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Vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia 
vastavuoroisuudesta ikääntyneiden ihmisten 

vapaaehtoistyössä
Irma Äyräväinen, Arja Piirainen, Taru Lintunen, Taina Rantanen

Jyväskylän yliopisto

Sosiaalisen vaihdon teorioiden mukaan vastavuoroisuus on tärkeää ikääntyneiden 
ihmisten suhteissa. Vapaaehtoistyössä vastavuoroisuus on oleellista, mutta sitä ei ole 
juuri tutkittu eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden kannalta. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, kuinka eläkeikäiset vapaaehtoistyöntekijät kokevat vasta-
vuoroisuuden vapaaehtoistyössä. Kolme kuukautta kestäneen toimintajakson aika-
na vapaaehtoistyöntekijät auttoivat liikkumiskyvyn ongelmista kärsiviä ikäihmi siä 
osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan osana Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja 
vanhusten hyvinvointi (VAU) -tutkimushanketta. Tämän laadullisen osatutkimuk-
sen 17 osallistujaa olivat 61–72-vuotiaita. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastat-
teluilla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Eläkeikäiset vapaaeh-
toistyöntekijät kokivat saavansa vapaaehtoistyöstä sisältöä siirtymävaiheen elä-
määnsä ja antavansa inhimillisyyttä ikäihmisten vanhuuteen. Analyysissä saamisen 
yläkategorioiksi muodostuivat merkityksellinen toiminta, kasvu vanhenemiseen 
ja hyväksyvä ystävyys. Antamisen yläkategorioiksi saatiin avun antaminen, ajan 
antaminen, kuunteleminen ja arjen avartuminen. Symmetrisesti vastavuoroisuus 
tuli esiin hyväksyvässä ystävyydessä ja arjen avartumisessa, niissä yläkategorioissa 
molemmat osapuolet olivat samanaikaisesti sekä saavana että antavana osapuolena. 
Vapaaehtoistyön luonteeseen näyttää kuuluvan tällainen vastavuoroisuuden yhteen 
kietoutuneisuus, jossa saamista ja antamista on vaikea erottaa toisistaan. Sosiaalisen 
vaihdon vastavuoroisuus vaikuttaa toimivan vapaaehtoistyössä

Johdanto

Työelämän päättyminen eläkkeelle jäämiseen 
tuo eteen uusia kysymyksiä ajankäytöstä ja elä-
män uudelleen järjestämisestä. Vapaaehtoistyö 
on noussut yhdeksi tärkeäksi toimintamuo-

doksi eläkkeellä olevien ihmisten elämässä. 
Eläkkeelle jääminen tuo muutoksia ihmisten 
vapaa-ajan käyttöön (Haarni 2010a; Casey 
2014; Sabbath ym. 2016). Työssä käynnin lop-
puminen ja sen myötä lisääntynyt vapaa-aika 
antavat ihmisille uudenlaista vapautta valita, 
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miten he haluavat aikaansa käyttää (Sabbath 
ym. 2016). Tutkimusten mukaan  eläkkeelle jää-
minen on prosessi, jossa vähitellen  jätetään työ-
elämän roolit ja siirrytään eläkeläisen elämän-
tapaan. Tämä siirtyminen voidaan jakaa erilai-
siin vaiheisiin, mutta tutkijoiden mukaan lo-
pulta päädytään tyyntymiseen tai sopeutumi-
seen (Seitsamo 2007, 18), muutoksesta toivu-
taan ja siirtymästä seuraa asettuminen (Haarni 
2010b, 40–41).

Taloustutkimuksen vuonna 2015 tekemän 
mielipidekyselyn mukaan joka kolmas suoma-
lainen oli tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen 
neljän viikon aikana. Suomalaiset käyttävät va-
paaehtoistoimintaan keskimäärin lähes 18 tun-
tia kuukaudessa, ja eniten aikaa vapaaehtoistyö-
hön käyttivät 65–79-vuotiaat, 23 tuntia neljäs-
sä viikossa (Rahkonen 2015). Vapaaehtoistyön 
tekeminen lisääntyy eläkeiässä, mutta ikä ei ole 
ainoa vaikuttava tekijä, koska toisaalta vapaa-
ehtoistyön tekeminen vähenee terveyden hei-
ketessä (Komp, van Tilburg & Broese van 
Groenou 2012). Suomessa aikaisemmat tut-
kimukset eläkeikäisten vapaaehtoistyöstä ovat 
olleet kyselyjä vapaaehtoistyöhön osallistumi-
sesta (Haarni 2010a) tai eläkeikäiset ovat  olleet 
yksi ryhmä vapaaehtoistyötä tekevien joukossa 
(Yeung 2004). Lisäksi on tutkittu sitä, kuinka 
eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden teke-
mä ulkoliikuntaan aktivoiva toiminta on vai-
kuttanut apua saaneiden ikäihmisten elämän-
laatuun (Rantanen ym. 2015) ja masennus-
oireisiin (Rantakokko, Pakkala, Äyräväinen 
& Rantanen 2014), sekä kuinka mielekkääk-
si vapaaehtoistyöntekijät ovat kokeneet teke-
mänsä työn (Räihä, Äyräväinen, Rantakokko, 
Lyyra & Rantanen 2012). Eläkeikäisten ih-
misten vapaaehtoistyötä koskevista tutkimuk-
sista tehdyissä kansainvälisissä katsauksissa on 
keskitytty siihen, kuinka vapaaehtoistyön te-
keminen vaikuttaa tekijöidensä hyvinvointiin 
(Wheeler, Gorey & Greenblatt 1998; Onyx 
& Warburton 2003; Corporation for National 
& Community Service, Office of Research 
and Policy Development 2007; Gottlieb & 

Gillespie 2008; von Bonsdorff ja Rantanen 
2011, Cattan, Hogg & Hardill 2011).

Tämän tutkimuksen teoreettisena  pohjana 
on vastavuoroisuus (reciprocity) sosiaalisen 
vaihdon teorian (social exchange theory) osana 
(ks. esim. Homans 1958; Emerson 1976; 
Blau 1987). Sosiaalisen vaihdon teoriaa voi-
daan pitää laajana viitekehyksenä, jonka si-
sällä eri suuntaukset keskustelevat keskenään 
(Emerson 1976). Näitä eri teorioita on käytetty 
paljon etenkin sosiologian, psykologian ja ta-
loustieteiden tutkimuksissa. Vastavuoroisuutta 
pidetään tärkeänä osana sosiaalisen vaihdon 
teorioita ja sen katsotaan olevan avain myön-
teisiin tunteisiin sosiaalisessa kanssakäymisessä 
(Emerson 1976; Blau 1987). Sosiaalisen vaih-
don teorioissa vastavuoroisuus ilmenee ihmis-
ten välisten suhteiden rakentumisena ja jatku-
misena paljolti sen mukaan, kuinka hyvin suh-
teeseen tehdyt panostukset ja palkinnot, anta-
minen ja saaminen, tasapainottuvat osapuolten 
välillä. Ihmissuhteissa ihmiset antavat ja saavat 
toinen toisiltaan erilaisia resursseja. Nämä re-
surssit voivat olla 1) materiaalisia, kuten rahaa, 
tavaroita tai palveluita, 2) emotionaalisia, jot-
ka liittyvät tunteisiin, kuten rakkaus, huoleh-
timinen, asema ja kunnioitus tai 3) tiedollisia, 
kuten neuvot ja ohjeet, jotka voivat auttaa on-
gelmanratkaisussa (Emerson 1976; Blau 1987). 
Vastavuoroisuutta voidaan tarkastella kolmella 
eri tavalla: 1) vastavuoroisuus keskenään riip-
puvaisina vaihtoina 2) vastavuoroisuus kansan 
uskomuksena, ja 3) vastavuoroisuus moraalise-
na normina (Gouldner 1960). Tässä tutkimuk-
sessa vastavuoroisuutta käsitellään saamisen ja 
antamisen vaihtoina osapuolten välillä.

