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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kuntodopingia eli huippu-urheilun ulkopuolella tapahtuvaa 

dopingaineiden käyttöä. Tutkielman tavoitteena on tarkastella dopinginkäyttäjien terveystajun rakentumista 

elämänkulussa.  

 

Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa käytetään terveystajun ja elämänkulun käsitteitä. Tutkimuksessa 

hyödynnetään erityisesti kuntodopingin tutkimusta etnofarmakologisesta tietovarannosta ja haittojen 

kontrolloinnista.  

 

Tutkimuksessa kysytään, miten terveysraju rakentuu haastateltavien elämänkuluissa dopinginkäyttöön liittyen. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten terveystaju rakentuu itsekontrolliksi haastateltavien elämänkuluissa 

ja minkälaisen roolin terveystaju saa haastateltavien elämänkuluissa dopingin käytön suhteen. Tutkimuksen 

laajempana tavoitteena on tarkastella kuntodoping-ilmiötä kriittisen lähestymistavan kautta, jossa dopingin 

käyttöä ja käyttäjiä ei tuomita automaattisesti negatiivisin luonnehdinnoin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on 

paikata kuntodopingtutkimuksen aukkoja. Näitä ovat vähäinen tutkimus dopinginkäytön siirtymistä, 

naispuolisista dopinginkäyttäjistä sekä yleisesti kuntodopingia koskevan tutkimuksen vähyys Suomessa.  

 

Tutkimuksen aineistona on 12 litteroitua nykyisen ja entisen dopinginkäyttäjän teemahaastattelua. Aineisto 

analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä. Analyysiin ote oli siis aineistolähtöinen, mutta 

kuitenkin aikaisempaan tutkimukseen ja käsitteisiin sitova. 

 

Tutkimuksen perusteella kuntodouppaajien terveystaju näyttäytyy itsekontrollina, jonka perustana on 

etnofarmakologinen tietovaranto. Analyysin perusteella voidaan tulkita tiedon tulevan osaksi terveystajua 

rakentavaa itsekontrollia dopingasiantuntijuuden kautta, joka taas on sidoksissa etnofarmakologisen 

tietovarannon kerryttämiseen. Analyysin perusteella voidaan myös todeta, että kuntodopingin aloittaminen ja 

lopettaminen linkittyvät elämänkulun siirtymä- ja käännekohtiin. Kuntodoping näyttäytyy ensisijaisesti myös 

tämän tutkimuksen perusteella välineenä erilaisten tavoitteiden, kuten tietyn ulkonäön tai fyysisen kapasiteetin 

saavuttamisessa.  

 

Tutkimus osoittaa, että kuntodoping näyttäytyy normaalina tapa ja käytäntönä erityisesti 

kehonmuokkauksessa, mutta myös muissa sosiaalisissa konteksteissa, kuten kilpailemisessa ja 

rikollismaailmassa. Dopingaineiden käyttö ja siihen kuuluva itsensä kehittäminen voidaan nähdä 

yhteiskunnassamme sosiaalisesti asetettujen ehtojen mukaisesti elämisen tai jopa suorittamisen tapana. 
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1. Johdanto  

 

Halusin valita tutkielmani aiheeksi ulkonäköä koskettavan teeman, jota olisi tutkittu Suomessa 

vähän. Ollessani korkeakouluharjoittelussa Nuorisotutkimusseurassa törmäsin Mikko Salasuon ja 

Mikko Piispan tutkimukseen kuntodopingista. Samoihin aikoihin tutustuin myös dopingia 

käyttäviin ihmisiin. Pohdittuani aiheen valintaa löysin aiheesta tehtyjä uutisotsikoita ja huomasin 

niistä kumpuavan huolipuheen ja moraalisen paniikin omaisia piirteitä. Motiivini lähteä tutkimaan 

kuntodopingia Suomessa olikin näin valmis.  

 

Vuonna 2007 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ilmaisi huolensa Turun Sanomien 

kolumnissaan kuntoliikunnan kontekstissa tapahtuvasta dopingaineiden käytöstä. Wallin oli 

huolissaan erityisesti nuorten dopingin käytöstä. Wallin rinnastaa kolumnissaan päihteet 

dopingaineisiin ja toteaa varhaisen päihteiden käytön altistavan minkä tahansa aineen 

ongelmakäytön aloittamiselle. (Yle.fi, 26.9.2007.) Ministerin aloitteesta rahoitettiin muun muassa 

Mikko Salasuon ja Mikko Piispan (2012) tutkimus kuntodopingista, jonka tarkoitus oli tuottaa 

kattava ja monipuolisesti näkökulmia avaava kuvaus dopingista suomalaisessa kuntourheilussa. 

Salasuo ja Piispa kuvaavat tutkimuksensa johtopäätöksissä kuntodopingia haasteellisena ja 

poikkeuksellisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Tämän vuoksi he pitävät hyvänä, että aihetta 

tutkitaan ennen laajemman moraalisen paniikin syntyä. (em. 200.) Moraalisessa paniikissa on siis 

kyse ilmiöstä, jossa tietty ihmisryhmä on ollut moraalisen arvioinnin kohteena, ilmiö on nähty 

yhteiskunnan arvoja uhkaavana sekä kyseinen ihmisryhmä on joutunut stigman kohteeksi (Cohen 

1972, 9).  

 

Kuitenkin nyt noin 10 vuotta myöhemmin sopii kysyä, onko kuntodoping herättämässä moraalista 

paniikkia Suomessa? Yksi tuorein kuntodopingia koskeva uutinen alkaa otsikolla ”Markus alkoi 

käyttää dopingia alaikäisenä” (Yle.fi, 27.1.2020). Muita uutisotsikoita kuntoilijoiden 

dopingaineiden käytöstä ovat muun muassa ”Kuntoilijoiden doping näkyy jo suljetuilla osastoilla: 

Potilaat ovat aiempaa vaarallisempia ja vahvempia" sekä ”Lisääntynyt kuntodoping on 

onnenkauppaa: Lihaksista on tullut elämän tärkein asia" (Yle.fi, 6.11.2017 & 19.7.2017).  

Tällä hetkellä dopinglainsäädäntöön, jossa aineiden hallussapito omaan käyttöön on muun muassa 

sallittua (Kainulainen 2011), ei olla tekemässä muutoksia. Rohkenen kuitenkin väittää, että 

moraalisen paniikin enteitä on näkyvissä. Yllä olevissa uutisotsikoissa kuntodoping näyttäytyy 
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hyvin negatiivisena ja sairauden tähdittämänä ilmiönä. Salasuo & Piispa (2012) pitävät 

kuntodopingia koskevaa tutkimusta tärkeänä myös jatkossa, ja tarkoitukseni onkin tarttua tähän.  

Kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan usein suoritusta ja ulkonäköä parantavista aineista (PIED 

eli performance and image enhancing drugs) viitattaessa huippu-urheilun ulkopuolella tapahtuvaan 

dopingaineiksi luokiteltavien aineiden käyttöön. Testosteroni ja sen synteettiset johdannaiset eli 

anaboliset steroidit ovat tutkimusten mukaan kuntodopingissa yleisimmin käytettyjä aineita 

(Larance ym. 2008; Salospohja 2008; myös Salasuo & Piispa 2012, 113). 

Kuntodopingtutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa käytön syitä ja motiiveja. Perinteisesti 

käytön syyt ja motiivit on nähty pohjautuvan ulkonäön ja fyysisen suorituskyvyn parantamiseen 

(Miettinen 1997; Salospohja 2008; Salasuo & Piispa 2012; Bates & McVeigh; Pope ym. 1997). 

Alan tutkijat ovat pyrkineet myös muodostamaan erilaisia typologioita eli käyttäjäryhmien 

tyypittelyitä (Christiansen ym. 2016; Salasuo & Piispa 2012; Salospohja 2008). Tyypillisiä 

käyttäjäryhmiä käsittelevä tutkimus on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, sillä dopingaineita käyttävien 

ihmisten joukko näyttäisi olevan todella kirjava (Zahnow ym. 2018).  

 

Kuntodopingia käsittelevässä tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle perinteisesti melko 

ongelmalähtöisesti: dopingin käyttö liitetään herkästi tutkimuksissa kehonkuvan häiriöihin ja 

muihin patologisoiviin teoretisointeihin (Moore ym. 2019). Helen Keane (2005) analysoi 

lääketieteellisessä ja psykologisessa tutkimuksessa vallalla olevia diskursseja steroidien käyttäjistä. 

Diskurssit koostuvat kahdesta rajoittuneesta tulkinnasta, joissa toisessa steroidin käyttäjä nähdään 

sairaana aineiden väärinkäyttäjänä, joka on riippuvainen dopingaineista. Toisessa diskurssissa 

dopingaineen käyttö nähdään muun muassa erilaisten kehonkuvahäiriöiden oireena ja käyttäjä 

tulkitaan haavoittuvaiseksi sekä maskuliinisuudestaan epävarmaksi. (Em.) Tällaista 

kriittisempää lähestymistapaa, jossa kuntodopingin käyttäjää ei diagnosoida häiriöisenä tai muutoin 

automaattisesti sairauden ja negatiivisten motiivien kautta, on alkanut näkymään lisääntyvissä 

määrin kuntodopingin tutkimuksessa (myös Latham ym. 2019). Haluan omalta osaltani olla osa tätä 

tutkimustraditiota: haluan lähestyä kuntodopingia avoimin ja ymmärtäväisin silmin ja suhtautua 

kriittisesti perinteisiin, patologisoiviin teoretisointeihin kuntodopingista.  

 

Kuntodopingia käsittelevässä tutkimuksessa on tutkittu melko vähän käyttöön liittyviä 

elämänkulullisia siirtymiä ja käännekohtia (Brennan ym. 2017, 1525). Lisäksi Suomessa naisten 

kuntodopingia on tutkittu vähän (Salasuo & Piispa 2012, 152). Käsittääkseni dopingaineita 

käyttäviä naisia ei ole ennen laadullisessa tutkimuksessa tavoitettu. Pyrin täydentämään näitä 

tutkimusaukkoja omalla tutkimuksellani. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu hieman selville 
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myös niitä keinoja, joiden avulla kuntodouppaajat hallitsevat mahdollisia (terveys)riskejä. Haluan 

lisätä ymmärrystä siitä, millaisen neuvottelun ja tasapainottelun kautta nämä keinot syntyvät 

dopingaineita käyttävien ihmisten ajattelussa. Monet tutkielmassa haastatellut kokivat terveyden  

tärkeänä asiana: ”terveys edellä tässä mennään kuitenkin”, kuten yksi haastateltavista sanoi.  

 

Tutkielmani keskeisinä käsitteinä toimivat terveystaju ja elämänkulku, jotka muodostavat 

tutkielmani teoreettisen viitekehyksen. Tutkin miten dopingaineiden käyttöä koskeva terveystaju 

rakentuu dopingaineita huippu-urheilun ulkopuolella käyttävillä osana heidän elämänkulkuaan. 

Aineistonani on 12 nykyisen ja entisen kuntodouppaajan teemahaastattelut. Terveys on arvona ja 

myös käsitteenä itselleni mielenkiintoinen. Olenkin ollut aina kiinnostunut merkityksistä ja 

käsityksistä. Terveystaju on käsite, jolla viitataan ihmisen tulkintoihin, käsityksiin ja valintoihin 

koskien omaa ja muiden terveyttä. Terveystaju nähdään muodostuvan monien eri sosiaalisten 

ryhmäjäsenyyksien ja vaikuttimien pyörteessä. Käsitteenä se soveltuukin monimutkaistuneeseen 

maailmaan ja sen tutkimiseen terveydenlukutaidon käsitettä paremmin (Puuronen 2006; Hoikkala & 

Hakkarainen 2005.) Käsitysten ja ideaalien on todettu vaikuttavan dopingkäyttäjien hygieniaan 

liittyviin käytäntöihin koskien aineiden piikittämistä eli injektoimista lihakseen (Fomiatti ym. 

2020). Koen terveystajun käsitteenä, jonka avulla on mahdollista pureutua kuntodoping ilmiöön ja 

dopingin käyttäjien tulkintoihin ja käsityksiin mahdollisimman objektiivisesti, mikä tukee myös 

kriittistä lähestymistapaani. Elämänkulun teoria ja siihen kuuluvat siirtymien ja käännekohtien 

käsitteet (Thomson 2007; Antikainen, 1998, 101, 15) mahdollistavat taas kuntodopingiin liittyvien 

erilaisten siirtymien tarkastelun.    

 

Terveyteen liittyvä tieto, sen hallinta, tulkita ja käyttö ovat harvemmin selkeitä ja suoraviivaisia 

asioita, eikä terveyttä koskea tieto ilmene käytännössä koskaan rationaalisena 

terveyskäyttäytymisenä (Salasuo & Piispa 2012, 92). Kuten Katainen (2011) argumentoi: ihmiset 

eivät ”terveyskäyttäydy”, sillä aina elämäntavoissa ei ole kysymys terveyteen liittyvistä motiiveista. 

Käyttäytymisen taustalla saattaa olla arkipäiväisiä tottumuksia, kuten tupakoitsijoiden keskuudessa. 

(Em. 16.) Kuntodoping saattaa näyttäytyä ensikatsomalta harkitsemattomalta terveyden 

pilaamiselta, mutta tutkielmani paljastaa tämän näkökulman riittämättömäksi: tutkielmani kautta 

näkyväksi tulee, miten monet dopingaineita käyttävät ihmiset pohtivat ja arvioivat aineiden käyttöä 

terveydellisistä näkökulmista hyötyihin keskittyvän näkökulman lisäksi. 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa tarkastelen dopingaineiden käyttöä kuntourheilussa esitellen näin 

tutkimukseni aiheen kontekstin. Käsittelen ensin dopingaineita ja niiden käyttöä yleisesti siirtyen 
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kuntodopingin käsitteeseen ja sen tutkimukseen Suomessa ja muualla maailmassa. Kolmannessa 

luvussa esittelen tutkielmani teoreettisen viitekehyksen, eli terveystajun ja elämänkulun käsitteet 

sekä kuntodopingin ja näiden käsitteiden teoretisointia. Kuvaan ensin terveyttä koskevaa teoriaa. 

