kautta vaikutukset moninkertaistuvat. Kutsun tätä 

perustelemisen muotoa lumipalloefektiksi, sillä siinä ajatuksena on, että yksi 

saavutus johtaa toiseen tai useampaan seuraamukseen esimerkiksi niin, että 

kouluttamalla tyttö tämä tulee kouluttamaan myös omat lapsensa. Toisaalta koko 

kummilapsitoimintaan voidaan soveltaa lumipalloefektin ajatusta siinä mielessä, että 

sen kohdistumisella lapsiin ajateltiin saavan mahdollisimman kauaskantoiset ja 

kertaantuvat seuraukset. 

Vastuukehyksessä painottuu erityisesti vastuu maailman ”haavoittuvimmasta” 

väestöstä, kuten naisista ja tytöistä, syrjäytetyistä tai vammaisista henkilöistä. Tarve 

näiden avustamiseen perusteltiin erilaisiin tilastoihin ja mittareihin, esimerkiksi 

LDC-taulukoihin tai lapsi-äiti-kuolleisuuteen pohjaten. Aineistossani esiintyvä 

velvollisuudentunto voidaan liittää niin sanottuun valkoisen miehen taakkaan, jonka 

juuret ulottuvat kolonialismin aikaiseen sivistysmissioon (Easterly 2006: 19–21). 

Valkoisen miehen taakka näyttäytyi esimerkiksi niin, että tukea pidettiin tarpeellisena 

mikäli paikallinen taho ei itse kykene huolehtimaan heikko-osaisista. Tätä samaa 

perustelua sovellettiin myös työn painottumisella lapsiin, niin että mikäli lapsella ei 

ole paikallisen aikuisen tukea, jonkun muun on silloin tarjottava apua hänelle. 

Toisaalta aineistossa esiintyi ikään kuin vaihtoehtoinen näkemys valkoisen miehen 

taakasta, joka pohjaa omasta valta-asemasta johtuvan vastuun ja velvollisuuden 

sijaan eri maanosien historialliseen epätasa-arvoon. Tämä näyttäytyi vastuuna 

pitkään jatkuneen vääryyden ja maanosien erilaisten tulotasojen korjaamiseen. 

Informantit näkivät toiminnan vastuullisuuden syntyvän työn pitkäkestoisuudella ja 

kokonaisvaltaisuudella, joiden avulla ajateltiin myös voitavan saavuttaa pysyvämpiä 

vaikutuksia paikallisyhteisöissä. Kokonaisvaltaisuus liittyi toisaalta siihen, ettei 

kehitysyhteistyön vanhoja virheitä aioittu toistaa. 
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Kehykset eivät todellisuudessa ole selkeästi erilliset, vaan keskenään päällekkäisiä. 

Edellä kuvaamiani legitimaatiokehyksiä esiintyi kaikkien toimijoiden puheissa 

jossain määrin. Tutkimusaineistoni perusteella etenemisen kehyksen käyttö oli 

kuitenkin vahvempi järjestöissä työskentelevillä haastateltavilla. Sitä vastoin 

kummeilla toiminta käsitellään erityisesti yksilöllisen kokemuksen kehyksen kautta.  

Legitimaatiokehyksistä ilmenee toimintaan sisältyvä poliittinen aspekti. Antropologit 

ovat tyypillisesti olleet kriittisiä kestävän kehityksen viitekehysten kaltaisia, 

yleistäviä ja universaaleja poliittisia päämääriä kohtaan, joita YK:n 

Vuosituhattavoitteet ja Agenda 2030:kin ovat. Tässä tutkielmassa näkemykseni on, 

että yleisiä tavoitteita ja niiden mittareita voidaan käyttää, kunhan niitä ei oteta 

itsensä selittävinä, vaan maailmanlaajuisien tavoitteiden tarkastelun yhteydessä on 

muitettava, etteivät ne kerro syvällisesti lukujen takana olevasta paikallisesta 

todellisuudesta. Tutkielmassani on mukana useampia viitekehyksiä kestävän 

kehityksen ymmärtämiseen. Myös haastattelemani henkilöt mieltävät sen monin eri 

tavoin. Siitä huolimatta kummitoiminnalla tavoitellaan kuitenkin pitkälti samoja, 

kestävän kehityksen periaatteissakin esiintyviä päämääriä, kuten koulutuksen 

edistäminen, köyhyyden poistaminen sekä tyttöjen ja naisten oikeudet. Sen sijaan 

ympäristötavoitteiden osuus jäi aineistossani sivuosaan, muttei kuitenkaan 

näyttäytynyt täysin poissaolevana.  