Sosiaalisen vaihdon teorioiden valossa elä-
keikäisten ihmisten ihmissuhteiden vastavuo-
roisuutta on aiemmin tutkittu ikääntyneiden 
ja heidän keski-ikäisten lastensa välillä (Liang 
ym. 2001; Fyrand 2010), pitkissä avioliitoissa 
(Tower & Kasl 1996; Goodman 1999, Fyrand 
2010), läheisissä ystävyyssuhteissa ikäänty-
neiden aikuisten kesken (Carlson Jones & 
Vaughan 1990; Fyrand 2010), ikääntyneiden 
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itsehoitoryhmissä (Grasser & Craft 2000; 
Munn-Giddings & McVicar 2007), formaa-
lissa ja informaalissa hoivassa (Roe, Whattam, 
Young & Dimond 2001; Wolff & Agree 2004) 
sekä erittäin vanhojen hoivakodin asukkaiden 
suhteissa henkilökuntaan ja  perheenjäseniin 
(Beel-Bates, Ingersoll-Dayton & Nelson 2007). 
Viime vuosina vastavuoroisuutta on  tutkittu 
esimerkiksi myöhäisellä iällä leskeksi  jääneen 
vanhemman ja lapsien välisissä suhteissa 
(Isher wood, Luszcz & King 2016) ja koros-
tet tu vastavuoroisuuden tärkeyttä suhteissa 
sosiaalityöntekijöiden ja hyvin vanhojen sekä 
hauraiden ihmisten kesken (Thompson 2016). 
Kaikissa näissä tutkimuksissa ihmisten välisis-
sä suhteissa osallistujien pyrkimyksenä oli tasa-
painoinen vastavuoroisuus, ja epätasapainosta 
seurasi erilaisia ongelmia. Fyrand (2010) to-
tesi katsauksessaan, jonka hän teki 20 tutki-
muksesta, että ikääntyneiden ihmisten sosiaa-
lisissa suhteissa epätasapaino kumpaan tahan-
sa suuntaan vähensi elämän laatua ja heikensi 
mielenterveyttä.

Parhaiten vapaaehtoistyötä tekevien ja 
apua saaneiden ikäihmisten välisiä  suhteita 
voidaan verrata läheisistä  ystävyyssuhteista 
(Carlson Jones & Vaughan 1990; Fyrand 
2010) ja toisaalta ikääntyneiden itsehoitoryh-
mistä (Grasser & Craft 2000; Munn-Giddings 
& McVicar 2007) sekä informaalista hoivasta 
(Roe ym. 2001; Wolff & Agree 2004) tehtyihin 
tutkimuksiin. Lisäksi osa näistä tutkimuksista 
on tehty laadullisia tutkimusmenetelmiä käyt-
täen. Carlson Jonesin ja Vaughanin mukaan so-
siaalisen vaihdon ei todettu vaikuttavan tyyty-
väisyyteen ystävyyssuhteissa. Sen sijaan heidän 
tutkimuksensa mukaan ystävyyssuhteen hyvin-
vointia näytti kasvattavan halukkuus ajatella 
muiden hyvinvointia ja toisten antaman tuen 
vastaanottamisen hyväksyminen. Heidän mu-
kaansa näyttääkin siltä, että sosiaalisen  vaihdon 
teoria ei välttämättä ole toimiva läheisissä ystä-
vyyssuhteissa (Carlson Jones ja Vaughan, 1990). 
Fyrand taas totesi katsauksessaan, että ystä-
vyyssuhteiden jatkuvuuden perustana näytti 

olevan osapuolten itsenäisyyden säilyminen, 
joka taas perustui tasapainoiseen vastavuoroi-
suuteen. Hänen katsauksessaan ystävyyssuhteet 
vaikuttivat myös olevan haavoittuvaisempia 
kuin puolisoiden tai vanhempien ja lasten vä-
liset suhteet (Fyrand, 2010). Itsehoitoryhmiin 
osallistuneet ikäihmiset kokivat toisille anta-
misen tärkeäksi, mutta sen sijaan avun vastaan-
ottaminen vaikutti lamaannuttavasti heidän 
toimintaansa (Grasser & Craft 2000). Myös 
Roen kollegoineen 20 henkilölle tekemässä in-
formaalia hoivaa koskevassa haastattelututki-
muksessa on todettu ikäihmisille olleen vai-
keaa pyytää ja vastaanottaa muiden antamaa 
apua. Vastavuoroisuuden todettiin parantavan 
ikäihmisten ja hoitohenkilöstön välistä suhdet-
ta. Heidän tutkimuksessaan apua antaneista ih-
misistä yli puolet oli perheenjäseniä tai vapaa-
ehtoisia (Roe ym. 2001).

Laajoissa määrällisissä tutkimuksissa on ha-
vaittu koetun vastavuoroisuuden vapaaehtois-
työssä ja epävirallisessa avussa lisäävän vapaa-
ehtoistyötä tekevien hyvinvointia ja vastaavas-
ti epäsuhtaisen vastavuoroisuuden alentavan 
hyvinvointia (esim. Wahrendorf ym. 2010). 
Vähäisen vastavuoroisuuden viimeisten työ-
vuosien aikana on havaittu vähentävän ihmis-
ten osallistumista vapaaehtoistyöhön eläkevuo-
siensa aikana (Wahrendorf, Blane, Matthews 
& Siegrist 2016). Nämä tutkimukset ovat pää-
asiallisesti keskittyneet tutkimaan vastavuoroi-
suuden vaikutuksia tiettyihin muihin muuttu-
jiin. On tutkittu vastavuoroisuuden epätasapai-
nosta johtuvia kielteisiä vaikutuksia ja toisaalta 
vastavuoroisuuden tasapainosta johtuvia hyviä 
vaikutuksia esimerkiksi elämän laatuun, mie-
lenterveyteen tai vapaaehtoistyöhön osallistu-
miseen. Vastavuoroisuus on ollut näissä tutki-
muksissa mukana vain yhtenä muuttujana 
muiden joukossa, eikä sen taustaan tai raken-
tumiseen ole kiinnitetty huomiota. Tällainen 
tilastollinen tutkimus tuottaa tuloksia ilmiöi-
den yleisyydestä tai yhteyksistä toisiin tekijöi-
hin, mutta niillä ei päästä itse vastavuoroisuu-
den ilmiön sisälle. Laadullisilla menetelmillä 
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tehtyjä tutkimuksia aiheesta on hyvin vähän. 
Esimerkiksi Fyrandin (2010) tekemässä kat-
sauksessa 20 tutkimuksesta vanhojen  ihmisten 
sosiaalisista suhteista ei ollut mukana yhtään 
laadullisilla menetelmillä tehtyä tutkimusta. 
Omassa aikaisemmassa tutkimuksessam me sel-
vitimme vastavuoroisuuden kokemuksia apua 
saaneiden ikäihmisten kannalta. Totesimme 
siinä, että liikkumiskyvyn ongelmista kärsi-
vät ikäihmiset kokivat vastavuoroisuutta heitä 
auttaneiden eläkeikäisten vapaaehtoistyönte-
kijöiden kanssa (Äyräväinen, Lyyra, Lintunen 
& Rantanen 2012). Useissa tutkimuksissa on 
havaittu vastavuoroisuuden vapaaehtoistyössä 
hyödyttävän sekä vapaaehtoistyöntekijöitä että 
apua saaneita henkilöitä (Onyx & Warburton 
2003), mutta tiedämme vain vähän vastavuo-
roisuudesta eläkeikäisten ihmisten keskinäises-
sä vapaaehtoistyössä. 

Vuosina 2008–2011 Jyväskylän yliopisto 
ja Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter 
järjestivät Jyväskylässä tutkimuksen, jossa elä-
keikäiset vapaaehtoistyöntekijät auttoivat ko-
din ulkopuolisiin aktiviteetteihin sellaisia yksin 
asuvia ikäihmisiä, joilla oli vakavia liikkumis-
kyvyn ongelmia (Rantanen ym. 2015). Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan koettua vastavuo-
roisuutta vapaaehtoistyöntekijöiden kannalta. 
Artikkelissa on tarkoituksena kuvata ja ym-
märtää, kuinka eläkeikäiset vapaaehtoistyön-
tekijät kokivat vastavuoroisuuden toimiessaan 
ikä ihmisten kanssa.  