Sitten esittelen terveystajun ja kuntodopingin välistä teoretisointia siirtyen tämän jälkeen 

elämänkulun käsitteeseen, jossa pääasiallinen näkökulma on kuntodoping elämänkulussa. Tämän 

jälkeen esitän tiivistetysti tutkimuskysymykseni. Luku neljä kuvaa tutkielmani toteutusta ja 

metodologisia valintoja. Kuvaan keräämäni aineiston ja sen keruun, tutkielmani kannalta relevantit 

eettiset kysymykset ja pohdinnat sekä analyysin kulun. Luvussa viisi esittelen ja kuvaan tutkielmani 

analyysin ja havainnot, jotka olen teemoitellut alalukuihin dopingaineiden käytön aloittamisen, 

dopingaineista olevien käsitysten, kontrollin ja haittojen minimoinnin sekä dopingaineiden käytön 

lopettamisen mukaisesti. Viimeinen luku on tutkielmani johtopäätöksiä sekä pohdintaa kuvaava 

luku, jossa vastaan tutkimuskysymyksiin, arvioin tutkielmaani sekä esitän jatkotutkimusehdotuksia.  

 

 

2. Dopingaineet ja niiden käyttö 

 

1950-luvun alussa anabolis-androgeenisten aineiden käyttö levisi voimalajien keskuudessa, ja pian 

niiden hyöty kaikessa vaativaa fyysistä suorittamista vaativissa urheilulajeissa huomattiin. 

Kansainvälinen Olympiakomitea lisäsi anaboliset steroidit kiellettyjen aineiden listalle vuonna 1975 

ja testosteronin vuonna 1982. Ei-kilpailevien fitnessurheilijoiden ja -harrastajien keskuudessa 

anabolis-androgeenisten aineiden käyttöä alkoi esiintymään 1970-luvulla, jolloin käytön motiivina 

nähtiin olevan ulkonäön ja fyysisen kunnon parantaminen. (Karila 2003, 13-14.)  

 

Hormonit ovat kemiallisia viestiaineita, jotka siirtyvät verenkierron kautta elimiin ja kudoksiin 

aiheuttaen kohdereseptoreissaan erilaisia vasteita. Urheilusta puhuttaessa kyse on lähinnä 

anabolisesti vaikuttavista hormoneista. Urheilussa yleisimpiä käytettäviä anabolisia aineita ovat 

testosteroni ja sen synteettiset johdokset, eli anaboliset steroidit, joita kutsutaan myös anabolis-

androgeenisiksi steroideiksi (AAS). Myös kasvuhormoni, insuliini, istukkahormoni eli HCG, 

klenputeroli sekä erilaiset prohormonit eli erilaiset hormonien esiasteet ovat yleisiä käytettyjä 

anabolisia aineita. (Syrjälä 2007, 136.)  

 

Testosteroni on miessukupuolihormoni, jota sekä terveen miehen että terveen naisen elimistö 

erittää. Terveen miehen elimistö tuottaa testosteronia noin 4-9 mg vuorokaudessa, ja naisen elimistö 
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taas noin kymmenesosan tästä. Lääketieteellisesti testosteronia käytetään tavallisimmin 

sukupuolirauhasten vajaatoiminnan hoitoon. Puberteetti-ikään liittyvien testosteronin ja muiden 

androgeenien aiheuttamien muutosten lisäksi testosteroni aiheuttaa hyvän olon tunnetta sekä 

sukupuolivietin voimistumista. Testosteronin on tutkittu lisäävän lihasten kasvua ja maksimivoimaa 

lähinnä proteiisisynteesiä kiihdyttämällä. Dopinginkäytössä injektioimalla eli lihakseen pistämällä 

käytettävä Sustanol on yksi yleisin käytetyistä testosteronivalmisteista. (Em. 137-138, 152.) 

 

Testosteronin synteettiset johdokset eli anaboliset steroidit sisältävät sekä androgeenisiä että 

anabolisia vaikutuksia. Androgeenisellä vaikutuksella viitataan maskuliinisten ominaisuuksien 

kehittymiseen, ylläpitoon ja lisääntymiseen miehillä. Anabolinen vaikutus tarkoittaa vaikutusta, 

joka kasvattaa kudoksia. Androgeeniset vaikutukset aiheuttavat vakavia haittoja, kuten eturauhasen 

liikakasvua miehillä ja naisilla karvoituksen lisääntymistä sekä äänen madaltumista. Androgeeniset 

vaikutukset ovat usein myös epätoivottuja. Vielä ei olla onnistuttu syntetisoimaan ainoastaan 

anabolisesti vaikuttavaa steroidia, sillä sekä androgeeniset että anaboliset vaikutukset välittyvät 

androgeenireseptorin kautta. Lääketieteellisesti anabolisten steroidien käyttö on hyvin vähäistä. 

Onnistuneena testosteronijohdoksena ja yhtenä suosittuna anabolisena steroidina voidaan mainita 

Nandronoli, jota annostellaan usein injektoimalla lihakseen. (Em. 139, 141.) 

 

Kasvuhormoni on elimistössä esiintyvä endogeeninen, aivolisäkkeen määrällisesti tärkein hormoni, 

jonka vaikutus liittyy kasvuun ja aineenvaihduntaan. Kasvuhormoni voidaan jakaa 

aivolisäkepohjaiseen ja synteettisesti tuotettuun kasvuhormoniin, josta jälkimmäistä käytetään 

lääketieteellisesti esimerkiksi lapsilla täydellisen kasvohormonin puutoksen tai vaikean 

vajaaerityksen hoitoon. Aivolisäkepohjaisen kasvuhormonin kliininen käyttö on lopetettu 

kokonaan. Kasvuhormonin dopingtestaus on haastavaa ja sen vaikutusten tutkiminen 

dopingkäytössä erittäin vaikeaa. (Em. 148.)  

Dopingtarkoituksessa testosteronia ja muita anabolisia aineita käytetään usein kuureina eli sykleinä, 

jotka kestävät noin 6-12 viikkoa. Kuurin jälkeen seuraa yleensä tauko, joka kestää noin 4-6 viikkoa. 

Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden käytöllä tavoitellaan usein rasvatonta lihasmassaa, lihasten 

ja voimantuoton kasvua sekä sidekudoksien synteesin kiihdyttämistä. Syklityksellä voidaan lisäksi 

vähentää steroidien aiheuttamia taloudellisia kustannuksia. Osa käyttäjistä käyttää dopingaineita 

myös ilman taukoja. Usein käytössä on testosteronin lisäksi samanaikaisesti erilaisia anabolisia 

steroideja. Tällä aineiden päällekkäiskäytöllä eli polyfarmasialla (stacking) pyritään maksimaalisen 

anabolisen vaikutuksen saavuttamiseen sekä  toleranssin kehittymisen ehkäisemiseen. Anabolisten 
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steroidien annostelu toteutetaan usein pyramidin omaisesti: syklin alussa annos on nostettu 

maksimiin ja sitä vähennetään syklin loppua kohden. Syklin aikana voidaan käyttää myös ei-

toivottujen ja haitallisten vaikutusten välttämiseksi antiestrogeenejä ja istukkahormonia. Syklin 

loppuvaiheilla saatetaan käyttää niin sanottuja palauttavia aineita, kuten esimerkiksi 

istukkahormonia oman hormonituotannon palautumisen tueksi. (Karila 2003; Pärssinen & Seppälä 

2002; Syrjälä 2007; Monaghan 2001.)  

Eräässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat käyvänsä läpi kaksi tai kolme sykliä vuodessa, joilla 

tavoiteltiin erilaisia hyötyjä. Esimerkiksi ”massasyklin” (bulking cycle) tarkoituksena oli rakentaa 

niin paljon lihasmassaa kuin mahdollista. Tässä syklissä käytetyt steroidit ja niiden käyttö oli 

suunniteltu nimenomaan lihasmassan kasvattamista silmällä pitäen. Salitreenissä käytettävät painot 

olivat suuria ja toistomäärät pienet, minkä lisäksi ruokavalio koostui suurista ruokamääristä sekä 

proteiinilisien käyttämisestä. Toisenlaisessa ”cutting” syklissä taas kyse oli kireän ja rasvattoman 

ulkonäön saavuttamisesta. Tällöin käytetyt steroidit sekä treeni ja ruokavalio erosivat massasyklistä. 

Normaalisti massa- ja cutting-syklit vuorottelevat, eli ”ensin bulkataan ja sitten ”cutataan”. 

(Petrocelli 2008, 1194-1195.) Steroidien käyttö onkin vain yksi osa koko suunnitelmaa, joka 

koostuu usein tarkasti säännellystä ja tarkkaillusta treeni- ja dieettiohjelmasta. Tämä monen osan 

kokonaisuus saa valmiin täydellisen muotonsa esimerkiksi erilaisten lisäravinteiden ja palauttavien 

aineiden, kuten istukkahormonin, diureettien ja kasvuhormonien myötä. (Bloor ym. 1998.)  

Kuntodopingin käsitteessä on kysymys dopingaineiksi luokiteltavien aineiden käytöstä huippu-

urheilun, eli kansallisen mestaruustason ulkopuolella. Tällöin esimerkiksi ammatikseen urheilevat 

jättäytyvät kuntodoping-määritelmän ulkopuolelle. Kuntodopingilla viitataan dopingaineiden 

käyttöön, jossa ensisijaisena käytön syynä ei siis ole urheilumenestys. Dopingaineiden käytön hyöty 

kulminoituu kuitenkin vahvasti kuntosalien ympäristöön. Näin aineiden käyttö on myös urheiluun 

liittyvää toimintaa. Tästä huolimatta dopingaineiden käyttö näyttäytyy ainoastaan välineenä 

ulkonäön ja voiman kehittämiseen. Kyse on siis ennen kaikkea omaan itseen ja oman kehon 

muokkaamiseen kohdistuvista motiiveista. (Salasuo & Piispa 2012, 18.) Esimerkiksi 

kehonrakentajat näkevät dopingaineiden käyttönsä ensisijaisesti välineenä ja keinona itsensä 

toteuttamiseen sekä itseilmaisuun, joka tapahtuu kehon muuttamisen ja harjoittamisen kautta (Bloor 

ym. 1998).  

 

Kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan usein suoritusta ja ulkonäköä parantavista aineista 

(performance and Image-Enhancing Drugs eli PIED tai Image and performance enhancing drugs eli 
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IPED). Näiden aineiden kirjo on hyvin laaja (Latham ym. 2019). Tällaisiksi aineiksi lasketaan 

muun muassa anaboliset steroidit, kasvuhormonit ja muut lihaksikkuuden lisäämiseksi ja ulkonäön 

muokkaamiseksi käytetyt aineet (Bates & McVeigh 2016). Tutkimuksessani käytän sekä 

kuntodopingin että suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käsitettä.  

Tutkimusten mukaan nuoret miehet käyttävät naisia todennäköisemmin dopingaineita (Nicholls ym. 

2017). Dopingaineiden käyttäminen ei ole kuitenkaan täysin sukupuolittunut ilmiö. Tutkimusten 

mukaan myös naiset käyttävät dopingaineita, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Naisten 

lihaksikkuuden ihannointi on tullut entistä hyväksyttävimmäksi. Perinteiset naiseuden normit ovat 

saaneet rinnalleen käsityksen lihaksikkaasta, mutta silti ”normaalia” naiseutta representoivasta 

naisvartalosta. Nähtävästi tämä kehitys viitoittaa tietä myös suvaitsevaisemmalle ja 

hyväksyvämmälle asenteelle naisten ulkonäköä ja suoritusta parantavien aineiden käyttöä kohtaan. 

Suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käyttäminen kuntosali- ja fitnesskulttuurissa on 

edelleen miesten keskuudessa paljon yleisempää. Erityisesti erilaisilla internetin 

keskustelupalstoilla miehet jakavat kokemuksiaan dopingaineiden käytöstä. Tutkimuksen kautta on 

saatu kuitenkin viitteitä myös kehityksestä, jossa aineita käyttävät naiset ovat kasvavassa määrin 

integroituneempia suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käyttäjien joukkoon 

fitnessyhteisöissä. (Andreasson & Johansson 2019.) Suomessa internetin keskustelupalstoilla 

näyttäisi vallitsevan kulttuuri, jossa dopingaineita käyttävät naiset eivät nimimerkinkään takaa halua 

tunnustaa käyttävänsä dopingaineita. Kuntodouppaavat naiset muodostavatkin dopingia koskevaan 

Suomalaiseen tutkimukseen aukon, eikä heitä ole tutkimuksen valossa tavoitettu samassa määrin 

kuin miehiä. (Salasuo & Piispa 2012, 151.) Eräässä tutkimuksessa anabolis-androgeenisia aineita 

käyttävät naiset olivat miehiä useammin kilpailevia kehonrakentajia (Ip ym. 2010). Samanlaisia 

havaintoja on tehty myös suomalaisessa tutkimuksessa (Salospohja 2008).  

 

 

2.1. Kuntodoping Suomessa 
 

Dopingaineet ja niiden yleistynyt käyttö on herättänyt huolta monissa Euroopan maissa. Suomessa 

dopingin käytössä on kyse edelleen melko marginaalisesta ilmiöstä. Suomalaisten huumeiden 

käyttöä ja huumeasenteita vuonna 2018 tarkastelevan tilastoraportin mukaan kuntodopingin käytön 

yleisyys on pysynyt viimeisen 10 vuoden ajan samoissa lukemissa. Suomalaisten 15-69-vuotiaiden, 

joskus elämänsä aikana dopingaineita käyttäneiden osuus väestöstä on noin yksi prosentti. 

(Karjalainen ym. 2019; Salasuo & Piispa 2012.) Vuonna 2014 toteutetussa huumausaineiden 

käyttöä, huumausasenteita sekä huumausainepoliittisia mielipiteitä tarkastelevassa tutkimuksessa 
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otettiin yliotanta aktiivisimmalta 15-39-vuotiaiden väestöryhmältä riittävän vastausmäärän 

saamiseksi. Samassa tutkimuksessa kysyttiin myös kuntodopingin käytöstä. Nuorista aikuisista 

kuntodopingin käyttöä esiintyi 1,3 prosentilla: nuorilla miehillä alle kolmella prosentilla (2,7 %) ja 

nuorilla naisilla alle prosentilla (0,3 %). (Hakkarainen ym. 2014.) Vuoden 2010 huumekyselyyn 

vastanneista yksi prosentti kertoi joskus käyttäneensä dopingaineita. Tutkimuksen mukaan 

kuntodoping on todennäköisesti kuntosaliharrastukseen liittyvä ilmiö. Dopingin käyttö oli selkeästi 

yleisempää miehillä, mikä tukee aikaisempaa tutkimusta: doping on miesten apukeino kehon 

muokkaamiseen. (Hakkarainen & Salasuo 2011.) 