Kestävän kehityksen periaatteiden kannalta näkisin yhteisökummiuden 

kummitoiminnan muodoista parhaimpana vaihtoehtona. Yhteisöpohjaisessa työssä 

eri kestävän kehityksen teemoja voidaan toteuttaa monipuolisimmin, eikä siinä ole 

mukana nimetyn yksilökummiuden tuomia riskejä paikallisten eriarvoistumisesta tai 

viestinnän eettisyydestä. Ilman nimettyjä kummilapsia ja roolin mukanaan tuomia 

mahdollisia velvoitteita, yhteisön lasten tasa-arvo olisi varmempi. 

Yhteisökummiudessa ei myöskään viestinnän tarvitse kohdentua tiettyihin 

henkilöihin, vaan siinä kerrotaan paikallisten kuulumisista ryhmänä. Lisäksi 

haitallisista lahjakäytännöistä luovutaan automaattisesti yhteisökummiuteen 

siirryttäessä. Myös yksilökummius on arvokasta omalla tavallaan. Jo yhden lapsen 

tai perheen auttaminen voi itsessään olla hyvä asia. Tämän tutkielman yhtenä 

painopisteenä on kuitenkin kestävän kehityksen näkökulma, jonka kannalta näen 

yhteisökummiuden toimintamalleista toimivimpana ratkaisuna. Mikäli toiveissa on, 

ettei jonain päivänä kummilapsiohjelmia enää tarvittaisi, olisi kannattavampaa tehdä 

työ kestävällä tavalla, ja keskittyä ratkaisemaan ongelmien taustalla olevia syitä. 

Kummeille tyypillisen vahvan sitoutumisen myötä toiminnan rahoitus on 

kertaluontoista rahalahjaa säännöllisempää, ja näin ollen taloudellisesti kestävämpää.  

Toisaalta suuri osa toiminnan rahoituksesta tulee Suomen valtiolta, jolla ei tällä 

hetkellä näytä olevan intressejä kehitysyhteistyöprojektien jatkuvuuteen 

panostamiseen. Tulevaisuudessa teknologia voi mahdollisesti tuoda mukanaan 

kustannussäästöjä niin, että entistä suurempi osa lahjoituksesta voisi saavuttaa avun 

kohteen. Kuitenkin kummisuhteen ylläpitäminen lisää järjestöiltä vaadittavaa 

organisaatiota, mikä voi osaltaan viedä varoja itse kohteesta. Toiselta osin voidaan 

pohtia olisiko toimintaan lahjoittavia henkilöitä yhtä runsaasti mikäli kummisuhteen 

tuomaa henkilökohtaisuuden elementtiä ei olisi tarjolla. Kummitoiminnan sisältämä 

henkilökohtainen ihmissuhde ja sen molemminpuolisuus on todennäköisesti se 
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tekijä, jonka ansiosta kummitoiminta on noussut niin suureen suosioon 

lahjoitusmuotona eri puolilla maailmaa. Henkilökohtaisuus voi edistää kulttuurien 

välistä kumppanuutta, mutta toisaalta samanaikaisesti siinä piilee eriarvoistumisen 

riski.  

Osallistaminen ja voimauttavinen ovat tyypillisiä kestävän kehityksen 

periaatteissakin ilmeneviä teemoja, joiden avulla pyrkimyksenä on paikallisen 

kontekstin huomoiminen, ja vaikuttaminen laaja-alaisesti kestävämpään 

tulevaisuuteen. Kummityön kohdentumisessa näkyvät pyrkimykset köyhyyden 

poistamisen ja sukupuolten tasa-arvoisuuden tavoitteisiin. Toimijat suunnittelevat 

kestävän kehityksen kulttuurisiin mittapuihin sopivaa toimintaa, mutta toisaalta 

toimivat samalla pakotteiden, kuten rahoittajan kiinnostuksenkohteiden alaisina. 

Kehitysmäärärahaleikkauksilla oli toisinaan ollut onnellinenkin loppu, kun joissain 

lakkauttamisen tapauksissa ohjelman paikallinen taho, valtio tai järjestö oli ollut 

kiinnostunut ottamaan vastuun toiminnasta. Se, ettei ulkopuolista apua enää 

tarvittaisi, lienee muidenkin kohteiden päämääränä, sillä kummityön tarkoituksena 

on lopulta tehdä itsensä tarpeettomaksi. Mikäli ohjelmia ollaan saatu integroitua 

paikallisiin rakenteisiin, voidaan lopputulos sinänsä nähdä kestävän kehityksen 

ideaalin mukaisena.  