Aineisto ja menetelmät 

Osallistujat
 

Tähän tutkimukseen osallistuneet vapaaehtois-
työntekijät rekrytoitiin syksyn 2008 ja syksyn 
2009 välisenä aikana. Vapaaehtoistyöntekijöiksi 
valittiin eläkkeellä olevia henkilöitä, joiden oh-
jaajat arvioivat soveltuvan hankkeeseen koulu-

tusjakson aikana saamansa käsityksen perus-
teella. Tärkeintä oli kiinnostus ja sitoutuminen 
toimintaan. Toimintajakson alkaessa vapaaeh-
toistyöntekijä allekirjoitti suostumuksensa tut-
kimukseen osallistumisesta. 

Kaikille vapaaehtoistyöntekijöinä toimiville 
järjestettiin kolmipäiväinen yhteensä 12 tun-
tia kestänyt koulutus. Perehdytyskoulutuksen 
aiheita olivat vapaaehtoistyöntekijänä toimi-
minen, turvallisuus ja hankkeeseen liittyvät oi-
keudet, velvollisuudet ja vastuut. Koulutuksessa 
harjoiteltiin käytännön vuorovaikutustilanteita 
toiminnallisia menetelmiä käyttäen Gordonin 
(2006) vuorovaikutusteorian mukaisesti. Teo-
rian ydinosia ovat aktiivinen kuuntelu, selkeä 
itseilmaisu minä-viestejä käyttäen ja molem-
mat voittavat -menetelmä, jolla pyritään tasa- 
arvoiseen ongelmanratkaisuun. 

Perehdyttämisen jälkeen kukin vapaaehtois- 
työntekijä tutustutettiin yhteen apua tarvitse-
vaan ikäihmiseen. He yhdessä suunnittelivat 
ikäihmisen kiinnostukseen pohjautuvan oh-
jelman, jonka pituus oli kolme kuukautta, ja 
joka suuntautui kodin ulkopuoliseen toimin-
taan. Kolmen kuukauden toimintajakson aika-
na vapaaehtoistyöntekijöillä oli ongelmatilan-
teissa mahdollisuus soittaa tutkimuskoordi-
naattorille. Lisäksi jokaisen toimintajakson 
aikana järjestettiin kolme työnohjauksellista 
ryhmätapaamista. Näissä tapaamisissa vapaa-
ehtoistyöntekijät saivat vertaistukea, kun heillä 
oli mahdollisuus keskustella toiminnassa eteen 
tulleista tilanteista toistensa kanssa. Paikalla oli 
myös vapaaehtoistyön työnohjaukseen pereh-
tynyt henkilö. 

Tämän tutkimuksen aineistona olivat va-
paaehtoistyötä tehneiden 17 eläkeikäisen hen-
kilön (16 naista ja yksi mies) yksilöhaastattelut. 
Iältään he olivat 61–72-vuotiaita, keskiarvo oli 
66,8 vuotta. Vapaaehtoistyöntekijöiden autta-
mien ikäihmisten ikäjakauma oli 70–90 vuotta 
ja keskiarvo 81 vuotta. 



Äyräväinen, Piirainen, Lintunen, Rantanen — Gerontologia 1/2019 7

Haastattelut
 
Vapaaehtoistyöntekijöiden yksilöhaastattelut 
tehtiin mahdollisimman pian heidän toimin-
tajaksojensa päättymisen jälkeen. Haastattelut 
kestivät 25 minuutista 45 minuuttiin ja litte-
roitua tekstiä fonttikoolla 12 ja 1½ rivinvälillä 
kertyi 14–26 sivua haastattelua kohti, yhteensä 
331 sivua. Haastattelurunko piti sisällään tee-
moja vapaaehtoistyön kokonaisuuden kokemi-
sesta, toiminnan jatkamiseen liittyvistä teki-
jöistä sekä mitä haastateltavat olivat kokeneet 
saaneensa ja antaneensa toimintajakson aikana. 

Jokaisessa yksilöhaastattelussa pyrittiin 
antamaan haastateltavalle tilaa puhua vapaasti 
hänelle tärkeistä asioista, häntä ei keskeytetty 
eikä palautettu haastattelurungon mukaiseen 
järjestykseen (Lumme-Sandt 2005). Kuitenkin 
huolehdittiin siitä, että kaikki teemat tulivat 
käsitellyiksi. Haastatteluista kaksitoista tehtiin 
haastateltavien kotona ja viisi yliopiston tilois-
sa. Tulososassa käytettyjen aineistolainauksien 
murresanoja on muutettu yleiskielelle tunnis-
tettavuuden estämiseksi. Sairaanhoitopiirin 
eettinen toimikunta on antanut tutkimukselle 
myönteisen lausunnon. 

Analysointi

Aineisto analysoitiin käyttämällä aineistoläh-
töistä, luokittelevaa sisällönanalyysia, jossa tar-
kasteltiin vastavuoroisuutta apua saaneen ikäih-
misen kanssa (Schreier 2012, 89). Aineiston 
analyysi aloitettiin lukemalla kirjoitettua teks-
tiä ja kuuntelemalla haastattelunauhoja useita 
kertoja, mikä mahdollisti pääasioiden ja tutki-
muskysymysten kannalta oleellisten asiakoko-
naisuuksien tunnistamisen. Teksti käytiin läpi 
etsien vastavuoroisuutta, antamista ja saamis-
ta. Alkuperäisilmauksista jokainen toteamus 
pelkistettiin tiiviimpään muotoon. Aineiston 
järjestely, alkuperäisilmausten pelkistäminen 
ja ryhmittelyt tehtiin käsityönä. Pelkistetyistä 

ilmauksista muodostuivat alakategoriat, jotka 
nimettiin mahdollisimman kuvaavasti ja kat-
tavasti (Taulukko 1). Tässä vaiheessa palattiin 
usein takaisin alkuperäiseen tekstiin tarkista-
maan, että tulkinta pohjautui  mahdollisimman 
hyvin alkuperäisilmaukseen ja asiayhtey teen. 
Jatkossa samansisältöisiä alakategorioita yh-
distettiin toisiinsa ja muodostettiin niistä ylä-
kategorioita, joille annettiin niiden sisältöä 
kuvaavat nimet (Taulukko 1). Yläkategorioita 
yhdistävät pääkategoriat nimettiin Sisältöä 
siirtymävaiheen elämään ja Inhimillisyyttä van
huuteen. Analyysin viimeisessä vaiheessa kum-
mankin pääkategorian sisältä yksi yläkatego-
rioista osoittautui vastavuoroisuutta kuvaavaksi 
(Taulukko 2) (Schreier 2012, 37–44). 

Autenttisia lainauksia käytetään havainnol-
listamaan alakategorioita. Aineisto-otteiden 
lopussa oleva kirjain kuvaa haastateltavaa ja 
numero ikää vuosina sekä toinen numero lit-
teraation sivunumeroa. 