 

Suomessa toimii A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.fi-verkkopalvelu, jonka tarkoituksena 

on tarjota tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista. Dopinglinkin neuvontapalvelusta voi esittää 

anonyymisti kysymyksiä asiantuntijoille dopingaineiden terveysvaikutuksista. Lisäksi Dopinglinkki 

käy kouluttamassa ja luennoimassa muun muassa terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille 

huippu-urheilun ulkopuolisesta dopingaineiden käytöstä. (Dopinglinkki.fi.)  

 

Suomessa kuntodopingia koskeva tutkimus on melko vähäistä (Salasuo & Piispa 2012; Salospohja 

2008). Muualla maailmassa tehtyjen tutkimusten soveltaminen Suomen kontekstiin on rajallista, 

sillä kuntodoping on ilmiönä kulttuurisesti hieman erilainen eri maissa (Monaghan 2001). Osittain 

tähän vaikuttavat erot lainsäädännöissä. Suomessa dopingin käyttö ei ole laitonta, mutta aineiden 

hallussapito muuhun kuin omaan käyttöön sekä aineiden välitys ja kauppaaminen on (Kainulainen 

2001). Yhdysvalloissa käyttö ei ole kriminalisoitua liittovaltion tasolla, mutta rikosoikeudellisia 

seuraamuksia voidaan langettaa aineiden hallussapidosta ja kauppaamisesta. Ruotsissa anaboliset 

steroidit, HCG ja muut testosteronitasoja kasvattavat aineet määriteltiin aikoinaan 

yhteiskunnalliseksi ja vakavaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. (Andreasson & Henning 2019, 

106-107.) Ruotsissa laki ei ainoastaan kiellä dopingaineiden hallussapitoa ja kauppaamista, vaan 

myös käyttö on kiellettyä. Tanskassa, kuten monissa muissakin Euroopan maissa aineiden 

hallussapito muuhun kuin omaan käyttöön sekä aineiden välitys ja kauppaaminen on kiellettyä. 

(Pedersen 2010, 507.)  

 

Muutamia Suomessa tehtyjä tutkimuksia kuntodopingista on kuitenkin tehty. Tuuli Salospohjan 

(2008) sosiologian lisensiaatintutkimuksessa tavoitteena oli kuvata kuntoilijoiden dopingaineiden 

käytön yleisyyttä ja sisältöä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten ja nuorten aikuisten 

dopingaineiden käytön muodostamaa yhteiskunnallista ja kulttuurista ilmiötä. Salospohjan 

tutkimuksen mukaan dopingaineiden käyttäjät eivät suinkaan ole perinteisen stereotypian 
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mukaisesti ”hormonihirviöitä”. Kyse on ennemminkin keskiluokkaisesti elävistä nuorista aikuisista, 

jotka suhtautuvat kuntoiluharrastukseensa intohimolla. Dopingaineiden käytöllä tavoitellaan 

tyydyttävämpää ulkonäköä, jonka uskotaan tuovan arvostusta niin työelämässä kuin vapaa-

ajallakin. Salospohjan mukaan dopingaineiden käytöllä on yhteneväisyyksiä huumeiden 

viihdekäytön kanssa, sillä molemmissa on keskeistä käyttäjien valintoja ohjaavat kulttuuriset 

merkitykset. Käyttäjät vaihtavat käyttökokemuksiaan dopingaineista niin internetissä kuin myös 

kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutuksen tilanteissa. (Em.) 

 

Kuntodopingin yhteiskunnallista paikkaa Suomessa on selvitetty Mikko Salasuon ja Mikko Piispan 

(2012) tekemässä tutkimuksessa Kuntodoping, Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-

urheilun ulkopuolella. Kuntodopingin yhteiskunnallinen paikka on vasta määrittymässä, mihin 

myös kyseinen tutkimus on omalla panoksellaan osallistunut. Tutkijoiden mukaan kuntodopingin 

yhteiskunnallisen paikan määrittymiseen vaikuttavat myytit ja virheelliset uskomukset, 

lääketieteeseen ja terveyteen painottunut näkökulma sekä median ja dopinglainsäädännön luoma 

virheellinen käsitys dopingilmiön luonteesta. Ensinnäkin dopingin käsitteen luonteen vuoksi 

dopingilmiön käsitteleminen on usein hyvin tunnepitoista. Ilmiötä käsitelläänkin usein hyvin 

mustavalkoisesti. Useat dopinginkäyttöä koskevat väitteet eivät perustu edes tutkittuun tietoon. 

Toiseksi, lääketieteeseen nojaava näkökulma on nähnyt kuntodopingin ensi sijassa terveyteen 

liittyvänä ongelmana, minkä taustalla vaikuttaa lääketieteelliseen näkemykseen nojaava tutkimus. 

Terveysparadigma näyttää jättäneen näin pimentoon muut vaihtoehtoiset näkökannat. Salasuo ja 

Piispa pohtivatkin, onko terveysparadigman varjoon jäänyt erinomaisuuden eetoksen näkökulma, 

joka näkee dopingaineiden käytön yksilön tapana kehittää itseään jatkuvasti paremmaksi. Salasuon 

ja Piispan tutkimuksessa käyttäjien näkökulmassa ei niinkään korostu terveysongelmat, vaan 

elämänhallinta ja itsekuri. Kolmanneksi, sosiaalisen ongelman konstruoinnin mukaisesti uutisointi 

yleistyneistä dopingrikoksista näyttäytyy kansalaisille väärässä valossa: rikosten lukumäärän 

kasvun taustalla on aineiden hankkimisen väylien siirtyminen internetiin. Vastaavat tilastot 

kuvaavat viranomaisten kontrollitoimintaa, eivät käytön yleisyyttä. Kansalaisille uutisointi 

yleistyneistä dopingrikoksista näyttäytyy kuitenkin kasvavana dopingongelmana, jolloin 

virheellinen käsitys dopingilmiöstä on valmis. Tarkoitushakuisella uutisoinnilla on tässä suuri 

merkitys, sillä esimerkiksi poliisi tai tulli eivät näe kuntodopingia hallitsemattomana ilmiönä. 

Salasuo ja Piispa haluavat tuoda myös esiin kuntodopingin positiiviset vaikutukset. 

Keskivertokäyttäjät näyttävät toimivan tavalla, jota nykyisen kansanterveyskeskustelun mukaan 

korostetaan: dopinginkäyttäjät liikkuvat ja harjoittelevat aktiivisesti, noudattavat tarkkaa 

ruokavaliota sekä pitäytyvät päihteistä. Tällaisessa elämäntyylissä dopingaineiden käyttö näyttäytyy 
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(ainakin käyttäjien mielissä) hyötyjen eikä haittojen valossa. Keskeinen tutkimuksen tulos Salasuon 

ja Piispan tutkimuksessa oli kuntodopingin käytön merkitys: kuntodoping on kehollisen pääoman 

saavuttamisessa hyödynnettävä ja käytettävä väline. Osalla käytön motiivina on voiman ja lihasten 

hankkiminen työelämää ajatellen, toisilla taas menestys vastakkaisen sukupuolen suhteen. Eri 

motiivien takaa voidaan paikantaa kehollisen pääoman tavoittelu, joka taas synnyttää eri 

painoarvoin sosiaalista, kulttuurista ja ammatillista pääomaa. (Em.)  

 

 

2.2. Tyypillinen kuntodopingin käyttäjä  
 

Kuntodopingia käsittelevissä tutkimuksissa on pyritty tekemään erilaisia typologioita ja tyypittelyitä 

tyypillisistä dopingaineiden käyttäjistä. Christiansen (2016) ja hänen kollegansa hahmottelivat 

anabolis-androgeenisten aineiden käyttäjien typologian, joka perustuu kirjoittajien tutkimuksiin 

sekä kansainväliseen aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Tutkimukset olivat kvalitatiivisia ja ne 

käsittelivät anabolis-androgeenisten aineiden käyttöä fitness- ja voimaharjoittelun ympäristöissä. 

Tutkijoiden tekemä typologia koostuu neljästä erilaisesta käyttäjätyypistä: expertti-, hyvinvoiva-, 

yolo-, ja urheilijatyypistä. Urheilija- ja yolo-tyyppi ottavat suurempia terveysriskejä ja painottavat 

tehokkuutta ekspertti- tai hyvinvoivatyyppiä enemmän. Hyvinvoiva- ja experttityypin fokus on 

hyvinvoinnissa ja sivuvaikutusten huomioimisessa, jolloin aineiden käytössä korostuu varovaisuus 

ja riskien välttäminen. (Em.) 

 

 

Anabolis-androgeenisten aineiden käyttäjien typologia (ja sen yksityiskohdat) kuntosali-

kontekstissa (Christiansen ym. 2016). 
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Salospohja (2008) hahmotteli tutkimuksessaan tyypillistä kuntodopingin käyttäjän profiilia. 

Hahmottelussa kuvattiin dopingaineiden käyttäjiä taustamuuttujiin, elämäntapoihin ja harrastuksiin 

liittyen. Tyypillinen dopingaineita käyttävä on 26-vuotias kuntosaliharrastaja. Hän on 

miespuolinen, asuu kaupungissa ja elää parisuhteessa. Yleisesti ottaen dopingaineita käyttävä 

kuntoilija elää keskiluokkaista ja aktiivista elämää viettäen aikaa ystävien ja harrastusten parissa 

sekä käyden töissä. (Em. 77.) 

 

Salasuon ja Piispan (2012) tutkimuksessa muodostettiin käyttäjäryhmien tyypittely dopingaineiden 

käytön ensisijaisten motiivien perusteella. Voimailijat ja harrastekilpailijat käyttävät ensisijaisesti 

dopingia kilpailun ja hyödyn logiikan kautta. Tällöin doping näyttäytyy välineenä parempien 

tulosten saavuttamiseksi erityisesti voiman suhteen, joka on tämän ryhmän tärkeä pääoma. 

Ulkonäkö- ja kehonrakennusorientoituneet ovat kiinnostuneita ulkonäöstään. Heidän toimintaansa 

määritteleekin kehon säätely ja palvonta, joka tapahtuu osittain dopingaineiden käytön kautta. 

Ammatillinen pääoma ohjaa kolmatta käyttäjäryhmää, jolla motiivi aineiden käytölle on lihasten ja 

voiman takaamat paremmat mahdollisuudet menestymiseen esimerkiksi portsarin työssä. Salasuo ja 

Piispa puhuvat ulkonäkötyöläisistä, jotka ovat ulkonäköä ja esteettisyyttä korostavien ihanteiden 

loukussa. Rikollinen kulttuuri ja alamaailma muodostavat neljännen ryhmän, jossa doping toimii 

välineenä voiman ja uhkaavuuden ja tätä kautta sosiaalisen pääoman saavuttamisessa. Doping 

näyttäytyy rikollisille yhtä lailla riskinä, mutta seuraamuksia ajatellen kyse on melko pienestä 

riskistä. (Em.) 

 

 

2.3. Kuntodopingin käytön motiivit ja syyt 
 

Kuntodopingin käytön syyt on perinteisesti nähty liittyvän ulkonäöllisten ja fyysisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tutkimuksissa on havaittu dopingin käytön motiiviksi muun muassa fyysisen 

suorituskyvyn parantaminen (Miettinen 1997) ja eritellymmin lihasmassan tai voiman kehittäminen 

(mm. Salospohja 2008). Vuoden 2010 huumekyselyn vastauksissa dopingaineiden käytön 

motiiveiksi ilmoitettiin tasaväkisesti suorituksen parantaminen, voiman lisääminen sekä ulkonäön 

parantaminen (Hakkarinen & Salasuo 2011). Samat vastaukset dopingaineiden käytön motiiveista 

antoivat myös vuosien 2010 ja 2018 välillä dopingaineita käyttäneet (Tilastoraportti 2/2019); 

Salasuo & Piispa 2012). Isossa-Britanniassa yleisimmäksi käytön syyksi on raportoitu muun 

muassa lihasmassan ja voiman hankkiminen (Bates & McVeigh 2016, 3).  
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Ulkonäköön pohjautuvat tulkinnat kuntodopingin motiiveista linkittyvät luonnollisesti länsimaisen 

yhteiskunnan ulkonäkökeskeisyyteen, mikä näkyy muun muassa valtavirran pop-kulttuurissa 

musiikkivideoiden, elokuvien ja mainosten kautta (Salospohja 2008, 2). Voidaan puhua myös 

superfitness-elämäntyylistä. Tällä viitataan täydellisyyteen tähtäävään ja koko ihmisen arjen 

läpäisevään terveysintoiluun, joka näkyy ihmisen ulkoisessa olemuksessa. (Kinnunen 2001, 189-

192.) Ulkonäköön perustuvista tulkinnoista ehkä patologisin on ajatus käänteisestä anoreksiasta eli 

lihas-dysmorfiasta. Tavallisen bodydysmorfian sijaan ollaankin ahdistuneita koko kehosta 

kokonaisuudessaan ja siitä, että ei olla tarpeeksi isoja tai lihaksikkaita (Pope ym. 1997). 

 

Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että vuoden 2005 jälkeen julkaistuissa 23:ssa 

sosiaalitieteellisessä artikkelissa miespuolisia kuntodopingin käyttäjiä patologisoidaan edelleen 

epävarmoiksi, sopimattomiksi ja haavoittuviksi. Lisäksi käyttäjiä leimataan edelleen 

pakkomielteisiksi ja ongelmallisiksi. Heitä pidetään myös huumeriippuvaisina ja epävarmoina 

omasta maskuliinisuudestaan. Huolimatta uudenlaisista näkökulmista kuntodopingin käyttäjiin, 

(esim. Keane 2005) tämä patologisoiva näkökulma nähdään näissä 23:ssa tutkimuksessa edelleen 

hyvänä lähtökohtana suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käyttöä käsitteleville 

tutkimuksille. Tutkimuksen saralla on tutkijoiden mukaan vielä paljon tehtävää, jotta käyttäjien 

leimaamisesta päästäisiin eroon. Parempi ymmärrys suoritusta ja ulkonäköä parantavia aineita 

käyttävien miesten terveys- ja hyvinvointiasioista voisi johtaa myös paremmin suunniteltuihin 

poliittisiin toimintatapoihin. (Moore ym. 2019.) 