Lopulta kummityö eroaa muusta kehitystyöstä juuri yksilöllisen kokemuksen 

kehyksen avulla, jossa piilee toiminnan suosion salaisuus, mutta samalla sen suurin 

haaste. Henkilökohtaisuuden myötä toiminnan piiriin linkittyvät monet eettiset ja 

lastensuojelulliset kysymykset, joita tavallisessa kehitysyhteistyössä ei ole. 

Yhteisökummius, jossa jonkinlainen henkilökohtaisen kummisuhteen tunto on 

säilytetty, voisi olla ratkaisu toiminnan viestinnällisiin ja eettisiin ongelmiin. Myös 

viestinnän keinoin olisi mahdollisuuksia vaikuttaa kestävämpään, tasa-arvoisempaan 

ja riskittömämpään tulevaisuuteen.  

Tutkimustulokset ovat aina vastaus tutkimuskysymyksiin kerätyn aineiston 

perusteella, joka on näyte tutkittavasta maailmasta. Toisesta aineistosta olisi kenties 

voinut syntyä toisenlainen tulkinta. Omassa tutkielmassani lopputuloksiin on 

saattanut vaikuttaa se, että en ottanut mukaan kummitoimijoiden joukosta niitä 

pienimpiä järjestöjä, joiden toiminta on kohdistunut lähtökohtaisesti yhteen 

kohteeseen, usein lastenkotiin. Ilmeisesti tällaisiakin kummijärjestöjä on Suomessa 

melko paljon. Kuitenkin myös tutkimukseeni osallistuneiden henkilöiden edustamilla 

järjestöillä oli edelleen myös lastenkoteja osana niiden toimintaa. Siitä huolimatta 

haastateltavieni keskuudessa toimintamalli nähtiin pitkälti jäänteenä vanhasta ajasta. 

Pienimpien järjestöjen toimijoiden mukaan ottaminen tutkimukseen olisi voinut 

kuitenkin tuottaa erilaisen tuloksen kummityön toimintamuodoista.  

Kehysanalyysissä tutkimustuloksiin saattavat vaikuttaa haastattelutilanteissa 

esitettävät kysymykset. Välttääkseni kehysten ennalta määrittelemisen koitin 

lähtökohtaisesti muodostaa haastattelukysymykset mahdollisimman avoimiksi. 

Näkisin tämän onnistuneen, sillä haastateltavat vastasivat samoihin kysymyksiin 

käyttäen eri kehyksiä. Lisäksi lopulliset tutkimusaineistosta muodostuneet kehykset 

olivat itsellenikin yllätys.   
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Pro gradu -työni edetessä harmittelin, ettei minulla ollut tämän tutkielman puitteissa 

mahdollisuutta tutustua varsinaisiin kummikohteisiin. Toisaalta tutkielmani 

keskittyikin suomalaisten järjestötoimijoiden näkemyksiin kummitoiminnasta, joten 

ohjelmamaissa vierailuun ei varsinaisesti ollut tarvetta. Jatkossa olisi kuitenkin 

mielenkiintoista sijoittaa tutkimus lähemmin paikallisiin yhteisöihin. Olisi 

mielenkiintoista tutkia, minkälaisia perustelujen ja legitimaation muotoja paikan 

päällä annetaan, ja eroavatko ne tutkielmassani ilmenevistä legitimaatiokehyksistä. 

Samoin olisi mielenkiintoista perehtyä lähemmin tiettyyn kestävän kehityksen 

tavoitteeseen, ja sen toteutumiseen yhteisössä. Tällä tavoin olisi mahdollista päästä 

teemassa syvemmälle, kuin kokonaisia viitekehyksiä tarkastellessa. Paikan päällä 

olisi selvitettävissä myös kestävän kehityksen todellinen toteutuminen, koska 

toimijoiden puheista ja tilastoista sitä on lopulta vaikea päätellä.  

Kaikkiaan pro gradu -työhöni liittyvä tutkimusprosessi on ollut hyvin opettavainen ja 

kärsivällisyyttä kasvattava kokemus. Tutkimuksenteosta oppiminen lieneekin 

opinnäytetyön tekemisen perimmäinen tarkoitus. Tutkielmani lopuksi haluan kiittää 

haastateltaviani heidän ajastaan ja ystävällisestä vastaanotostaan. Erityiskiitos kuuluu 

tutkimukseeni osallistuneille kummeille, joilla ei ollut minkäänlaisia työperäisiä 

velvoitteita tapaamiseeni, vaan he tekivät sen omasta mielenkiinnostaan. Toivon, että 

tulevaisuudessa useammat olisivat kiinnostuneita tutkimaan kummitoimintaa, ja että 

heidät otettaisiin vastaan ennakkoluulottomasti. Toiminnasta tehtyä riippumatonta 

tutkimusta oli vaikea löytää, mikä kertoo mielestäni siitä, että sitä voisi olla 

enemmänkin. Erityisesti laadullisen tutkimuksen avulla voitaisiin tarkastella 

todellisuutta tilastojen takana, joita sen sijaan on runsaasti.  
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Lähteet 

Tutkimusaineisto 

 

Kenttäpäiväkirja 22.2.2017 –  18.8.2017 

 

Haastattelut  

Haastateltava 1, nainen, alempi korkeakoulututkinto, 40–49 vuotta. Haastatteluaika 

ja -paikka: 24.2.1017, Helsinki. 