Tulokset

Eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden ko-
kemuksista vastavuoroisuudesta syntyi  kaksi 
yksisuuntaista vastavuoroisuutta kuvaavaa 
pääkategoriaa vapaaehtoistyöntekijöiden saa-
misesta ja antamisesta: vapaaehtoistyöntekijät 
saivat sisältöä siirtymävaiheen elämään ja antoi-
vat inhimillisyyttä vanhuuteen. Lisäksi näiden 
pääkategorioiden sisältä löytyi kaksi kaksi-
suuntaista vastavuoroisuutta kuvaavaa yläkate-
goriaa: Hyväksyvä ystävyys ja Arjen avartumi
nen. Eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden 
yksilöhaastatteluista kerättyjen litteroitujen 
tekstien analyysin tuloksena muodostuivat 
yläkategoriat ja niitä kuvaavat alakategoriat. 
Seuraavaksi käsitellään näitä tuloksia yläkate-
gorioittain. 
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A) Vapaaehtoistyöntekijät saivat sisältöä 
siirtymävaiheen elämään

Haastateltavat kertoivat runsaasti tuntemuk-
siaan siitä, kuinka he kokivat saaneensa sisäl-
töä siirtymävaiheen elämäänsä  toimiessaan 
vuorovaikutuksessa ikäihmisen kanssa. Vapaa-
ehtoistyöntekijät kokivat tärkeäksi sen, että 
olivat löytäneet uutta merkityksellistä teke-
mistä elämäänsä eläkkeelle jäämisen jälkeen. 
Haastateltavat tunsivat myös kehittyneensä ja 
kasvaneensa vanhenemisessa, kun saivat opas-
tusta ja mentorointia vanhenemisen kokemus-
asiantuntijoilta, kauemmin eläkkeellä olleilta 
ikäihmisiltä. Kaksisuuntaista, symmetristä vas-
tavuoroisuutta vapaaehtoistyöntekijät kokivat 
hyväksyvän ystävyyden muodostumisessa ja 
jatkumisessa. Tätä sisältöä siirtymävaiheen elä
mään -pääkategoriaa (A) kuvaaviksi yläkatego-
rioiksi nousivat A1) merkityksellinen toiminta, 
A2) kasvu vanhenemiseen ja A3) hyväksyvä ys-

tävyys. Kukin yläkategoria muodostui useam-
masta yläkategoriaa kuvaavasta alakategoriasta. 

A1) Merkityksellinen toiminta

Merkityksellisen toiminta -kategoriaan sijoit-
tuivat vapaaehtoistyöntekijöiden kokemukset 
tarpeellisuudesta niille ikäihmisille, joita he 
kävivät tapaamassa. He kertoivat tapaamisten 
merkityksellisyydestä, ja siitä, kuinka ikäih-
miset odottivat heitä ja kuinka he itse odotti-
vat tapaamisia ikäihmisen kanssa. Lisäksi va-
paaehtoistyö tuntui vapaaehtoistyöntekijöistä 
kuin paluulta kaivattuun työelämään ja vapaa-
ehtoistyön myötä heidän oma elämänsä akti-
voitui muutenkin. Merkityksellinen toiminta 
ilmeni toisaalta tarpeellisuuden kokemuksena 
ja toisaalta kokemuksena vapaaehtoistyön te-
kemisen arvostuksesta. Tarpeellisuuden koke-
muksen (A1a) -alakategoriaan sijoittui se, että 
useampi kuin puolet haastatelluista vapaa-
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ehtoistyöntekijöistä kertoi, kuinka he saivat 
kokea olevansa tarpeellisia tai hyödyllisiä toi-
miessaan vapaaehtoistyössä. Kuten yksi heistä 
mainitsi:

Se tuntuu tarpeelliselta ja tuota koen, että 
en ole vielä yhteiskunnassa sivuraiteilla, että 
on jotakin virkaa ja jotakin älykästä ja tar-
peellista on saanut aikaan. (A 63, 15)

Moni vapaaehtoistyöntekijä kertoi, kuinka 
ikäihminen vastaanotti heidät ilmaisten ilonsa 
tapaamisesta tai odotti, että he tekevät jotain 
yhdessä (A1b). Eräs heistä kuvasi kuinka:

Se oli hyvin aina lämmin halaus aina se vas-
taanotto joka kerta. (S 71, 7).

Odottaminen oli molemminpuolista. Osa 
haastatelluista vapaaehtoistyöntekijöistä kertoi 
odottavansa tapaamista viikon kohokohtana tai 
olevansa pettynyt tapaamisen peruuntumisesta. 
Yksi heistä kuvaili:

Minäkin olen kokenut sen virkistävänä. 
Ne ovat mieluisia hetkiä nämä ja olen ihan 
mielelläni aina lähtenyt ja mennyt ja järjes-
tänyt tämän tapaamisen. (R 70, 4)

Vapaaehtoistyön arvostaminen (A1c) ilmeni 
kokemuksissa paluusta kaivattuun työelämään, 
työn onnistumisen kuvauksina ja haluna saada 
seurata ikäihmisen selviytymistä mahdollisim-
man pitkään. Joku koki nyt löytäneensä jotain 
sellaista, mitä oli etsinyt. He kertoivat kuinka: 

Se on ollut yksi lisä tässä minun elämäs-
säni sillä tavalla, että se on täyttänyt [elä-
mää]. Tai minä olen löytänyt sellaista, mitä 
minä olen sitten hakenutkin. (K 66, 11).  

Jotenkin palaa niin kuin tämä aikaisempi 
elämä. Työ, se mitä olen kaivannut, mikä 
jäi kesken. (R 70, 4)

Oman elämän aktivoituminen (A1d) ilmeni si-
ten, että vapaaehtoistyöntekijät kokivat saavan-
sa omaan elämäänsä vapaaehtoistapaamisten 
kautta ryhdikkyyttä ja rytmiä monella tapaa. 
Vapaaehtoistyöntekijät kokivat aktivoituneen-
sa itsekin, päässeensä johonkin kiinni ja heidän 
tuli lähdettyä liikkeelle. Eräs heistä mainitsi: 

Kun lähtee tällä tavalla mukaan, niin itsel-
lekin tulee sellainen hyvä mieli ja tulee ak-
tiivisemmaksi kai joka suhteessa. (R 67, 10)

A2) Kasvu vanhenemiseen

Kasvu vanhenemiseen yläkategoriaan  sisältyi 
kahdenlaisia kokemuksia. Va paa eh tois työn - 
 te kijät kokivat saaneensa lisää itsetuntemusta, 
ja toisaalta he kertoivat siitä, kuinka olivat saa-
neet esimerkin vanhenemisesta apua saaneelta 
ikäihmiseltä. Vapaaehtoistyöntekijät mainit-
sivat, kuinka he olivat kokeneet uusia asioita, 
saaneet uusia ajatuksia, muuttaneet ajatteluta-
paansa, löytäneet uusia näkökulmia ja oppineet 
oman pohdintansa kautta (A2a). Eräs heistä 
kertoo: 

On oppinut pitämään kielensä kurissa, että 
ei ole sanonut kuitenkaan, että kyllä olisi 
hyvä, kun täällä olisi enemmän valoa ja olen 
oppinut pitämään kaikki sellaiset sisälläni. 
(T 61, 13) 

Vapaaehtoistyöntekijät kokivat myös saaneensa 
tapaamiltaan ikäihmisiltä elämänkokemuksia 
tai esimerkkiä myönteisestä elämänasenteesta, 
ja he olivat oppineet ennakointia omaa tule-
vaisuuttaan ajatellen (A2b). Kuten yksi haas-
tatelluista mainitsi: 

Kuullut hänen elämänkokemuksiaan ja 
niistä aina, aina oppii ja sitten, niin kuin 
oman vanhenemisensa varalle. (R 70, 15) 
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A3) Hyväksyvä ystävyys

Kaksisuuntaista vastavuoroisuutta kuvaavassa 
Hyväksyvän ystävyyden -yläkategoriassa toi-
minnan molemmat osapuolet olivat mukana 
tasapuolisina toimijoina, jotka yhdessä rakensi-
vat suhdetta eteenpäin. Vapaaehtoistyöntekijät 
korostivat puheissaan suhteen vastavuoroisuut-
ta, vuorovaikutuksellisuutta, eettisyyttä, ja va-
paaehtoisuutta. He kertoivat siitä, kuinka va-
paaehtoissuhde alkoi rakentua kullakin parilla 
omalla tavallaan. Haastateltavat puhuivat sii-
tä, miten vuorovaikutuksellisuus toimi ja vai-
kutti toiminnan jatkumiseen. He kuvailivat 
sitä, kuinka vähitellen tapaaminen tapaami-
selta rakentui molemminpuolinen luottamuk-
sen ilmapiiri. Vapaaehtoistyöntekijät kertoivat 
sitä, kuinka hyvän mielen tuntemuksia koettiin 
puolin ja toisin. Vapaaehtoistyöntekijät puhui-
vat siitä, kuinka yhteisen tekemisen myötä toi-
sen toimintatavat tulivat tutuiksi ja mieleisiksi, 
ja näin suhteen jatkuvuus varmistui. Yli puolet 
haastatelluista kertoi kokemuksiaan vapaaeh-
toissuhteen rakentumisesta, kuinka tutustumi-
nen uuteen ihmiseen lähti liikkeelle yhteisistä 
asioista, henkilökemiasta tai kahvien tarjoami-
sesta (A3a). Eräs haastatelluista kuvaili:

Huomasin sanovani hänelle aika reippaasti 
jotain ja hän myös minulle, ettei me arastel-
tu toisiamme yhtään. Että me olimme kuin 
vanhat tutut sitten jo. (A 68, 14) 

Vapaaehtoistyöntekijät kertoivat kuuntelemi-
sesta, keskusteluista ja mielipiteiden vaihtami-
sesta. Kuten yksi heistä mainitsi: 

Sitten nämä keskustelut olivat tosiaan, että 
ne olivat mielenkiintoisia. (A 63, 3) 

Haastatteluista nousi esiin kuvauksia syväs-
tä ihmissuhteesta, ystävyydestä ja molemmin 
puolisesta luottamuksesta. Eräs tutkittavista 
kertoi: 

Olen saanut hänen luottamuksensa ja tuo-
ta semmoisen mukavan, arvokkaan vanhan 
rouvan ystävyyden. (K 66, 11) 

Vapaaehtoistyöntekijät olivat kokeneet tuo-
neensa toiminnallaan hyvää mieltä apua saa-
neelle ikäihmiselle sekä itselleen (A3d). Kuten 
yksi haastatelluista sanoi: 

Mutta se on ihan ilontunnetta, mitä minul-
la sitten hänen kanssaan on ollut. (S 65, 3) 

Vapaaehtoistyöntekijät kuvailivat apua saaneen 
ikäihmisen miellyttäviä luonteenpiirteitä, hä-
nen tapaansa toimia ja suhteen toimivuutta 
(A3e). Erään haastatellun sanoin: 

Niin hän tuntui kaiken tämmöisen ymmär-
tävän.. että ei ole semmoinen ruikuttava. 
(A 68, 6) 

B) Vapaaehtoistyöntekijät antoivat 
inhimillisyyttä vanhuuteen

Vapaaehtoistyöntekijöiden haastatteluissa tuli 
esille kokemuksia siitä, kuinka he kokivat anta-
neensa inhimillisyyttä ikäihmisten vanhuuteen 
toimiessaan vuorovaikutuksessa heidän kans-
saan. Vapaaehtoistyöntekijät kokivat tuoneensa 
inhimillisyyttä ikäihmisten elämään antamalla 
konkreettisesti käytännöllistä apua. Ajan anta-
minen koettiin tärkeäksi, samoin ikäihmisen 
kuunteleminen. Kaksisuuntaista vastavuoroi-
suutta vapaaehtoistyöntekijät tunsivat, kun he 
kokivat avartaneensa ikäihmisten arkea ja sa-
maan aikaan heidän oma arkensa avartui uu-
sien yhteisten kokemusten ansiosta. Tätä inhi
millisyyttä vanhuuteen -pääkategoriaa kuvaa-
viksi yläkategorioiksi muodostuivat B1) avun 
antaminen, B2) ajan antaminen, B3) kuunte-
leminen ja B4) arjen avartuminen. 

B1) Avun antaminen

Avun antamisen -yläkategoriassa vapaaehtois-
työntekijät kertoivat, kuinka he antoivat apuaan 
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ikäihmisten hoitaessa itselleen tarpeellisia ko-
din ulkopuolisia asiointeja. He puhuivat sii-
tä, kuinka he avustivat ikäihmisiä myös mo-
nissa käytännön asioissa kotona tai ulos läh-
temisessä. Samoin haastateltavat kuvailivat 
sitä, miten he mahdollistivat ikäihmisten itse-
näistä toimintaa, ja miten he auttoivat heitä 
liikkumisen ongelmissa ulkona kuljettaessa. 
Vapaaehtoistyöntekijät kuvailivat antamaansa 
apua, jonka turvin ikäihmiset pääsivät hoita-
maan heille tärkeitä asioita pankkiin, apteek-
kiin tai kauppaan (B1a). Eräs haastatelluista 
kertoi:

Mutta sitten niin kuin tällaisia, jonne tar-
vitsi, kävelymatkan päässä oli jotakin, niin 
sitten halusi apua niihin. (R 67, 3) 

Vapaaehtoistyöntekijät kertoivat, kuinka an-
toivat käytännön apua, lukivat lehtiä, nostivat 
pyörällisen kävelytelineen ja opettivat uuden 
laitteen käytössä (B1b). Kuten yksi heistä sanoi: 

Kun hän tarvitsee välttämättä sen apurin sii-
nä kun on kahdeksan porrasta, jotka on nos-
tettava se rollaattori. Hän on niin heikko-
voimainen, että ei millään pysty. (A 69, 14) 

Omatoimisuutta arkeen (B1c) -alakategoriaan 
sijoittui se, kuinka apua saaneet ikäihmiset oli-
vat saaneet, vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, 
hoitaa omia asioitaan rauhassa tai päässeet käy-
mään kaupassa omilla ehdoillaan. Tähän kate-
goriaan sisältyi myös se, kuinka ikäihminen oli 
päässyt itse valikoimaan kaupassa mieleisiään 
tuotteita tai kuinka hän oli saanut mahdolli-
suuden tarjota kahvit kotonaan. Apua saaneel-
le ikäihmiselle annettiin mahdollisuus päästä 
kiinni elämään, kun hän sai tehdä elämäänsä 
aikaisemmin kuuluneita asioita. Eräs haasta-
teltavista vapaaehtoistyöntekijöistä kuvasi ti-
lannetta: 

Mutta kyllä nämä, ihan nämä kaupassa-
käynnitkin niin tuota. Kyllä siinäkin jo, että 
se tapahtuu sen autettavan omilla ehdoilla 

se kaupassa käyminen. Niin kyllä sekin on 
aika kiva. Että ei yhtään oltu muualla kun 
lamppukaupassa, kauppa missä on älyttö-
mästi tavaraa. Jo semmoisessa kaupassa, 
hän oli tosi iloinen, että hän sai olla siellä 
rauhassa. Ja valita sitten. (S 65, 14–15) 

Ulkona liikkuminen oli yksi hankkeen tavoit-
teista ja vapaaehtoistyöntekijät olivat ottaneet 
sen todella sydämensä asiaksi (B1d). Monelle 
ikäihmiselle pieni lenkki kodin lähiympäris-
tössä oli jo paljon. Yhdessä tapauksessa apua 
saaneella henkilöllä oli koira, jota ulkoilutettiin 
sitten yhdessä vapaaehtoistyöntekijän kanssa. 
Eräs vapaaehtoistyöntekijä kertoi: 

No, varmaan juuri se, että hän pääsi ulos, 
pääsi niin kuin ihmisten ilmoille. (T 61, 14)

B2) Ajan antaminen

Ajan antamisen yläkategoriassa haastateltavat 
puhuivat toisaalta siitä, miten he antoivat vain 
aikaa, mutta saivat paljon enemmän, mutta toi-
saalta he puhuivat siitä, miten he antoivat omaa 
aikaansa. Haastateltavat kertoivat kokemuk-
siaan siitä, kuinka antoivat mielestään vain vä-
hän, verrattuna siihen miten paljon he kokivat 
saavansa toiminnasta (B2a). He puhuivat siitä, 
kuinka aikaa on paljon, mutta että heidän ei 
kuitenkaan tullut käytettyä auttamistoimin-
taan mielestään riittävästi aikaa. Tai he mai-
nitsivat, kuinka he toisaalta kokivat, etteivät 
toimineet auttamisessa riittävän tehokkaasti. 
Kuten eräs kuvailee: 