 

Australiassa J. R. Latham ja hänen kollegansa (2019) ovat halunneet kääntää päälaeleen dominantin 

logiikan, jossa suoritusta ja ulkonäköä parantavia aineita käyttävillä miehillä oletetaan olevan 

patologinen suhde miehisyyden ideaalien ja maskuliinisuuden kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, 

miten dopingaineita käyttävät miehet ymmärtävät oman suhteensa nykyajan miehisyyteen, 

maskuliinisuuteen, ruumiillisuuteen sekä suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden 

piikittämiseen. Tutkimuksessa haastateltiin 60 miestä, jotka olivat 19-71 – vuotiaita. Tutkijat 

esittävät, että suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käyttämistä ei voida ymmärtää 

pelkästään aineiden väärinkäyttönä ja häiriönä, joka vahvistaa miehisyyttä ja maskuliinisuutta 

koskevia normeja. Käyttöä ei sovi myöskään tutkijoiden mukaan ymmärtää patologisena 

miehisyyden ja maskuliinisuuden normien tavoitteluna. Päinvastoin tutkimus näyttää, kuinka 

haastateltavien tavat ja käytännöt jäljittelevät normatiivisia jokapäiväisen elämämme odotuksia. 

Aineiden pistämisen käytännöt voidaan ymmärtää oman itsen muuttamisen muotona make-over 

kulttuurissa (ks. myös luku 3.4). Lisäksi dopingaineiden pistäminen voidaan nähdä potentiaalisena 
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ja uudenlaisena tapana saada uusia mahdollisuuksia niihin käytäntöihin, joiden kautta elämme ja 

”olemme” maailmassa.  

 

Haluan tutkijana asettua kuntodopingia koskevassa tutkimustraditiossa tähän kriittiseen 

lähestymistapaan, jossa dopingaineiden käyttöä ei tarkastella negatiivisen motiivin kautta, häiriönä, 

sairautena tai aineiden väärinkäyttämisenä. Haluan ymmärtää käsityksiä, joita käyttäjillä on koskien 

terveyden ja dopingaineiden suhdetta sekä sitä koskevaa neuvottelua. Uskon, että demonisoiva 

näkökulma ei mahdollistaisi tätä tarkastelua (myös Salasuo & Piispa 2012; Moore ym. 2019). 

Terveyden edistämisessä olisikin Monaghanin (2012, 89) mukaan tärkeää huomioida ne 

merkitykset, jotka muovaavat kehojamme, identiteettejämme ja tekemisiämme. Avoin ja 

ymmärtävä suhtautuminen mahdollistaa mielestäni demonisoivaa näkökulmaa paremmin 

kuntodopingilmiön ymmärtämisen ja tutkimuskysymyksiini vastaamisen.  

 

 

2.4. Doping, poikkeavuus ja stigma 
 

Sosiologit määrittelevät poikkeavaksi käyttäytymisen, uskomukset tai olosuhteet, jotka rikkovat 

sosiaalista normia. Oleellista tässä on myös sanktioiden saaminen relevanteilta yhteisöiltä. 

Poikkeavuus on sosiaalinen konstruktio,  joka on määritelty kulttuurisesti, sosiologisesti sekä 

vuorovaikutuksellisesti. (Goode 2015, 32.) Tästä johtuen dopingin määrittely urheilussa pohjautuu 

siihen, mitkä saatavilla olevat keinot ja teknologiat ovat urheilussa kiellettyjä (Moller 2010).  

Lisäksi käyttäytyminen, uskomukset ja fyysinen ulkonäkö ilmentävät poikkeavuutta. Tietty yleisö 

määrittelee ja tuomitsee sen, mikä on poikkeavaa. Yhteiskunnan jäsenet ja kollektiivit reagoivat 

tähän poikkeavuuteen hyökkäävästi ja paheksuen. Tämä yleisö voi käsittää koko yhteiskunnan tai 

sen sisällä muodostuneita ryhmittymiä. Urheilussa relevantti yleisö käsittää median, niin sanotun 

suuren yleisön sekä urheilua edustavien virallisten organisaatioiden jäsenet. (Goode 2015, 32.) 

Dopingongelmassa diskursiivista valtaa ylläpitävät ja yhteiskunnallista keskustelua ohjaavat 

lääketieteen asiantuntijat sekä urheilun päätöselimet ja tiedotusvälineet. Yhteiskunnallinen 

keskustelu ja tulkinnat määrittelevät dopingongelmaa ja sen luonnetta. Ongelmakonstruktiot ovat 

usein olemukseltaan kyseenalaistamattomia, mustavalkoisia paheellisia asioita, eikä doping 

ongelmakonstruktiona tee asiassa poikkeusta. (Piispa 2013, 344.) 

 

Doping herättää voimakkaita tunteita ja näkemyksiä erityisesti huippu-urheiluun, huijaamiseen, 

epärehellisyyteen sekä terveyttä vahingoittavaan salamyhkäiseen toimintaan liittyen. Urheilussa 

luotujen sääntöjen rikkominen ja kiinnijääminen merkitsevät dopingia käyttäneille ikuista 
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negatiivista leimaa ja häpeää. Kuntodoping taas kantaa mukanaan vahvoja mielikuvia 

aggressiivisesti käyttäytyvistä ja luonnottomista lihaskimpuista, jotka vaarantavat toiminnallaan 

oman terveytensä. Dopingista ja sen käytöstä syntyvät tunteet ja mielikuvat ovat sosiaalisia 

konstruktioita, jolloin toiminta näyttäytyy väistämättä negatiivisessa valossa. Dopingaineiden 

käyttäjien kohtaama paheksunta pohjautuukin ajatukseen poikkeavuudesta, luonnottomuudesta sekä 

tietoisesta terveysriskien ottamisesta. (Salasuo 2015, 163-164.) Kuntodopingiin ja tiettyjen 

dopingaineiden käyttöön liittyvät mahdolliset riskit ovat terveydellisiä mutta myös sosiaalisia. 

Dopingaineita käyttävät nähdään negatiivisina ja poikkeavina, joiden toiminta on likaista ja 

holtitonta (myös Monaghan 2001, 1). Kuntodouppaajilla mahdollinen fyysinen erilaisuus eli 

useimmiten luonnottoman näköiseksi mielletty todella lihaksikas keho saattaa aiheuttaa sen, että 

muut ihmiset mieltävät hänet erilaiseksi. Tällöin voidaan puhua stigman käsitteestä. (Salasuo & 

Piispa 2012, 184.)  

 

Etnografisesti dopingaineiden käyttöä tutkineen Lee Monaghanin (2001) mukaan stigma koskettaa 

kaikkia kehonrakentajia riippumatta siitä, käyttävätkö he dopinganeita vai eivät. Stigmasta kärsivät 

siis sekä ns. ”naturalit” että dopingaineita käyttävät kehonrakentajat. Stigma johtuu 

kehonrakentajien ulkonäöstä ja ”epäilyttävästä” yhteydestä tiettyyn alakulttuuriin, 

kehonrakennukseen (myös Salasuo & Piispa 2012, 184). Mustamaalaava tapa nähdä kaikki 

kehonrakentajat narsistisina, riittämättöminä ja sosiaalisesti vastuuttomina aineiden väärinkäyttäjinä 

on kulttuurisen stereotypisoinnin muoto. Tällaisessa kontekstissa riski näyttäytyy moninaisena. 

Kehonrakentajana (ja aineita käyttävänä sellaisena) oleminen ja siitä johtuvat mahdolliset haitalliset 

vaikutukset yhdistyvät sekä fyysiseen että sosiaaliseen itseen. (Monaghan 2001, 2.)  

 

Salasuo ja Piispa (2012) vertaavat dopingin käyttöön liittyvää stigmaa päihteiden käytön stigmaan. 

Aloittaessaan dopingaineiden käytön yksilö tekee tietoisen valinnan poikkeavaksi muuttumisesta. 

Paradoksaalisesti Suomessa alkoholin käyttö humaltumistarkoituksessa on hyväksyttyä. Joissain 

ryhmissä taas huumausaineiden käytön avulla saadaan kerrytettyä itselle sosiaalista pääomaa. 

Dopingaineiden käytössä tämä sama kaava ei Salasuon ja Piispan mukaan toimi. Päihteiden käyttö 

ja päihtyminen on usein sosiaalista toimintaa, kun taas dopingaineiden käyttö tapahtuu 

suljetummassa sosiaalisessa ympäristössä. Lisäksi dopingilla tähdätään yksilöllisten ja erityisesti 

itseen liittyvien pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Päihtyminen on taas tapahtumaltaan 

lyhytkestoisempaa. Kuntodopingin käytön sosiaalinen ulottuvuus näkyy korkeintaan pukukopeissa, 

informatiivisten kokemusten vaihtamisessa tai dopingaineiden annostelussa toiselle käyttäjälle. 

Kuntodoping ei muutoin Salasuon ja Piispan mukaan määritä kulttuuria tai ryhmää, vaikka se 
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olisikin tietyn porukan yhteinen tapa. Dopingaineiden käytön sosiaalisuus eroaa merkittävästi 

huumausaineiden viihdekäytön sosiaalisuudesta. Kuntosalilla treenaaminen ja esimerkiksi 

ovimiehenä eli portsarina toimiminen on mahdollista myös ilman dopingaineiden käyttämistä. 

(Salasuo & Piispa, 185.) Kuntodoping liittyy erityisesti yksilön henkilökohtaisiin projekteihin 

(Monaghan 2001, 4), mikä oman näkemykseni mukaan voi osittain selittää sosiaalisia eroja 

huumeiden viihdekäytön ja dopingaineiden käytön välillä.  

 

Dopingin käyttäjien kannalta dopingaineiden käyttämisen laillisuus on merkittävää, sillä he eivät 

joudu kärsimään suoraan rikollisen leimasta poikkeavuuden leiman lisäksi (Salasuo & Piispa 2012, 

124). Dopingaineiden käyttämistä ei ole säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Dopingaineiden 

hallussapito omaa käyttöä varten ei myöskään ole rangaistava teko dopingrikossäännösten mukaan. 

Rikoslaissa kriminalisoitua ovat dopingaineiden laiton valmistus, maahantuonti, levittäminen sekä 

hallussapito silloin, kun todennäköisenä tarkoituksena on aineiden levittäminen laittomasti. 

Dopingrikoksia koskeva uudistus tuli voimaan 1.9.2002 (L 400/2002). Dopingrikokset porrastettiin 

kolmeen törkeysasteeseen. Kilpaurheilussa dopingin käyttö on kielletty. Kilpaurheilun kontekstissa 

dopingista aiheutuvat seuraamukset pohjautuvat urheilun kansainvälisiin ja kansallisiin sääntöihin. 

(Kainulainen 2011.)  

 

Kuntodopingin ja sen käyttäjien leimaaminen tapahtuu siis muiden, kuin käyttäjien itsensä toimesta 

(Salasuo & Piispa 2012, 184). Kuitenkin myös dopingaineita käyttävien keskuudessa tehdään 

erottautumista muista. Monet kehonrakentajat tekevät selvän eron steroidien ”oikeanlaisen” käytön 

ja ”väärinkäytön” välillä. Ensinnäkin steroidien väärinkäytöllä viitataan liialliseen steroidien 

käyttöön eli turhan isoihin annoskokoihin. Lisäksi väärinkäyttönä näyttäytyy steroidien käyttö 

ilman kunnollista, huolellisesti etukäteen mietittyä suunnitelmaa koskien aineiden käyttöä ja 

treeniohjelmaa. Myös steroidien käyttäminen muutoin kuin sykleissä ilmentää käyttäjille itsekurin 

ja tarkasti suunnitellun tavoitteen puuttumista, mikä erottaa steroideja oikein käyttävän 

väärinkäyttäjästä. (Bloor ym. 1998.) Steroideja ja vastaavia aineita väärinkäyttävät näyttäytyivät 

Monaghanin (2001, 4) tutkimukseen osallistuneille käyttäjille ”narkkareina”, jotka ovat usein myös 

psykologisesti (ennemmin kuin fyysisesti) riippuvaisia steroideista. Steroidien väärinkäyttäjien 

lisäksi kehonrakentajat haluavat erottautua huumausaineiden käyttäjistä. Esimerkiksi Etelä-

Walesissa steroideja käyttävät ja neulojen vaihtopalvelua hyödyntävät kehonrakentajat pyysivät 

henkilökuntaa aikatauluttamaan steroideja käyttävät ja muut ”narkkarit” eri aikaan neulojen 

vaihtoon. (Bloor ym. 1998.)  

 



 16 

Kuntodopingin tutkimuksessa on pikkuhiljaa omaksuttu myös kriittisempää näkökulmaa, jossa 

käyttö ei siis automaattisesti näyttäydy esimerkiksi kehonkuvahäiriöiden oireena. Kuntodoping on 

tutkimusten mukaan edelleen verrattain marginaalinen ilmiö Suomessa. Dopingaineiden käyttäjät 

joutuvat herkästi stigman ja erilaisten stereotypioiden kohteeksi. Haluan omalta osaltani jatkaa 

kriittisen näkökulman viitoittamalla tiellä. Tavoitteeni on ymmärtää objektiivisesti 

kuntodouppaajien terveyskäyttäytymistä ja terveystajua. Seuraavaksi lähden käsittelemään 

tarkemmin tutkielmani teoreettista viitekehystä. Aloitan kuvailemalla yhteiskunnassamme 

vallitsevia terveyteen liittyviä teoretisointeja ja terveystajun käsitettä.  

 

 

3. Hyvä elämä – terveyden monet kasvot 

 

Käsityksemme terveydestä on muuttunut rajusti parin viime sadan vuoden aikana. Käsitysten 

rinnalla kulkevat aina myös erilaiset uskomukset ja niiden taustalla vaikuttava sairautta ja terveyttä 

koskeva tieto. Nämä ovat kaikki kulloisenkin ajan tuotoksia ja näin myös ajassa muuttuvia. 