Haastateltava 2, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 50–59 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 27.2.2017, Helsinki.  

Haastateltava 3, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 50–59 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 27.2.2017, Helsinki. 

Haastateltava 4, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 30–39 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 2.3.2017, Helsinki. 

Haastateltava 5, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 40–49 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 13.3.2017, Helsinki.  

Haastateltava 6, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 30–39 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 13.3.2017, Helsinki. 

Haastateltava 7, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, nainen, 30–39 vuotta, 

Haastatteluaika ja -paikka: 14.3.2017, Helsinki.  

Haastateltava 8, nainen, alempi korkeakoulututkinto, 30–39 vuotta, Haastatteluaika 

ja -paikka: 29.6.2017, Helsinki. 

Kummi 1, nainen, alempi korkeakoulututkinto, 40–49 vuotta, Haastatteluaika ja -

paikka: 7.7.2017, Helsinki. 

Kummi 2, nainen, alempi korkeakoulututkinto, 20–29 vuotta, Haastatteluaika ja -

paikka: 11.7.2017, Espoo.  

Asiantuntija 1, nainen, ylempi korkeakoulututkinto, 30–39 vuotta, Haastatteluaika ja 

-paikka: 18.8.2017, Skype-haastattelu.  
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Liitteet 

Liite 1 

 

Haastattelurunko 

Pohjustus 

-Ajatus tutkimukseen lähti omasta mielenkiinnostani kehitysyhteistyömaailmaan, ja 

kummilapsitoiminta valikoitui aiheeksi, koska se oli toteutettavissa Suomessa. 

-Yleistavoite on tarkastella järjestötoimijoiden näkökulmasta kummilapsitoiminnan 

järjestäytymistä, perusteita ja kummilapsitoiminnan linkittymistä kestävän 

kehityksen periaatteisiin. 

-Tutkimukseen voi osallistua halutessaan anonyymisti, kuitenkin joissain tapauksissa 

taustajärjestö voi olla pääteltävissä. Materiaali on kuitenkin vain omaan käyttööni.  

 

Henkilökohtaiset taustat 

• Ikä, koulutus, kotipaikkakunta 

• Mikä on toimenkuvasi järjestössä? 

• Millaiset tiedot sinulla oli kummilapsitoiminnasta ennen tätä työtä? 

 o oletko tehnyt vastaavaa työtä aikaisemmin? 

•Kerro, kuinka päädyit mukaan kummilapsityöhön?  

 o kauanko olet ollut toiminnassa mukana? 

 o mikä motivoi sinua tulemaan mukaan? 

 

Teema 1: Järjestön tausta ja kummilapsitoiminnan järjestäytyminen 

(Miten kummilapsitoiminta on kehittynyt, ja mitä se on tänä päivänä?) 

• Kuinka ja mitä tarkoitusta varten järjestö perustettiin?  

 o Onko kyseessä kansainvälisen kattojärjestön alainen vai suomalainen 

 järjestö?  
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• Onko toiminnassa tapahtunut muutoksia? 

• Kuuluuko järjestön piiriin muuta toimintaa? 

 o Liittykö järjestön toimintaan vapaaehtoistyötä tai tapahtumia?  

 o Humanitaarinen työ/muu kehitysyhteistyö 

• Millä tavoin toiminta organisoituu käytännössä?  

 o Missä maissa toimintaa on? Kuinka paljon kummeja/lapsia on 

järjestön  piirissä? 

 o Minkälaista on kummien ja kummilasten välinen yhteydenpito? Voiko 

 kummilapsen luo matkustaa? Onko se yleistä?  

 o Liittyykö kanssakäymiseen erityisiä sääntöjä? 

 o rahoitus 

• Minkälaisena näet kummilapsityön tämänhetkisen tilan? (suhteessa menneeseen ja 

tulevaisuutta ajatellen) 

 

Teema 2: Kummilapsitoiminnan perustelut 

(Miten kummilapsitoimintaa perustellaan?) 