No kyllähän minä enemmän olen saanut 
kuin antanut. Että tuota, onhan se ollut niin 
mielenkiintoista ja sitten enhän minä ole 
antanut kuin aikaani. (T 61, 14) 

Monet haastateltavat kertoivat antavansa ai-
kaansa tai omaa aikaa (B2b). Toiset vapaa-
ehtoistyöntekijät taas mainitsivat konkreetti-
sen aikamäärän tai sen ettei ole kiirettä. Seu-
raavaksi kaksi esimerkkiä haastatteluista: 
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No minä olen tietenkin antanut omaa ai-
kaani. (A 63, 16)

Minulla menee niin monta tuntia aina siel-
lä. Minä jotenkin en henno lähteä sieltä 
pois, kun minä tiedän, että toinen puhuu 
minulle aina vaan… niitä asioita. Niin ei 
minulla ole mikään kiire. (A 67, 24) 

B3) Kuunteleminen

Kuuntelemisen yläkategoriassa  haastateltavat 
kertoivat, kuinka heidän puhettaan  haluttiin 
kuunnella tai kuinka he kuuntelivat toista ja 
kuinka luotettavaksi kuuntelijaksi heidät koet-
tiin. Yksi vapaaehtoistyöntekijä kertoi siitä, 
kuinka hänen autettavansa kuunteli mielellään 
hänen puhettaan (B3a). Hän mainitsi: 

Minullehan on aina sanottu, että minä olen 
vähän semmoinen liian puhelias, mutta en 
minä tiedä. Mutta tuo Anni ainakin tykkäsi 
juuri siitä, että kun hän sanoi, että on kiva 
kuunnella. (T 67, 11) 

Moni vapaaehtoistyöntekijä kuvaili sitä, kuin-
ka toiminnan oleellinen osa oli olla ikäihmisen 
kuuntelijana (B3b). Eräs heistä kertoi: 

Mutta sitten, kyllä hän on niitä omia tun-
tojaan, ihan siitä sen tämän hetkisestä elä-
mäntilanteesta puhunut kovasti ja, ja sur-
rut ja ollut huolissaan siitä, että miten tämä 
kehittyy ja. Ja joskus, että jokohan tämä oli 
viimeinen päivä kun näin ja näin. Kaikkea, 
että kyllähän siellä on semmoinen suru ja 
huoli ja yksinäisyys asioista. Ja sitten sieltä 
on tullut semmoista. Ja kaipa se on kaikista 
tärkein, että on jotenkin niin kuin kyennyt 
kuuntelemaan sitä ja kuulemaan sitä vies-
tiä. (K 66, 6)

Oman alakategoriansa muodostivat maininnat 
luottamuksellisesta toisen kuuntelijasta (B3c), 
jolloin kuuntelemisen yhteydessä mainittiin 
luottamuksellisuus tai ulkopuolinen, objektii-

vinen kuuntelija. Eräs vapaaehtoistyöntekijä 
kertoi: 

Kun saa puhua, kyllä ja tämmöiselle niin 
kuin vieraalle ihmiselle, jolla ei ole mi-
tään, niin mitään sidettä niihin asioihin.  
(I 71, 12)

B4) Arjen avartuminen

Kaksisuuntaista vastavuoroisuutta kuvaavas-
sa Arjen avartuminen -yläkategoriassa vapaa-
ehtoistyöntekijöiden puheessa ilmeni, kuin-
ka antamisen ohella he samanaikaisesti saivat 
ikäihmisiltä. Vapaaehtoistyöntekijät kertoivat 
siitä, kuinka ikäihmisten luona käynti muo-
dosti kohokohdan molempien päivään. He 
puhuivat siitä, kuinka uusi ihmissuhde in-
nosti ja antoi uusia kokemuksia molemmille. 
Vapaaehtoistyöntekijät kertoivat kokemuk-
siaan siitä, kuinka tarjosivat yksinasuvan ikäih-
misen elämään vaihtelua, virikkeitä, väriläiskää 
ja jotain odotettavaa (B4a). Erään haastatelta-
van sanoin: 

Kyllä minä uskon, että jonkin näköistä vir-
kistystä ja mielenkiintoa. (T 61, 14)

Apua saaneen ikäihmisen arki avartui vapaa-
ehtoistyöntekijän antaman virkistävän ihmis-
suhteen (B4b) jopa vastavuoroisen ystävyy-
den kautta. Haastatteluissa kerrottiin yhteiset 
hauskat jutut ja siitä, kuinka ikäihminen oli 
innostunut uusista asioista. Monet mainitsivat 
uuden keskustelukumppanin ja keskustelujen 
tuovan vaihtelua ja uusia näkökulmia ikäihmi-
sen elämään. Kuten eräs heistä kuvaili: 

No, tuulahduksen toisenlaisesta elämänpii-
ristä tai siitä vähän nuoremmasta elämän-
piiristä. (K 66, 12)

Kulttuurikokemuksien antaminen (B4c) muo-
dostui vapaaehtoistyöntekijöiden kertomuksis-
ta erilaisista arkirutiinit katkaisevista, uuden-
laisista toiminnoista. Uuteen paikkaan tutustu-
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minen ja pääsy esimerkiksi torille, rautakaup-
paan tai hautausmaalle olivat yksilöllisiä, ikäih-
misten omien kiinnostusten mukaisia kohteita. 
Perinteisinä kulttuurikokemuksina mainittiin 
museot, teatterit, konsertit ja taide näyttelyt. 
Kuten yksi haastatelluista kertoi: 

No, ihan sitä, että nämä oli nämä museo-
käynnit ja ylipäätänsä niin tuota, sanotaan-
ko nyt taiteesta keskusteleminen ja sem-
moinen, niin se oli hänelle, niin tavallaan 
uutta. (R 72, 12) 

Tuloksista muodostuivat vastavuoroisuutta 
kuvaavat yläkategoriat: yksisuuntaisesta vasta-
vuoroisuudesta kertovat antaminen ja  saaminen, 
sekä kaksisuuntaista vastavuoroisuutta kuvaava 
vastavuoroisuus. Yksisuuntaisten, saamisen ja 
antamisen, yläkategorioiden joukosta erottui 
kaksi kaksisuuntaista vastavuoroisuutta kuvas-
tavaa kategoriaa: hyväksyvä ystävyys saamisen 
puolella ja arjen avartuminen antamisen puo-
lella. Näissä kategorioissa ilmenivät ja koros-
tuivat vapaaehtoistoimintaan oleellisesti kuu-
luvat piirteet. Ne ovat kohtia, joissa vapaa-
ehtoistyöntekijä ja toisena osapuolena oleva 
ikäihminen olivat symmetrisessä vastavuoroi-
sessa suhteessa, molemmat ovat samanaikaises-
ti sekä antavana että saavana osapuolena. Katso 
taulukko 2. 

 

vastavuoroisuus, saaminen vastavuoroisuus, antaminen
Yksisuuntainen Yksisuuntainen Kaksisuuntainen 

vastavuoroisuus

B4 Arjen avartuminen

A1 Merkityksellinen toiminta

A2 Kasvu vanhenemiseen

A3 Hyväksyvä ystävyys

B1 Avun antaminen

B2 Ajan antaminen

B3 Kuunteleminen

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vastavuo roi-
suutta vapaaehtoistyössä eläkeikäisten vapaa-
ehtoistyöntekijöiden kokemana. Vas ta vuo roi-
suuden tarkastelu tuotti yksisuuntaisen saa mi-
sen kokemuksia kuvaavan sisältöä siirtymä vai
heen elämään -pääkategorian ja sitä kuvaavat 
yläkategoriat merkityksellinen toiminta, kasvu 
vanhenemiseen ja hyväksyvä ystävyys ja yksi-
suuntaisen antamisen kokemuksiin liittyen in
himillisyyttä vanhuuteen -pääkategorian ja sitä 
kuvaavat yläkategoriat avun antaminen, ajan 
antaminen, kuunteleminen ja arjen avartumi
nen. Näistä yläkategorioista saamista kuvaava 
hyväksyvä ystävyys ja antamista kuvaava arjen 
avartuminen osoittautuivat analyysin viimei-
sessä vaiheessa lopulta kaksisuuntaiseksi vasta-
vuoroisuudeksi, joissa saaminen ja antaminen 
tapahtuvat samanaikaisesti. 