Suomessa ”terveily” eli healthism-ilmiö on tuttu. Terveys näyttäytyykin meillä identiteetti- ja 

elämänpolitiikan tärkeänä ulottuvuutena, jota täytyy jatkuvasti luoda ja rakentaa. Puurosen mukaan 

tärkeintä tässä onkin muutos, joka näkyy omaan terveyteen suhtautumisessa. Nuoren elämässä 

terveydellä voidaan viitata niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin asioihin, kuten esimerkiksi 

harrastuksiin, vertaissuhteisiin ja ystäviin, tai liikuntaan ja urheilukilpailuun. Lisäksi terveys voi 

näkyä muiden arvostamisena, hyvänä olona ja muista välittämisenä, tai väsymyksenä, 

masennuksena, syömishäiriönä tai ylisuorittamisena. (Puuronen 2006, 5-7.)  

 

Terveys on yhteiskunnassamme melko kyseenalaistamaton arvo. Sosiaalisten toimenpiteiden 

perustelut ja terveysarvot linkittyvät usein toisiinsa. Yhteiskunnassa vallitsevat arvostukset ja 

ihmiselle tärkeät yhteisöt ovat vahvasti kytköksissä käsityksiin hyvästä ja tavoiteltavasta elämästä. 

Nämä käsitykset puolestaan ohjaavat yksilöllisiä valintojamme. (Määttä 2006, 124-125.) Näitä 

sosiokulttuurisia, ympäristöstä omaksuttuja käyttäytymistä ja valintoja ohjaavia asioita voi kutsua 

merkityksiksi. Merkityksiä tarkasteltaessa toimintaa, käyttäytymistä ja valintoja ohjaavina 

seikkoina on oleellista pohtia merkitysten arvolatautuneisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

merkitykset on mahdollista sijoittaa tärkeysjärjestykseen. Voidaan puhua elämänyhtälöstä, joka 

koostuu näistä tärkeysjärjestykseen asettuvista merkityksistä. Elämänyhtälön voi ajatella taas 

olevan elämäntyylin ja siihen liittyvien valintojen taustalla. (Koski 2006.) Monet erilaiset 
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merkitykset yhdistyvät sekä kulttuuristen että lähiyhteisöjen vaikutteiden kautta yksilön 

mieltämäksi ”terveysratkaisuksi”. Tällöin esimerkiksi urheileva poika saattaa samanaikaisesti 

käyttää kuitenkin nuuskaa. (Puuronen 2006, 8.) Vaikka terveyttä koskevat käsitykset olisivatkin 

melko universaaleja ja jaettuja, määrittelevät yksilöt omista lähtökohdistaan käsin sairautta ja 

terveyttä sekä niiden välistä rajanvetoa (Salasuo & Piispa 2012, 186-188).  

Terveys voidaan nähdä uutena moraalisten ohjeiden mittarina sille, mikä on oikein. Terveyttä 

koskevia elämäntapoja tarkasteltaessa, yksilöitä arvioidaan myös heidän henkilökohtaisista 

kyvyistään ja sosiaalisesta asemastaan käsin. Yksilö on myös entistä enemmän vastuussa omasta 

terveydestään. Terveyskäyttäytyminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan käyttäytymistä ja toimintaa, 

jolla on vaikutusta terveyteen. Terveyskäyttäytyminen on myös osa yhteisöllistä olemista. Kyse ei 

siis ole pelkästään yksilön omista sisäisistä tulkinnoista ja tavoista toimia. Merkittävää on myös 

terveyden käsite ja sen sisältö (terveys)käyttäytymistä pohdittaessa. Mikäli terveyden määrittelyssä 

otetaan lähtökohdaksi ainoastaan lääketieteellinen mitattavuus ja terveys kyseenalaistamattomana 

arvona, ei päästä käsiksi terveyskäyttäytymisen todelliseen luonteeseen. Tietyn toiminnan haitalliset 

vaikutukset eivät voi yksinään olla selittävän näkökulman keskiössä. (Katainen 2011, 15, 17.) 

Onkin siis huomioitava muun muassa se, missä määrin yksilöt käyttäytyvät ja tekevät ylipäätään 

valintoja ”terveys edellä”. Terveys tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Lisäksi se ei välttämättä 

näyttäydy yksilölle merkityksellisenä ja omia valintoja ohjaavana asiana.  

 

 

3.1. Terveydenlukutaidosta terveystajuun 
 

Terveydenlukutaidon käsitettä on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1974 julkaistussa 

artikkelissa Health Education as Social Policy (Simonds 1974, Ratzanin 2001 mukaan). Tässä 

kontekstissa terveydenlukutaito ja terveyskasvatus kouluissa ja kasvatuksellisissa systeemeissä 

linkittyvät toisiinsa. Tällöin painotus on pääosin oppilaiden kyvyissä ja taidoissa. 

Terveydenlukutaidolla tarkoitetaan niitä kognitiivisia kykyjä ja taitoja, joita oppilailla on oman ja 

muiden terveyden tulkitsemiseen. Terveydenlukutaito voidaan nähdä tietynlaisena perustavana 

itsehoitotaitona. Terveydenlukutaitoa voidaan tarkastella myös suhteessa keskusteluun siitä, missä 

määrin yksilöillä on vastuu omasta terveydestään. Terveydenlukutaidon käsitteeseen voidaan viitata 

tekniikkana, joka yksilöiden tulee omaksua. Tällöin viitataan ihmisen kyvykkyyteen tai taitoon, 

jonka kautta ihminen hankkii, omaksuu, prosessoi ja ymmärtää terveyteen liittyvää tietoa ja 

palveluja. Tiedon ja palveluiden kautta taas ihminen tekee terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. 

(Hoikkala & Hakkarainen 2005, 5.) Terveydenlukutaito voidaan nähdä myös pääomana ja 
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valuuttana, jota tarvitaan terveyden kehittämiseen sekä ylläpitämiseen. Tässä kontekstissa 

terveydenlukutaito sisältää sekä päämäärän, että lopputuloksen tai seurauksen ulottuvuuden. 

(Nutbeam 2000.)  

 

Terveydenlukutaidon käsitteeseen liittyy rationaalinen  olettamus siitä, että tiedolla olisi suora 

vaikutus yksilön käyttäytymiseen. Tämä näkökulma on kuitenkin ongelmallinen. Terveyttä 

koskevia käsityksiä rakennetaan muun muassa omissa vertaisryhmissä. Lisäksi esimerkiksi 

jokaisella elämänalueella menestymiseen ohjaava täydellisyyden eetos edistä terveyttä. Nykyisessä 

yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme terveys ei ilmene helposti ja yksinkertaisesti 

ymmärrettävänä asiana. Erityisesti tämä koskee lapsia ja nuoria. Terveydestä on hankala kirjoittaa 

niin, että lapset ja nuoret voisivat yksinkertaisesti sitä ymmärtää. (Hoikkala & Hakkarainen 2005.) 

 

Terveystaju onkin terveydenlukutaitoa parempi käsite nykyajan epävarmassa ja kaoottisessa 

yhteiskunnassa. Terveystaju sisältää terveyttä koskevan tiedon ja terveydenlukutaidon käsitteen. 

Lisäksi siinä painottuvat valinnat, ymmärrys ja tulkinta. Tätä kautta tarkastelun kohteeksi tulevat 

myös yhteisöperustaiset luottamuksen suhteet. Käsitteenä terveystaju sisältää myös 

”tajuttomuuden” mahdollisuuden. Nuorten terveystaju voidaan nähdä rakentuvan kilpailevien 

vaikutteiden pyörteessä. Tässä pyörteessä yksilön tietotaito, lähiyhteisöjen jäsenyydet, alakulttuurit 

sekä vallitsevat arvo- ja normisysteemit kohtaavat toisensa. (Hoikkala & Hakkarainen 2005.) 

Terveystajun tärkein merkitys koskee siis terveydessä kasvamista ja sen erittelyä, ei terveydestä 

valveutuneemmaksi tai tietoisemmaksi tulemista. Lähtökohtana terveystajun tarkastelussa on 

yksilön ja sosiaalisen ympäristön herkkyys terveyden tunnistamisessa tai tunnistamattomuudessa. 

(Puuronen 2006, 16.) Näen itse terveystajun käsitteenä, jonka kautta dopingaineita käyttävien 

käsityksiä ja tulkintoja on mahdollista tarkastella avoimesti ja demonisoimatta. Terveydenlukutaito 

on käsitteenä liian kapea-alainen, jotta kuntodopingin moninainen luonne tulisi ymmärretyksi. 

Terveystaju tarjoaa siis eväät kuntodouppaajien terveyttä ja dopingaineita koskevien käsitysten ja 

tulkintojen purkuun. Lisäksi sen avulla voidaan tarkastella  dopingaineita koskevien 

terveyskäsitysten ja tulkintojen rakentumista.  

 

Maloff (ym. 1979) ovat käsitelleet artikkelissaan sosiokulttuuristen tekijöiden ja erityisesti 

epävirallisen sosiaalisen kontrollin vaikutusta sosiaalisissa ryhmissä koskien alkoholin, tupakan, 

muiden aineiden sekä ruuan kulutusta ja käyttämistä. Virallinen sosiaalinen kontrolli viittaa valtion 

kehittämiin ja käytäntöön paneviin sääntöihin sekä niiden mukaan toimivien laitosten ja toimijoiden 

käyttäytymissääntöihin ja -ohjeisiin. Näitä ovat esimerkiksi koulut ja lain täytäntöönpanolaitokset.. 
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Epävirallisella sosiaalisella kontrollilla kirjoittajat tarkoittavat epävirallisia sääntöjä ja muita 

käyttäytymisen ohjeita, jotka ovat mikroympäristössä toimivien ryhmien luomia. Näissä ryhmissä ei 

ole selväpiirteisiä mekanismeja käyttäytymistä koskevien ohjeiden toimeenpanemiseksi. Tällaisia 

epävirallisen sosiaalisen kontrollin ryhmiä ovat esimerkiksi perheet, ystäväpiirit ja vertaisryhmät. 

Laajan luokan sosiaaliset instituutiot luovat olosuhteet, joissa yksilöt toimivat päivittäin 

mikroympäristöissään ja tuottavat sekä vastaavat epävirallisiin sosiaalisiin kontrolleihin. Näitä 

laajan luokan sosiaalisia instituutioita ovat muun muassa maan hallitus, aineita valmistavat ja 

jakelevat lailliset ja laittomat teollisuuden toimialat, mainonta- ja mediatoimialat sekä 

lääketieteelliset ja lailliset professiot eli yhteisöt. (em. 163.)  

 

Sosiaalisissa ryhmissä luodaan omia kulttuurisia käyttöohjeita, jotka opitaan muilta ryhmän 

jäseniltä. Ohjeiden mukaan määrittyvät esimerkiksi käytettävä aine itsessään, koska ainetta 

käytetään, missä ympäristössä ja miten käyttö itsessään toteutetaan. Lisäksi näiden käyttöohjeiden 

pohjalta käyttäjillä on käsitys kulloisenkin aineen ottamisen määrästä halutun tuloksen saamiseksi. 

Epävirallisten normien pohjalta määrittyy myös ketkä aineita käyttävät ja minkälaisessa 

kontekstissa. Kulttuuristen käyttöohjeiden mukaan jäsenet myös tietävät minkälainen käyttö on 

hyväksyttävää ja minkälainen ei. Arkielämän ja sosiaalisen kanssakäymisen pohjalta määrittyvät 

myös yleiset aineiden käyttöä koskevat mahdollisuudet, eli miten aineiden käyttö on ylipäätään 

mahdollista. (Maloff ym. 1979, 163.)  

 

Tulkitsen sosiaalinen kontrollin ja terveystajun linkittyvän toisiinsa siinä pyörremyrkyssä, joka 

terveystajun rakentumisessa ilmenee. Sosiaalisen virallisen ja epävirallisen kontrollin läsnäolosta 

huolimatta, saattaa nuoren terveystajussa painottua oman vertaisryhmän käsitykset terveydestä. 

(Hoikkala & Hakkarainen 2005; Maloff ym. 1979.) Vaikka nuoren perheessä epävirallisena 

sosiaalisena kontrollina eli käyttäytymisohjeena olisikin täysi päihteettömyys, saattaa nuori käyttää 

nuuskaa tai polttaa satunnaisesti kannabista kaveriensa kanssa. Toisella nuorella virallinen 

sosiaalisen kontrolli tai esimerkiksi omassa perheessä vallitseva sääntö määrittää myös vertaisten 

kanssa vietettyä aikaa. Koen, että tässä merkityksellisintä on nuoren oma käsitys itselleen 

merkityksellisistä asioista ja omista arvoista. Terveystajussa olennaista on tulkinta, käsitykset ja 

valinnat: painotus ei ole esimerkiksi terveydestä valveutuneemmaksi tulemisessa (Hoikkala & 

Hakkarainen 2005). Näenkin terveystajun ja sosiaalisen kontrollin välisen suhteen seuraavasti: 

keskenään taistelevat kulttuurit, instituutiot ja ryhmäjäsenyydet sekä sosiaalisen kontrollin kaikki 

ulottuvuudet muodostavat yksilön mielessä uniikin, henkilökohtaisen arvo- ja merkityskartan. Tästä 



 20 

arvo- ja merkityskartasta taas on mahdollista paikantaa yksilön omat käsitykset ja tulkinnat 

terveyttä koskevista valinnoista ja teoista.  

 

Näen sosiaalisen kontollin ja kulttuuristen käyttöohjeiden (Maloff ym. 1979) liittyvän 

kuntodouppaajien tapoihin käyttää dopingaineita. Dopingin käyttöön liittyy käyttäjien sanelemia 

normeja ja sääntöjä, joista esimerkkinä toimii kehonrakentajien keskuudessa tapahtuva erottelu 

väärinkäytön ja oikean käytön, sekä dopingaineiden ja huumausaineiden käyttäjien välillä (ks. luku 

2.4). Vielä eritellymmin kulttuurisiin käyttöohjeisiin liittyy etnofarmakologinen tietovaranto, jota 

kuvaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Seuraavassa luvussa puran myös kuntodopingin ja 

terveystajun välistä ulottuvuutta sekä dopingaineiden käyttöön linkittyvää itsesäätelyä ja -kontrollia.  