• Kuinka järjestö valitsee avustettavat lapset? 

• Kenelle tai mihin taloudellinen apu kohdistuu? 

 o perheelle, lapselle, koko yhteisölle, tiettyyn projektiin 

 o Onko tässä ollut muutosta? 

• Mitä asioita kohdemaissa halutaan edistää?  

• Mitkä ovat järjestön tavoitteet? 

 o Onko työssä erityisiä painopisteitä? 

• Mitkä ovat järjestön arvot ja näkyvätkö ne työssä? 

• Miksi kummilapsityö on tärkeää? 

 

Teema 3: Toiminnan kestävyys 
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• Miten henkilökohtaisesti käsität kestävän kehityksen –käsitteen? 

• Minkälaisia vaikutuksia kummilapsityöllä on havaittu kohdemaissa? 

 o esim. ympäristö-, sosiaaliset, tasa-arvo-, terveys-, sanitaatio-, 

ruokaturva- , poliittiset/hallinnolliset vaikutukset 

 o Minkälaisia vaikutuksia olet itse huomannut? 

• Miten vaikutusten pysyvyys huomioidaan toiminnassa? 

 o Kuinka kauan toiminta jatkuu kohteessa? 

 o Kauanko kummit ovat mukana, mitä tapahtuu jos avustus loppuu? 

• Määrittelevätkö kansainväliset sopimukset työtä? 

 o (lastenoikeudet, ihmisoikeusjulistus) vai 

 o Seurataanko jotain tiettyä kestävän kehityksen periaatetta? Miten? 

Onko  tässä ollut muutosta? 

• Kuinka kestävä kehitys ilmenee kummilapsitoiminnassa? 
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Liite 2 

 

Osallistujan suostumuslomake 

 
Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 

 

 

Osallistujan tiedot 

 

Nimi________________________________________________________________

___ 

Koulutus_____________________________________________________________

___ 

Syntymäaika 

____________________________________________________________ 

Asuinpaikka__________________________________________________________

___ 

Yhteystiedot (sähköposti ja/tai puh. 

nro)_______________________________________ 

 

Harjoitustyön aihe sekä tekijät 

 

Tutkimukseni yleistavoitteena on tarkastella järjestötoimijoiden näkökulmasta 

kummilapsitoiminnan järjestäytymistä, perusteita, sekä toiminnan linkittymistä 

kestävän kehityksen periaatteisiin.  

 

Nimi________________________________________  

 

Yhteystieto__________________________________  

 

     

Aineistonkeruun eteneminen 

 

Tutkimukseni toteutan etnografisin keinoin, eli haastattelemalla ja mahdollisuuksien 

mukaan myös ottamalla osaa kummilapsitoimintaan liittyviin tapahtumiin. 

Haastattelujen kesto on noin tunnin ja haastattelut nauhoitetaan. Havainnointikerrat 

tulen kirjaamaan ylös kenttäpäiväkirjan muodossa. 
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Aineistonkeruuseen osallistuvan oikeudet 

 

Haastateltavat tulen pitämään anonyymeinä käyttäen haastateltavien numerointia 

(H1, H2, H3 jne.) – kuitenkin on hyvä huomata, että joissain tapauksissa voi olla 

mahdollista että taustajärjestö on lopullisesta työstä pääteltävissä. Pyrin kuitenkin 

välttämään tämän etenkin jos kyseessä olevalla asialla voisi olla negatiivisia 

seurauksia. Haastattelumateriaali jää vain omaan käyttööni. Haastateltavalla on myös 

oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, joihin hän ei halua vastata. Osallistuvaa 

havainnointia ei tulla järjestämään ilman mukana olevien henkilöiden suostumusta. 

Osallistuvilla henkilöillä on myös oikeus saada mahdolliset oheismateriaalit, häntä 

itseään koskeva tutkimusaineisto, aineiston pohjalta syntyvä harjoitustyö ja 

mahdolliset tieteelliset julkaisut itselleen.  

 

Annan suostumukseni haastatteluun 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

Annan suostumukseni havainnointiin  

___ Kyllä 

___ Ei 

 

Nimeäni saa käyttää harjoitustöissä ja julkaisuissa 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

Haluan saada kopion tutkimusmateriaalin pohjalta syntyneistä harjoitustöistä ja 

julkaisuista 

___ Kyllä 

___ Ei 

 

 

 

___________________________  ______________________ 

Osallistuvan allekirjoitus sekä nimenselvennys  Aika 

 

____________________________ 

Harjoitustyön/tutkielman tekijän allekirjoitus sekä nimenselvennys  

 

 

Suostumus täytetään kahtena (2) kappaleena.   
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