Tutkimuksen tulokset toivat lisää tietoa 
aiempaan tietämykseen aiheesta (vrt. Merrell 
2000; Fyrand 2010; Wahrendorf ym. 2010; 
Zaninotto, Breeze, McMunn & Nazroo 2013). 
Tutkimuksemme mukaan vapaaehtoisina toi-
mivat eläkeikäiset ihmiset kokivat vastavuo-
roisuutta liikkumiskyvyn ongelmista kärsi-
vien ikäihmisten kanssa toimiessaan. He ko-
kivat toisaalta saavansa sisältöä siirtymävai-
heen elämäänsä ja toisaalta antavansa inhi-
millisyyttä ikäihmisten vanhuuteen. Nämä 

Taulukko 2.  Yläkategoriat jaoteltuina yksisuuntaiseen saamiseen, kaksisuuntaiseen vastavuoroisuuteen 
ja yksisuuntaiseen antamiseen. 
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erilliset saamisen ja antamisen kokemukset 
tasapainottuivat vapaaehtoisten tuntemuksis-
sa vastavuoroisuudeksi (Emerson 1976; Blau 
1987). Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet 
Zaninotto ym. (2013) tutkiessaan pitkittäistut-
kimuksessaan eläkeikää lähestyvien vastavuo-
roisuutta ja hyvinvointia vapaaehtoistyötä te-
kevien keskuudessa. Heidän tutkimuksessaan 
vastavuoroisuus vapaaehtoistyössä ennusti kor-
keampaa elämän laatua ja pienempää todennä-
köisyyttä masentumiselle. 

Eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden 
kokemasta vastavuoroisuudesta yksin koto-
naan asuvien ikäihmisten kanssa löytyi uusia 
piirteitä, joita emme löytäneet aikaisemmista 
tutkimuksista. Tosin pelkästään eläkeikäisten 
tekemän ja eläkeikäisiin kohdistuvan vapaa-
ehtoistyön vastavuoroisuutta käsittelevää tut-
kimusta ei ole aikaisemmin tehty. Tässä tutki-
muksessa löytyi kaksi yläkategoriaa, jotka nime-
simme kaksisuuntaiseksi, symmetriseksi vasta-
vuo roisuudeksi (ks. Emerson 1976). Niissä, 
vapaaehtoistyötä tekevien vapaaehtoisten ko-
kemusten mukaan, he olivat samanaikaisesti 
sekä antavana että vastaanottavana osapuolena. 
Vastavuoroisuus toteutui molemminpuolisena 
hyväksyvä ystävyys ja arjen avartuminen -yläka-
tegorioissa. Hyväksyvän ystävyyden -yläkatego-
ria näyttäytyi ensin yksisuuntaisena saamisena: 
vapaaehtoistyöntekijät kokivat saavansa ikäih-
misiltä. Mutta myöhemmin paljastui, että ky-
seessä oli vapaaehtoistyölle tyypillinen, molem-
minpuolinen, kaksisuuntainen vastavuoroisuus: 
vapaaehtoissuhteen molemmat osapuolet olivat 
siinä mukana antaen ja saaden samanaikaisesti. 

Hyväksyvässä ystävyydessä rakentui vapaa-
ehtoissuhde, missä vallitsi vuorovaikutukselli-
suus ja luottamuksellinen ilmapiiri. Molemmat 
osapuolet kokivat tekevänsä eettisesti hyvää, ja 
ylläpitävänsä omalla toiminnallaan vapaaeh-
toissuhdetta. Kaksisuuntaista, symmetristä 
vastavuoroisuutta ilmensi myös Arjen avartu
minen -yläkategoria. Se sisälsi kokemuksia arki  - 
rutiinin kohokohdista, uudesta ihmissuhtees-
ta ja kulttuurikokemuksista. Tämä kategoria 
vaikutti aluksi siltä, että vapaaehtoiset yksi-

puolisesti toivat näitä asioita ikäihmisen ar-
keen. Lähempi tarkastelu osoitti, että samal-
la vapaaehtoistyöntekijät kokivat vastaavas-
ti saavansa samoja asioita omaan elämäänsä. 
Erityisen hyvin kaksisuuntainen vastavuoroi-
suus ilmeni kulttuurikokemusten jakamisessa. 
Vapaaehtoistyöntekijät mahdollistivat ikäih-
misille näihin kulttuurikokemuksiin pääsyn, 
mutta samanaikaisesti idea tai toive niihin 
tuli useimmiten ikäihmiseltä itseltään ja näin 
ikäihmiset ikään kuin opastivat vapaaehtoisia 
uusien kokemusten äärelle. 

Tuloksissamme tärkeäksi nousi vastavuo-
roisuuden tuoma sisältö vapaaehtoistyönteki-
jöi den siirtymävaiheen elämään. Samoin Haar-
ni (2010b, 35), joka on tutkinut eläkeläis ten 
työiän jälkeistä elämää osallistumisen ja vapaa-
ehtoistoiminnan näkökulmasta, totesi eläk-
keelle jäämisen toimivan monilla ihmisillä va-
paaehtoistyön pontimena. Tutkimuksessaan 
hän havaitsi eläkeikäisten täyttävän elämän-
sä itselleen mieluisilla ja mielekkäillä asioilla 
(Haarni 2010b, 50). Tutkimuksessamme mer-
kityksellisen toiminnan yhtenä alakategoria-
na oli vapaaehtoistyön arvostaminen tietyn-
laisena työn jatkumisena, ja myös Haarnin 
(2010b) tutkimuksessa haastateltavat etsivät 
itselleen työtä korvaavaa tekemistä palkka-
työn jäätyä pois. Toisaalta aikaisemmissa kan-
sainvälisissä vapaa-aikaan liittyvissä tutkimuk-
sissa on huomattu vastavuoroisuuden merkitys. 
Koetun vastavuoroisuuden uuden toiminnan 
mukanaan tuomien ihmisten kanssa on todet-
tu lisäävän kiinnostusta toiminnan jatkumiseen 
(Searle 1989; Auld & Case 1997).

Tämän tutkimuksen tuloksista löytyi pal-
jon vastaavuuksia verrattuna aikaisempaan tut-
kimukseemme apua saaneiden ihmisten koke-
muksista vastavuoroisuudesta (kts. Äyräväinen 
ym. 2012). Nämä yhdenmukaisuudet vahvisti-
vat vastavuoroisuuden molemminpuolisuutta. 
Samoja asioita löytyi molempien osapuolten 
kokemuksista. Vapaaehtoistyöntekijöiden saa-
misena kokemat asiat tulivat esiin  ikäihmisten 
antamisen kokemuksina, ja vastaavasti ikä- 
ihmisten saamisen kokemukset taas vapaa-
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ehtoistyöntekijöiden antamisen kokemuksina. 
Tässä tutkimuksessa vapaaehtoistyöntekijät 

kokivat panostavansa suhteeseen antamalla 
apua ja aikaa sekä kuuntelevansa ikäihmisiä. 
Aiemmassa tutkimuksessa apua saaneet ikäih-
miset taas kokivat elämänpiirinsä laajenneen 
ja mielialansa kohentuneen. Lisäksi he  kokivat 
itsensä arvokkaiksi. Vapaaehtoistyöntekijät ko-
kivat auttaneensa ikäihmisiä avartamaan arki-
elämäänsä ja vastaavasti ikäihmiset kokivat 
saaneensa mahdollisuuden tehdä normaalielä-
mään kuuluvia asioita. Kun vapaaehtoistyönte-
kijät kokivat saaneensa ikäihmisiltä esimerkkiä 
vanhenemiseen valmentautumisessa, ikäihmi-
set taas ovat kokeneet antaneensa hiljaista tie-
toa ja esimerkkiä vanhenemisesta. Samoin tä-
män tutkimuksen vapaaehtoistyöntekijöiden 
kaksisuuntainen hyväksyvä ystävyys -yläkate-
gorian voitiin katsoa vastaavan aikaisemman 
tutkimuksen apua saaneiden ikäihmisten anta-
misen kokemusta auttajan huomioon ottaminen 

-yläkategoriaan (Äyräväinen ym. 2012). Näiden 
kahden tutkimuksen tulosten vertailu ilmen-
si vastavuoroisuutta ja sitä voidaan pitää odo-
tettuna, koska tutkimusten aineistoina olivat 
samojen vapaaehtoistyöntekijä ja apua saanut 
ikäihminen -parien osapuolet. Tulosten ver-
tailu on mahdollista, vaikka tässä jälkimmäi-
sessä tutkimuksessa tarkasteltiin vastavuoroi-
suutta pelkästään sosiaalisen vaihdon teorioi-
den pohjalta. 