 

 

3.2. Kuntodoping ja terveystaju 
 

Kuntodopingin luonne näyttäytyy samanaikaisesti erittäin rationaalisena terveyskäyttäytymisenä 

sekä epärationaalisena riskinottona. Säntillinen ja tiukka elämäntyyli tiukkoine ruoka- ja 

harjoitusohjelmineen sekä kehon aktiivinen ja joskus jopa pakonomainen tarkkaileminen ilmentävät 

yhteiskuntamme terveysihanteita. Yksilön terveystaju määrittelee miten ja millä resursseilla hän 

dopingin käyttöön liittyviin mahdollisiin haittoihin ja riskeihin suhtautuu. Lisäksi terveystaju 

määrittelee, minkälaisena hänen terveyskäyttäytymisensä ilmenee. Terveystajun ulottuvuuksien 

mukaisesti tarkastelun kohteeksi tulee se sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, jossa dopingille ja 

sen käytölle annettava merkitys muotoutuu ja uusiutuu. Kuntodopingille annetut merkitykset ja 

terveysnormisto eivät ole kuitenkaan yhtenäiset. (Salasuo & Piispa 2012, 90.) Käyttäjäryhmiä on 

erilaisia (Christiansen et. al 2016; Salasuo & Piispa 2012; Salospohja 2008). Kiinnostavaa onkin 

tarkastella dopingaineiden käyttäjien käsityksiä ja neuvotteluita, jotka koskevat terveyttä sekä 

dopingaineisiin liittyviä mahdollisia haittoja. Tarkasteltaessa terveystajun käsitteen kautta käyttäjien 

käsityksiä ja neuvotteluita, on pureuduttava myös siihen ympäristöön, jossa dopingin merkitys 

rakentuu.  

 

Dopingin käyttöä voi ensikatsomalta luonnehtia länsimaisiin terveysihanteisiin peilaten 

terveystajuttomuutena. Salasuo ja Piispa (2012) puhuvat terveystajuttomuuden sijaan 

terveystasapainottelusta. Kun rationaalisen terveyskäyttäytymisen ihanteen mukaiseen 

elämäntyyliin tulee dopingaineiden käyttö mukaan, muuttuu käyttäytyminen ja elämäntyyli osittain 

terveystajuttomuudeksi. Tasapainottelu näkyy siinä, miten terveellisiä elämäntapoja, kuten 
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täydellistä päihteettömyyttä korostetaan dopingin käytön aikana. (em. 91-92.) Lisäksi esimerkiksi 

kehonrakentajien keskuudessa painotetaan dopingaineisiin ja niiden käyttöön tutustumista sekä 

niiden tutkimista ennen oman käytön aloittamista (Monaghan 2001, 124). Kyse ei siis ole siitä, että 

dopingaineita käyttävät eivät olisi tietoisia aineiden mahdollisista riskeistä tai niiltä ei haluttaisi 

välttyä. Saattaa myös olla, että dopingaineiden käyttö hyvin tarkkaan suunnitellun kuurin avulla, 

kohtuullisiksi mielletyin annoksin ja palauttavien aineiden kera koetaan terveelliseksi (Salasuo & 

Piispa 2012, 92).  

 

Postmodernille ajalle tyypillistä on yksilöllinen sääntely. Tällöin yksilöt luovat erilaisia 

hallintamekanismeja itsen kontrollointiin. Kuntodoping näyttäytyy yhtenä oman elämänhallinnan 

tapana. Tiettyjen syklien sanelema elämäntyyli näyttäytyy tässä tiukan itsekurin ja ansaitun, 

hedonistisen aikalisän vuorotteluna: elämäntapa muuttuu harjoituskausien mukaan löyhästä 

sääntelystä tiukasti säänneltyyn. Välissä saattaa olla pitkiäkin taukoja, jolloin kehon kontrollointi ja 

kehoon panostaminen jää vähemmälle. (Salasuo & Piispa 2012, 191.) Elämäntyyli, johon kova 

harjoittelu ja sen toistaminen kuuluu, synnyttää tunteen eheydestä, hallinnasta, jatkuvuudesta ja 

turvallisuudesta (Giddens 1992). Näenkin kuntodopingin ja sitä koskevan terveystajun itsen 

säätelyn kautta. Kuntodoping itsessään on kontrolloitua ja säänneltyä. Lisäksi mahdollisia haittoja 

pyritään välttämään ja ehkäisemään. Haittojen minimointi liittyy itsessään terveystajuun: terveys ja 

mahdolliset terveyshaitat huomioidaan käytössä. Terveystajun käsite ei kuitenkaan itsessään liity 

siihen, ollaanko haitoista ja niiden minimoimisesta kiinnostuneita vai ei: terveystajun käsitteen 

painotus on tulkinnoissa, käsityksissä ja valinnoissa.  

 

Salospohjan (2008) tutkimuksessa dopingaineita käyttävien terveystaju näyttäytyi jo aiemmin 

mainitun Super Fitness -elämäntavan sekä rasvattoman, lihaksikkaan ja tehokkaan ruumiin 

ihannoinnin kautta. Tämä näkyi tutkimuksessa muun muassa käyttäjien painotavoitteiden 

epärealistisuutena. Lisäksi tutkimuksessa aineiden välittömät hyödyt korostuivat, eivätkä 

esimerkiksi aineiden aiheuttamat haitat pidemmällä aikavälillä näyttäytyneet käyttäjille 

merkityksellisinä. (Em.) Monaghanin (2001) tutkimuksessa erityisesti kansainvälisellä tasolla 

kilpailevat kehonrakentajat saattoivat käyttää dopingaineita jatkuvasti tai pysyivät aineiden käytössä 

ja syklissään pidempään, kuin suositellun 12 viikon ajan. He pitivät jatkuvaa käyttöä 

välttämättömänä lihaksikkuuden ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Jatkuvan käytön ja 

vaadittavien lisäannosten synnyttämät vakavat ja pitkäaikaiset terveysongelmien mahdollisuudet 

ovat kehonrakentajien yleisesti hyväksymiä asioita. Tämä estääkin suurinta osaa kilpailemasta 

säännöllisesti kehonrakennuksessa. Monaghanin mukaan ylenpalttinen steroidien käyttäminen 
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pitkine ajanjaksoineen saattaa olla välttämätöntä kisoissa vaadittavan fysiikan rakentamiseksi. Kyse 

ei kuitenkaan ole järjenvastaisuudesta, vaan enemmänkin henkilökohtaisesta valinnasta. Tässä 

tapauksessa kilpailu ja siihen vaadittavat ominaisuudet näyttäytyvät merkityksellisempänä, kuin 

mahdollisten haittojen minimointi.  (Em. 115-116, 118.) 

Taina Kinnunen (2001) on tutkimukseensa perustuen jaotellut kuntosaleilla treenaavat viiteen 

erilaiseen ryhmään, joiden jaotteluperusteina ovat arvot, normit ja uskomukset sekä symboliset 

tyylitekijät. Kilpakehonrakentajat ja harrastekehonrakentajat muodostavat ensimmäisen ja toisen 

ryhmän. Kilpakehonrakentajien ryhmässä erilaisten lisäravinteiden ja lääkkeiden käyttö on yleistä 

(myös Monaghan 2001). Harrastekehonrakentajilla lääkkeiden käyttö on taas harvinaisempaa. 

Erityisesti omaan tutkimukseeni liittyen harrastevoimaharjoittelijoiden ryhmä on merkityksellinen, 

sillä lihasmassa ja sen hankkiminen on tämän ryhmän tyypillinen tavoite. 

Harrastevoimaharjoittelijat Kinnunen on jaotellut vielä itsensä tehostajiin ja säännöllisesti 

treenaaviin. Lääkkeiden käyttö on yleistä etenkin itsensä tehostajien ryhmässä. (Kinnunen 2001, 30-

33.)  

 

Lee Monaghan (2001) kutsuu dopingaineita koskevaa käyttäjätietoa etnofarmakologiseksi 

tietovarannoksi. Se sisältää tiedon eri aineista, suositellusta käyttämisen kestosta ja kuurien 

välisestä ajasta, syistä koskien aineiden annostuksia sekä eri aineiden käytön samanaikaisuutta ja 

sitä koskevia ohjeita. Kyse on tietovarannosta, jonka avulla käyttäjät voivat tulkita steroideja ja 

erotella niitä toisistaan. Tietovaranto koostuu sekä käyttäjän omista että kokeneempien ”roinaajien” 

kokemuksista. Etnofarmakologinen tieto edustaa opasta dopingaineiden oikeaan käyttöön. 

Kehonrakentajien ymmärrykseen vaikuttaa selkeästi myös heidän oman kokemuksensa ja 

kokeilunsa kautta kertynyt tieto. Tämä kokeellinen ja persoonallisesti kerätty tieto on arvostettua, 

koska eri steroidien vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Kokeellinen, yksilöllinen tutkimus johtaa 

monien eri aineiden yhdistelmien tai tietyn polyfarmasian eli aineiden päällekkäiskäyttöä (stacking) 

koskevan mallin tunnistamiseen. Tällöin parempien vaikutusten sisältämä kuuri löydetään. 

Kehonrakentajille ”tehokas” ja ”turvallisempi” steroidikuuri tarkoittaa tiettyjen dopingaineiden 

yhdistelmien ja annoksien räätälöimistä haluttujen tulosten saavuttamiseksi niin, että mahdolliset 

sivuvaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kehonrakentajat tekevät tavallaan kokeellista 

tutkimusta tarkkaillessaan kehojaan kehityksen ja mahdollisten haittavaikutusten huomaamiseksi. 

Näin he saavat selville sopivan ja toimivan, yksilöllisen kuurin. Onnistuneeksi tällainen kokeilu 

koetaan, kun ihanteelliset tulokset saadaan mahdollisimman pienellä annostuksella ja  

terveysriskien mahdollisuudella. (Em. 48, 97, 122.) 
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Oleellista steroidien käytössä on myös sykliteoria. Sykliteorialla viitataan yksilölliseen ja 

joustavaan annostelujen, kuurien pituuksien, kuurien yhdistelmien ja muiden aineiden 

kombinaatioiden sekä treeni- ja ruokaohjelmien räätälöintiin. Sykliteorian tarkoituksena on 

maksimoida yksilölliset hyödyt ja minimoida mahdolliset sivuvaikutukset. Sykliteoriat sisältävät 

myös teoretisointia steroidien toimivuudesta. Sykliteoriat linkittävät etnofarmakologisen tiedon 

suunniteltuun ja välineelliseen steroidien käyttöön. Niin sanotut noviisit saattavat seurata tiettyä 

sykliä esimerkiksi kokeneen tuttavan (eli slangikielellä sanottuna salilääkärin) ehdottamana. 

Kokeneemmat käyttäjät siirtyvät tästä kuitenkin pian suunnittelemaan itse omat syklinsä. (Bloor 

ym. 1998.) 

Tieto dopingaineista, niiden käytöstä ja sivuvaikutuksista pätevöittää dopinginkäyttäjät 

etnofatmakolisteiksi. Tietoa kerätään omien kokemusten, muiden käyttäjien kanssa käytyjen 

keskustelujen sekä dopinginkäyttöön perehtymisen kautta. Tieto on hyvin individualisoitunutta, 

sillä merkityksellistä on mitkä tietyt dopingaineet, niiden yhdistelmät, kuurit ja annostukset ovat 

todennäköisimmin kaikista tehokkaimpia tietylle yksilölle. Voisikin puhua siis oman kehon 

rakentamisesta omana kemiallisena kokeenaan. Vastaavanlainen kiinnostus aineiden 

sivuvaikutuksiin ei ole tyypillistä pelkästään dopingaineiden käytössä. Kyse on monien eri aineita 

käyttävien alakulttuurien piirteestä. Steroidien käyttäjät eroavat muista alakulttuureista kuitenkin 

aineiden perimmäisen käyttötarkoituksen sekä heidän etnofarmakologisen tiedon laajuuden suhteen. 

(Bloor ym. 1998; myös Salasuo & Piispa 2012.)  

 

Etnofarmakologinen tietovaranto tähtää siis hyötyjen maksimoinnin rinnalla aineisiin liittyvien 

haittojen vähentämiseen. Oleellista tässä näkökulmassa on se, että maailma nähdään rationaalisena 

sekä ennustettavissa ja kontrolloitavissa olevana. Dopingaineita koskeva etnofarmakologinen 

tietovaranto palvelee monia kehonrakentajia (ainakin heidän mielissään) oman vastuullisuuden 

todentamisessa, sillä he pyrkivät aineiden sivuvaikutusten vähentämiseen. Näin myös epäilys ja 

epävarmuus kognitiivisella tasolla vähenee. (Monaghan 2001, 96.) Välineellinen dopingaineiden 

käyttö koetaan suhteellisen turvallisena kehonrakentajien keskuudessa. Tämä mahdollistaa 

dopingaineiden käyttäjille pääsyn asenteisiin, narratiiveihin ja tarinoihin. Näiden avulla käyttäjät 

voivat kieltää tai ainakin kyseenalaistaa lääketieteellisten ”totuuden” validiteetin. Giddensin (1991) 

ajatuksia lainaten Monaghan tulkitseekin, että haastamalla lääketieteen kehonrakentajat välttävät 

kognitiivista dissonanssia ja säilyttävät koherentin, yhtenäisen minä-identiteetin. (Monaghan 1999, 

715.) Steroideja käyttävät kehonrakentajat pystyvät vastustamaan väitettä siitä, että he 

vapaaehtoisesti ”vastuuttoman” toimintansa kautta altistaisivat itsensä riskeille. Monet 
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kehonrakentajat sanovat hallitsevansa vakavia steroideihin liittyviä riskejä toimiessaan yleisien ja 

joustavien etnofarmakologisten rajoitusten sisällä. (Monaghan 2001, 94.) Kontrolloitu ja tarkkaan 

suunniteltu aineiden käyttö on monille harrastajille legitiimi keino saavuttaa alakulttuurisesti 

määrätty tavoite (Monaghan 1999, 708).  

 

Tulkitsen kuntodopingin ja terveystajun välisen ulottuvuuden refleksiivisenä ja ajassa muuttuvana. 

Selvää on myös se, että kuntodoping ei ole automaattisesti epärationaalista terveyskäyttäytymistä. 

Etnofarmakologisen tietovarannon mukaisesti haittojen minimointi näyttäytyy tärkeänä dopingin 

käyttäjille. Olen erityisesti kiinnostunut terveyteen ja kuntodopingiin liittyvistä käsityksistä ja 

tulkinnoista sekä niihin liittyvistä asioista. Lisäksi se, miten nämä käsitykset vaikuttavat 

toimintatapoihin koskien dopingin käyttöä on tämän tutkimuksen keskiössä. 