Tutkimuksemme tulokset vahvistivat so-
siaalisen vaihdon teoriaan pohjautuvia aikai-
sempia tutkimustuloksia vastavuoroisuuden 
tärkeydestä ikääntyneiden ihmisten sosiaalisis-
sa suhteissa (esim. Fyrand 2010; Wahrendorf 
ym. 2010; Zaninotto ym. 2013; Thompson 
2016; Isherwood ym. 2016). Tutkimuksemme 
tuloksissa ei havaittu vastavuoroisuuden epä-
tasapainosta johtuvaa stressiä, kuten aikaisem-
missa laajoissa määrällisissä tutkimuksissa 
(vrt. Liang ym. 2001; Wahrendorf ym. 2010; 
Zaninotto ym. 2013). Sen sijaan erityisesti kak-
sisuuntaista vastavuoroisuutta ilmentävät koh-
dat tiivistivät vapaaehtoissuhteen kehittymisen 
ja jatkumisen ominaispiirteitä. Tulosten eroa 

voivat selittää laadullisessa tutkimuksessa käy-
tetyt avoimet teemat, joista haastateltavat kes-
kustelivat. Näin vastavuoroisuudesta oli mah-
dollista saada esille hienovaraisempia ja moni-
syisempiä piirteitä. 

Tämän tutkimuksen vahvuutena oli, että 
se oli osa interventiotutkimusta, jossa kaikki 
haastatellut olivat toimineet vapaaehtoistyön-
tekijöinä oman ulkoliikuntatoimintajaksonsa 
ajan ja heidät haastateltiin heti tämän kolmen 
kuukauden jakson jälkeen. Puhuttiin siis tietys-
tä määritellystä vapaaehtoistyöstä, eikä muis-
teltu aikaisempaa osallistumista mihin tahansa 
vapaaehtoistoiminnaksi laskettavaan tekemi-
seen. Heidän kokemuksensa koskivat siis lähi-
menneisyydessä tapahtunutta vastavuoroisuut-
ta, ja heidän kokemuksiaan voidaan pitää us-
kottavina ja tuoreina. Aineiston analyysin luo-
tettavuutta lisäsi se, että aineistosta syntyneis-
tä kategorioista keskusteltiin tutkijaryhmässä, 
jolloin ne tiivistyivät (Schreier 2012, 37–44). 

Ensimmäinen kirjoittaja osallistui haastat-
telujen tekemisen lisäksi sekä alussa tapahtu-
neeseen vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuk-
seen että toimintajakson aikana kerran kuu-
kaudessa pidettyihin työnohjauksellisiin tapaa-
misiin. Hän oli siis tavannut vapaaehtoistyön-
tekijöitä jo usein, minkä ansiosta haastattelut 
muodostuivat lämpimiksi ja turvallisiksi tilan-
teiksi. Kuitenkin haastattelussa käytetyt saami-
seen ja antamiseen liittyvät teemat saattoivat 
olla liian teoreettisia ja vieraannuttaa haasta-
teltavia todellisista kokemuksistaan vapaaeh-
toistyöstä. Kuten Laine (2001, 36) esittää, kä-
sitteellisellä kielellä tehdyt kysymykset voivat 
ohjata vastaamaan käsitysten ja mielipiteiden 
tasolla omista kokemuksista puhumisen sijaan. 
Parempaan tulokseen olisi mahdollisesti pääs-
ty antamalla haastateltavien puhua vapaammin 
omista kokemuksistaan ilman haastattelurun-
gon antamiseen ja saamiseen liittyviä, ehkä 
ehkä liian rajaavia, teemoja. 

Tutkimuksemme tulokset toivat lisätietoa 
vastavuoroisuuden tarkasteluun osana sosiaali-
sen vaihdon teorioita. Ne lisäsivät ymmärrystä 
eläkeikäisten ihmisten vastavuoroisuuden ko-
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kemuksista. Tässä tutkimuksessa vastavuoroi-
suutta on käsitelty pelkästään saamisen ja anta-
misen vaihteluna osapuolten välillä (Gouldner 
1960). Vastavuoroisuuden tutkiminen kansan 
uskomuksien tai moraalisten normien kan-
nalta olisi kiinnostava lisätutkimuksen aihe. 
Eläkeikäiset vapaaehtoistyöntekijät kokivat 
sekä saavansa että antavansa toimiessaan apua 
saaneiden ikäihmisten kanssa toimintajaksonsa 
aikana. He kokivat tämän tasapainoisena vas-
tavuoroisuutena. Kiinnostavana löytönä voi-
daan pitää kaksisuuntaisen vastavuoroisuuden 
kategorioita. Niiden kohdalla vastavuoroisuus 
tasapainottui välittömästi yksittäisen toimin-
nan aikana. Tässä tutkimuksessa nousi esiin se, 
kuinka tärkeässä asemassa vastavuoroisuus on 
työelämästä luopumisen siirtymävaiheessa, kun 
etsitään uusia kiinnostuksen kohteita täyttä-
mään elämään tullutta vapaa-aikaa (vrt. Searle 
1989; Auld & Case 1997). 

Tuloksemme viittaavat siihen, että eläke-
ikäiset vapaaehtoistyöntekijät kokivat heitä 
hiukan vanhempien ikäihmisten toimivan heil-
le esimerkkeinä, tietyllä tavalla oppaina eläk-
keellä olemisessa ja vanhenemiseen valmen-
tautumisessa. Tulosten perusteella eläkeikäis-
ten ihmisten osallistuminen heitä vanhempien, 

liikkumiskyvyn ongelmista kärsivien ikäihmis-
ten auttamiseen vapaaehtoistyönä, tarjoaa te-
kijöilleen paljon heidän omaa hyvinvointiaan 
edistäviä kokemuksia. Tällainen vapaaehtois-
työ näyttää lisäävän eläkeikäisten vapaaehtois-
työntekijöiden kokemuksia mielekkäämmäs-
tä elämästä eläkkeelle siirtymisen vaiheessaan 
sekä kokemuksia paremmasta elämänlaadusta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 
tarjoamalla eläkkeelle jääville ihmisille mah-
dollisuuksia erilaisiin vapaaehtoistyön muotoi-
hin, joissa he toimivat yhdessä jo kauemmin 
eläkkeellä olleiden vanhempien ikäihmisten 
kanssa. Näin vastikään eläkkeelle jääneet, uu-
det eläkeläiset, saavat kokemusasiantuntijoiden, 
iäkkäämpien ihmisten mentorointia eläkkeellä 
olemisesta ja vanhenemisesta kokonaisuutena.
Lämpimät kiitokset LitT Marjo Kuuselalle, joka 
suunnitteli vapaaehtoiskoulutukseemme Toimiva 
vuorovaikutus koulutuksen osuuden ja toimi 
kouluttajana ensimmäisillä kursseillamme.
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