 

 

3.3. Itsesäätely ja kontrolli kuntodopingissa 
 

Etnofarmakologinen tieto korostaa individualisoidun tiedon tärkeyttä, joustavuutta, muutosta ja 

persoonallista suunnittelua. Lisäksi huolellinen aineiden annostelu sekä vaikutusten säätely ja 

tarkkailu on tärkeää. Kyse ei siis ole siitä, etteivätkö dopingaineita käyttävät tietäisi mahdollisista 

riskeistä tai terveyshaitoista. Kehonrakentajien dopingaineiden käyttö onkin tarkasti suunniteltua, 

tarkkailtua ja säädeltyä. (Bloor ym. 1998.) Dopingaineiden käyttö edellyttää, että eri aineisiin ja 

niiden vaikutuksiin sekä aineen oikeanmukaiseen käyttötarkoitukseen perehtyy ennen käytön 

aloittamista (Salospohja 2008; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012). Etnofarmakologisella 

tietovarannolla on siis oma tehtävänsä mahdollisten haittojen hallinnassa ja minimoimisessa, sillä 

tavoitteena on suurin mahdollinen hyöty mahdollisimman pienellä vahingolla. 

Etnofarmakologinen tieto on jaettua tietoutta, joka siirtyy muun muassa käyttäjien välisen 

vuorovaikutuksen kautta (Bloor ym. 1998, 32) ja undergroud-tyyppisten manuaalien myötä 

(Pärssinen & Seppälä 2002). Dopingaineiden käyttäjät käyttävät pääsääntöisesti 

tiedonhankintakanavinaan kavereita ja tuttavia sekä internetiä. Internet on nykyään yksi 

tärkeimmistä dopingtiedon hankinnan kanavista. (Salasuo & Piispa 2012, 87; Salospohja 2008.) 

Dopingaineisiin liittyvä tietotaito näyttäytyy käyttäjilleen tiedollisena pääomana. Tämä ilmenee 

dopingasiantuntijuuden kokemuksessa. (Salasuo & Piispa 2012, 87, 159.) Kehonrakennuksessa tieto 

saadaan osittain omasta kokeellisesta kokemuksesta, mutta tietoa saadaan myös kokeneemmilta 

käyttäjiltä. Lisäksi globaalit mediat, kuten lehdet ja erityisesti nykypäivänä internet toimivat 

käyttäjien tiedon lähteinä. (Monaghan 2001, 48.) Kokemusasiantuntijuus ja tietotaito kehittyvät, 
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elävät ja periytyvät aiheeseen keskittyneillä internetpalstoilla. Näillä foorumeilla kokeneemmat 

opastavat ja neuvovat aloittelijoita. (Salasuo & Piispa 2012, 104; Bloor ym. 1998.) Lisäksi 

kulttuuriset ideat koskien esimerkiksi kiellettyjen aineiden piikittämistä toimivat voimakkaana 

sosiaalisen kontrollin mekanismina. Tämä saattaa näkyä aloittelevilla käyttäjillä aineiden 

pistämisen vastenmielisyytenä. (Monaghan 2001, 103.) Maloffin ja hänen kollegoidensa (1979) 

ajatuksia kulttuurisista käyttöohjeista koskien eri aineita ja niiden käyttöä voi soveltaa myös 

dopingaineiden käyttöön. Omaksuessaan dopingin käyttöä koskevia kulttuurisia käyttöohjeita,  

asettuu kuntodouppaaja sosiokulttuuriseen jatkumoon. Koko dopingaineisiin liittyvä elämäntyyli 

sekä dopingaineiden käyttö ja hankinta ovat yksilön ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuksen 

osa. Kuntodoping saa kuitenkin vasta yksilön toiminnassa lopullisen, uniikin muotonsa koskien 

oikeanlaista dopingin käyttöä. (Salasuo & Piispa 2012, 155.) 

Salasuon ja Piispan (2012) tutkimuksessa yhtenä kuntodouppaajien strategiana riskien ja haittojen 

vähentämiseksi oli pyrkimys etsiä itselleen parhaiten toimivat aineet ja annosmäärät (em. 162). 

Tämä tuli ilmi oli myös Monaghanin (2001) etnografisessa tutkimuksessa. Monaghanin (em) 

tutkimuksessa suuressa roolissa näyttäytyivät myös kehonrakentajien omat kokeelliset tutkimukset 

ja kokeilut haittojen vähentämiseksi. Yksi tärkeä kehonrakentajien keskuudessa oleva aineiden 

käytön ulottuvuus onkin systemaattinen ja persoonallinen eri aineiden, kuurien ja annostelujen 

kokeilu (Bloor ym. 1998, 27). Käyttäjien mukaan myös esimerkiksi polyfarmasia eli aineiden 

yhtäaikaiskäyttö (stacking) parantaa steroidien tehoa samalla vähentäen sivuvaikutuksia (Monaghan 

2001, 111).  

 

Kontrollin tarve dopingaineiden käytössä liittyy myös aineiden syklittämiseen. Bloorin ja 

kollegoidensa tutkimuksessa (1998) osa kehonrakentajista koki steroidit tietyssä mielessä 

addiktoivina. Osa heistä ei kyennyt käsittelemään väistämätöntä syklien välissä tapahtuvaa painon 

laskua. Tämän vuoksi osa kehonrakentajista saattoi käyttää steroideja jatkuvasti ilman taukoja. 

Tällainen kontrollin puute nähdään kuitenkin käyttäjien keskuudessa dopingaineiden 

väärinkäyttönä. Muiden käyttäjien silmissä jatkuvasti, syklittämättä dopingaineita käyttävä ei käytä 

steroideja ”oikein”. Lisäksi hän todennäköisemmin kasvattaa ilmaantuvien sivuvaikutusten riskiä 

parantamatta kuitenkaan aineiden tehokkuutta. (Bloor ym. 1998, 36.) Steroidien ja muiden 

dopingaineiden ”oikein” käyttäminen linkittyy vahvasti siis itsekontrolliin. Itsekontrolli liittyy taas 

aineiden käyttämiseen sykliteorian ja etnofarmakologisen tiedon mukaisesti (Monaghan 2001; 

Bloor ym. 1998). Monaghanin (2001) tutkimukseen osallistuneet steroideja käyttävät 

kehonrakentajat kertoivat kaikki käyttävänsä dopingaineita ”oikein”. Muutamassa tapauksessa 
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käyttäjä myönsi aikaisemman aineen väärinkäyttönsä olleensa ”noviisi” eli aloittelija. (ks. myös 

luku 2.4).  

 

Etnofarmakologinen tieto kannustaa ja legitimoi kokeellista aineiden käytön lähestymistapaa, sillä 

samalla se painottaa tarkkailun ja sääntelyn tärkeyttä (Bloor ym. 1998, 34). Itsetarkkailu 

näyttäytyykin steroideja käyttävien toimissa vahvasti. Steroideja käyttävien etnofarmakologinen 

tieto keskittyy yksityiskohtiin eli yksittäisen käyttäjän keholliseen kokemukseen. Dopinginkäyttäjän 

tulee jatkuvasti muuttaa käyttämiään syklejään nujertaakseen aineen kasvava toleranssi. Näin 

käyttäjän tulee jatkuvasti ja progressiivisesti sykliteorian mukaisesti vaihdella käyttämiään aineita, 

niiden yhdistelmiä ja annostuksia. Sykliteoria vaatiikin etnofarmakologisen tiedon lisäksi jatkuvaa 

itsetarkkailua ja kokeilua. (Monaghan 2001.)  

 

Tutkimusten mukaan kuntodouppaajat eivät koe lainkaan tai kokevat hyvin vähän haittoja 

dopingaineiden käytöstä. Lisäksi käyttäjät saattavat korostaa dopingaineiden tuomia hyötyjä. 

(Salospohja 2008; Salasuo & Piispa 2012; Petrocelli 2008.) Lääketieteellisessä tutkimuksessa 

raportoidaan kuitenkin paljon dopingaineista aiheutuvista terveysongelmista. Kyse ei ole siis siitä, 

etteikö haittoja ilmenisi kellään käyttäjistä. Kyse saattaa olla käyttäjien oman käytön 

legitioimisesta. Haittojen kokemiseen vaikuttaa myös terveyteen ja dopingaineiden käyttöön 

liittyvät käsitykset. Dopingaineiden käyttö maltillisin ja pienin annoksin saatetaan esimerkiksi 

kokea turvalliseksi. (Salasuo & Piispa 2012, 161; myös Monaghan 2001.) Viranomaisten ja 

lääketieteen ammattilaisten tarjoama tieto dopingaineista saatetaankin kokea epäluotettavaksi ja 

lääketieteellisen yhteisön ja hallituksen tarkoitukselliseksi manipuloinniksi (Petrocelli 2008, 1196). 

Salasuon ja Piispan (2012) tutkimuksessa kuntodopingiin liittyvät riskit ja mahdolliset terveyshaitat 

eivät tulleet julki sellaisessa laajuudessa, kuin mitä lääketieteessä tehty tutkimus on antanut 

ymmärtää. Tämä saattaakin prevention suhteen aiheuttaa sen, että käyttäjät eivät miellä 

viranomaisten antamaa tietoa oikeaksi. Sukupolvelta toiselle periytyvät kulttuuriset käyttöohjeet 

syntyvät viranomaistiedon rinnalle. Nämä kulttuuriset käyttöohjeet leviävät erityisesti nykypäivänä 

internetissä. Kulttuuriset käyttöohjeet kuntodopingin suhteen ovat täsmällisiä, faktapohjaisia ja 

niiden tarkoitus on ehkäistä haittoja tulosten saamisen rinnalla (myös Monaghan 2001). Tästä 

huolimatta ongelmaksi muodostuvat Salasuon ja Piispan mukaan akuutit terveysriskit, joihin 

kulttuuriset käyttöohjeet eivät tarjoa vastauksia. (Salasuo & Piispa 2012, 198.)  

 

Yleisesti katsottuna kuntodouppaajien toimintaa sävyttää vahvasti itsetarkkailu, kontrolli ja säätely. 

Tämä näkyy niin etnofarmakologisen tiedon ja itseen kohdistuvien kokeilujen, sykliteorian sekä 
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koko elämäntyyliin liittyvänä toimintana. Dopingaineiden käyttö viittaa siis haittoja minimoivaan ja 

kontrolloituun toimintaan. Tällöin käyttäjän tulee suorittaa dopingaineiden käyttö suunnitellusti, 

harkitusti ja aiheeseen ennalta perehtyen. Seuraavaksi siirryn käsittelemään elämänkulun teoriaa ja 

sen yhteyttä kuntodopingiin.  

 

 

3.4. Elämänkulku ja doping 
 

Oman tarinan luomisesta on tullut väistämätön osa nykyistä elämää. Itsensä hallitseminen merkitsee 

sitä, että sivistyäkseen yksilöiden täytyy säännellä ja kontrolloida omia tapojaan, intohimojaan, 

ajatuksiaan sekä tekojaan. Tämä assosioituu ”normatiiviseen individualismiin”. Valtion ja sen 

toimielinten sijaan yksilöllä nähdään olevan vastuu oman itsensä valvonnasta ja sääntelystä hyvänä 

opiskelijana, työntekijänä ja kansalaisena. (Rose 1996, 1999.) Nuorista ja heidän identiteeteistään 

kiinnostuneet tutkijat tarkastelevatkin nuorten kertomuksia ymmärtääkseen sitä, mitä nuoret 

kokevat olevansa ja mitä on ylipäätään mahdollista olla. Esimerkiksi nuoren voi olla vaikeaa tuoda 

ilmi identiteettiään, jos siitä kertominen on kyseisessä kulttuurissa moraalisesti väärin. Tutkimuksen 

teoreettisena lähtökohtana elämänkulku mahdollistaa laajempien sosiaalisten järjestelmien ja niiden 

muutoksen tarkastelemisen suhteessa nuoriin ja nuorista koostuviin ryhmiin. (Thomson 2007, 77-

78.) Elämänkulku (life course) on käsite, jonka avulla yksilön elämää tarkastellaan erilaisten 

merkittävien elämäntapahtumien ja siirtymien jaksottamana. Näitä ovat esimerkiksi syntymä, 

kouluun meno, työllistyminen ja työelämän muutokset, muutot, avioituminen, vanhemmuus, sekä 

eläköityminen. Yksilön eri elämänalueita voidaan tarkastella polkuina tai urina (trajectories), joissa 

käännekohdat ovat merkittäviä elämäntapahtumia. Merkittävät elämäntapahtumat eli käännekohdat 

toimivat taas siirtyminä (transitions) uusiin rooleihin tai elämäntilanteisiin. Elämänkulun käsite 

mahdollistaa myös elämän kriisien, harppausten ja taitekohtien huomioon ottamisen. (Antikainen, 

1998, 101, 15.)  

 

Yksilön elämänkulun rakentuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yksilön toimijuuden, yhteisöjen 

eli mikrotason sekä yhteiskunnallisten rakenteiden eli makrotason kanssa. Yksilötasossa vaikuttavat 

yksilön geneettiset ja biologiset ominaisuudet sekä psyykkiset ominaisuudet ja resurssit, kuten 

esimerkiksi tunteet. Yhteisötaso koostuu paikallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja instituutioista. 

Lisäksi yhteisötasoon lukeutuvat yksilön vertaissuhteet, parisuhteet, perhe, koulu- tai työyhteisöt, 

harrastukseen liittyvät järjestöt ja yhteisöt. Yhteisötasoon kuuluvat myös virtuaaliset yhteisöt, joissa 

yksilö on osallisena. Makrotaso sisältää yhteiskunnan kulttuurisia ja historiallisia rakenteita, arvoja 
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ja normeja. Nämä vaikuttavat yksilön valintoihin ja mahdollisuuksiin. Näitä valintoja ja 

mahdollisuuksia määrittävät asiat koskevat muun muassa sukupuolta, seksuaalisuutta, ikää, 

sosiaalista luokkaa ja etnistä taustaa. Yhteiskuntatasoon kuuluvat kansallinen ja globaali politiikka, 

talous sekä kansainväliset ja kansalliset instituutiot. Nämä tasot ovat globaalissa sekä lokaalissa 

ulottuvuudessa keskenään vuorovaikutuksessa. Yksilön elämänkulku on siis aina sidottu 

historialliseen ja paikalliseen aikaan. (Henriksson 2016, 7.)  

Jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa 2000-luvulla kulttuuri korostaa ulkonäköä ja sen merkitystä. 

Kehon muokkaaminen erilaisilla tavoilla muodostuu olennaiseksi osaksi yksilöllisyyttä, valinnan 

vapautta, sen kokemusta sekä erottautumista muista. (Salasuo & Piispa 2012, 149-150.) Kehosta on 

tullut tässä ajassa siis tärkeä osa identiteettiä (Giddens 1992). Keho itsessään voidaan nähdä 

refleksiivisenä projektina. Keho on yksi mahdollinen paikka, jossa myöhäismodernin ajan yksilöt 

voivat konstruoida itselleen identiteettejä (Giddens 1991). Medikalisaation myötä yksilön kehosta ja 

elämästä on muodostunut projekti, jonka muokkaaminen on mahdollista myös lääketieteen keinoin. 

Yksilö voi valita oman intressin mukaisesti kemiallisen teknologian avukseen tässä projektissa. 

(Salasuo & Piispa 2012, 186-188.) 

 

Kinnunen (2001) kuvaa väitöskirjassaan kehonrakennusta postmodernin länsimaisen 

ruumiillisuuden ilmentymänä, jossa ruumis ja fyysinen ulkomuoto näyttäytyvät yksilön sosiaalisena 

pääomana. Kulttuurissamme arvostetuimpana ulkomuotona näyttäytyy hyvin pidetty, treenattu 

ruumis. Tämä kertoo samalla jotain ”sisäisestä” ruumiista. Kinnusen mukaan kehonrakennuksessa 

kontrolli kohdistuu sekä ulkoiseen että sisäiseen ruumiiseen yhtäaikaisesti. Kinnunen rinnastaa 

kehonrakennuksen muiden ruumiin muokkauksen ilmiöihin, kuten esimerkiksi plastiikkakirurgiaan, 

kauneudenhoitomenetelmiin sekä erilaisiin ruoka- ja kuntoiluohjelmiin. (em. 242.) Voidaan puhua 

myös niin sanotusta makeover-kulttuurista, jossa itsensä kehittäminen ja paremmaksi tuleminen 

näyttäytyy merkityksellisenä. Makeover-kulttuuri keskittyy siis enemmän kehittymisen prosessiin 

kuin itse lopputulokseen. Makeover-kulttuurissa keskeistä on todistettavissa oleva, performatiivinen 

oman itsensä jatkuva muuttaminen. Makeover-kulttuurissa itsensä kehittäminen näyttäytyykin 

ihmisille tarpeena, eli itseään halutaan parantaa. Tällöin itsensä kehittäminen näyttäytyy makeover-

kulttuurissa myös jatkuvana yritteliäisyytenä. Esimerkiksi kauneusleikkauksissa keskeisintä ei ole 

fyysisen täydellisyyden saavuttaminen, vaan itsensä kehittämisen prosessin ilmaiseminen. 

Merkityksellistä on kehittymisen näyttäminen ja tunteminen. (Jones 2008; Jones 2011.) 

Kuntodopingin voi mieltää makeover-kulttuurissa välineeksi, jonka avulla ulkonäön muokkaamista 

tehostetaan ja nopeutetaan. Tämä mahdollistaa kuntodopingin rinnastamisen muihin itsen 

muokkaamisteknologioihin ja -tekniikoihin (Salasuo & Piispa 2012, 149-150). Dopingaineiden 
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piikittämisen käytännöt voidaankin ymmärtää makeover-kulttuurissa oman itsen muuttamisen ja 

kehittämisen muotona (Latham ym. 2019).  

 

Dopingaineiden käyttö on mahdollista paikantaa osaksi yksilön elämänkulkua ja tiettyjä 

elämänvaiheita. Yleisimmin kuntodopingin käyttö tapahtuu 18-35-ikävuosien aikana (Salospohja 

2008; Hakkarainen ym. 2011). Käyttö aloitetaan tyypillisesti 20 ikävuoden jälkeen. Salasuon ja 

Piispan (2012) tutkimuksessa nuoruus ja varhainen aikuisuus näyttäytyivät tyypillisimpinä 

elämänkulun vaiheina, jolloin dopingaineiden käyttö alkoi. Keskeisessä asemassa dopingaineita 

koskevan tiedon ja aineiden hankinnan suhteen ovat niin treeniseura, kokeneempien käyttäjien 

tunteminen sekä erilaiset internetin kanavat (em). Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa sekä 

piikitettävien että suun kautta annosteltavien anabolisten steroidien käytön aloittaminen sijoittui 

tutkimukseen osallistuneilla 18-29-ikävuoteen. Vastanneista kolmasosa kertoi aloittaneensa 

ensimmäisen syklinsä ennen 24 ikävuotta. Pieni osa vastaajista taas raportoi aloittaneensa käytön 

ennen 18 vuoden ikää. (Chandler & McVeigh 2013.) 

 

Salasuon ja Piispan (2012) tutkimuksessa käyttäjät saattoivat alkaa etsimään vaihtoehtoja aineiden 

käytölle vanhetessaan. Tämä näkyi sekä dopinglinkkiin lähetetyissä kysymyksissä että internet-

aineistoissa. Osa haastatelluista kertoi käyttönsä vähentyneen tai jääneen kokonaan ikävuosien 

lisääntyessä. Osa taas ei nähnyt syytä lopettamiselle ja he uskoivat käyttävänsä vielä pitkään. 

Aineiden käyttö oli osana elämäntyyliä ja niistä koettiin saatavan pääasiassa hyötyä. (em. 152.)  

Tuoreen tutkimuksen mukaan yleisimmät syyt anabolisten steroidien käytön lopettamisessa olivat 

psyykkiset terveyshaitat (n=108, 47.8 %). Toiseksi yleisin syy oli fyysisten ja psyykkisten 

terveyshaittojen yhdistelmä (n=52, 23.0 %) (Havnes ym. 2019).  

 

Suoritusta ja ulkonäköä parantavien aineiden käyttöä koskevista siirtymistä on tehty tutkimusta 

hyvin vähän (Brennan ym. 2017, 1525). Yksi mainittava tutkimus kuitenkin aiheesta löytyy. 

Andreasson ja Johansson (2020) tutkimuksessa tarkasteltiin dopingaineiden käyttäjäksi tulemisen ja 

dopingaineiden lopettamiseen liittyviä narratiiveja ja siirtymiä. Tutkijat viittaavat tutkimuksessaan 

dopinginkäyttöön liittyvään alakulttuuriin. Salasuon ja Piispan (2012, 59) mukaan kuntodopingiin 

liittyen ei ole muodostunut ainakaan näkyvää alakulttuuria. Tämä voi johtua osittain siitä, että eri 

maissa tehtyjen tutkimusten soveltaminen toisiin maihin on rajallista (Monaghan 2001).  

 

Andreasson ja Johansson (2020) viittaavat käytön aloittamisen kontekstissa erilaisten esteiden 

ylittämiseen. Esteiden ylittämisen myötä yksilö mukautuu alakulttuuristen arvojen mukaiseksi ja 
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”tulee” dopinginkäyttäjäksi. Steroidien injektoiminen lihakseen sekä kiellettyjen aineiden kieltoon 

liittyvän näkökulman muuttuminen ovat tutkijoiden mukaan niitä askeleita, joiden kautta yksilö 

muuttuu ja sulautuu dopinginkäytön alakulttuuriin. Tutkijat painottavat myös vallitsevaa ideaa 

”oikoreiteistä” haluttujen tulosten saamiseksi. Tutkijat viittaavat Kryger Pedersenin (2012) 

kuvaamaan käsitteeseen, medikalisaation sosiaaliseen prosessiin. Käsitteellä viitataan ensinnäkin 

siihen, miten nykyajan lääketiede tarjoaa nopeita ja helppoja ratkaisuja erilaisiin fysiologisiin 

ongelmiin. Tämä tekee niiden hyödyntämisestä loogista. Toiseksi käsitteellä viitataan prosessiin, 

joka tarjoaa välineitä kehon terveydentilan muutosten kontrollointiin ja valvomiseen. (Andreasson 

& Johansson 2020.) 

 

Dopinginkäyttäjän matka takaisin ”naturaliksi” (unbecoming) näyttäytyi tutkimuksessa paljon 

monimutkaisempana siirtymänä. Kuntodouppaajan tulee lopettaessaan muuttua ja poisoppia. Tämä 

tarkoittaa siirtymistä takaisin normaaliksi käsitettyyn elämään, joka ei sisällä dopingaineita ja 

mahtipontisia tavoitteita. Yksi tärkeimmistä lopettamiseen johtavista asioista näyttäisi tutkimuksen 

mukaan olevan halu jättää elämäntyyli, joka sisältää kriminalisoitua toimintaa. Tämä tuo 

tutkimuksen kansallisen näkökulman esiin. Jatkuva riski leimaantumisesta poikkeavaksi tai 

rikolliseksi synnyttää häpeää ja korostaa halua muuttaa elämäntyyliä. Tämä tarkoittaa kuitenkin 

myös oman itsensä sekä alakulttuurisista juuristaan syntyneiden tunteiden uudelleen määrittelyä. 

Käyttäjä ei ainoastaan jätä tiettyä sosiaalista elämää taakseen, kuten salikavereita, rutiineja ja koko 

elämäntapaa, vaan myös vanhan vartalonsa sekä lihalliset ja fyysiset kokemuksensa. Tästä johtuen 

dopinginkäytön lopettaminen on tutkijoiden mukaan harvoin yksinkertaista ja mutkatonta. (Em.) 

 

Miesten anabolisten steroidien käyttöä koskevan tutkimustyön kautta on tunnistettu monia tekijöitä, 

jotka myötävaikuttavat päätöksentekoon dopingaineiden käytön suhteen eri ryhmien sisällä ja eri 

ympäristöissä. Beoff Bates ja hänen kolleegansa (2018) ovat luoneet sosio-ympäristöllinen 

viitekehyksen, joka esittää anabolis-androgeenisten steroidien käytön olevan monen eri tekijän 

vuorovaikutuksen tulos. Nämä eri tekijät sijoittuvat yksilölliselle, institutionaaliselle, yhteisö- ja 

yhteiskunnalliselle sekä sosiaaliselle verkostotasolle. Vuorovaikutuksessa ovat mukana yksilön 

biologiset ja demografiset ominaisuudet, uskomukset ja kokemukset sekä normit ja asenteet. Lisäksi 

vuorovaikutuksessa ovat paikallisten sosiaalisten verkostojen ja suhteiden tuomat painostukset sekä 

instituutiot ja ympäristöt, joissa nämä esiintyvät. Vuorovaikutukseen osallistuvat myös koettujen 

yhteisöjen ominaisuudet sekä laajemman yhteiskunnan normit ja politiikka. Anabolis-

androgeenisten steroidien käyttöä ymmärtääkseen tulisi hyväksyä se, että yksilöt liikkuvat 

elinaikanaan edestakaisin erilaisissa vapaa-ajan ympäristöissä, työympäristöissä, sosiaalisissa 
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verkostoissa ja yhteisöissä. Monien tärkeiden elämänsä muutos- ja siirtymävaiheidensa myötä 

yksilöt tulevat alttiiksi uusille vaikutuksille uusissa puitteissa ja ympäristöissä. Näitä muutos- ja 

siirtymävaiheita voivat olla esimerkiksi uran aloittaminen tai korkeampaan koulutukseen 

siirtyminen. Nämä uudet tekijät uusissa ympäristöissä voivat vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa 

koskien anabolisten steroidien käytön aloittamista. Tämän takia ajan ja kokemusten vaikutus 

otetaan viitekehyksessä huomioon jokaisella tarkasteltavalla tasolla. Viitekehystä tukeva 

avainajatus on ajan ja kokemusten vaikutus. Yksilöiden ikääntyessä ja kokiessa merkittäviä 

elämäntapahtumia ja uusia ympäristöjä heidän päätöksentekoonsa vaikuttavat tekijät muuttuvat. 

Tutkijoiden mukaan dopingaineiden käytön ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävien 

interventioiden ajoitus on tärkeää. Ehkäisyyn ja käytön vähentämiseen tähtäävien toimien 

kohdistaminen tiettyihin merkityksellisiin siirtymiin ennaltaehkäisee tai muuttaa tapoja 

todennäköisimmin. Tällaisia tärkeitä ihmisten kohtaamia siirtymävaiheita voivat olla esimerkiksi 

anabolis-androgeenisten steroidien käyttöä normalisoivaan ympäristöön siirtyminen, 

loukkaantuminen ja sen jälkeinen aika, tai haitallinen terveydellinen seuraus anabolis-

androgeenisten steroidien käytöstä. (em. 6, 15.)  

 

Elämänkulku on siis tärkeä käsite koskien dopingaineiden käyttöä kuntourheilussa, koska 

merkittävillä elämäntapahtumilla ja siirtymillä on oma vaikutuksensa yksilön tekemiin päätöksiin ja 

tulkintoihin. Ihmisen terveystaju voi yhtä lailla muuttua elämän tiimellyksessä. On kiinnostavaa, 

millä tavoin elämänkulku nivoutuu dopingaineita käyttävän terveystajuun. Lisäksi mielenkiintoista 

on, mitä merkitystä käyttäjän elämänkululla on käsityksiin ja tekoihin koskien dopingaineita ja 

terveyttä.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen, miten dopingaineiden käyttö ja sen säätely näkyvät 

haastateltavieni elämänkuluissa. Millä tavoin haastateltavat kuvaavat niitä tapoja, joilla he 

kontrolloivat dopingaineiden käyttöä? Miten tämä suhteutuu heidän terveyteensä ja 

terveystajuunsa? Elämänkulun viitekehyksen mukaisesti kiinnitän huomiota haastateltavien 

elämänkuluissa erilaisiin käännekohtiin ja siirtymiin, joita tarkastelen suhteessa dopingaineiden 

käyttöön.   

 

Tutkielmani kantavana tutkimuskysymyksenä siis on,  

 

- miten dopingaineiden käyttöä koskeva terveystaju rakentuu haastateltavien 

elämänkuluissa?  
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Täsmentävinä alakysymyksinä tarkastelen aineistoni kautta sitä,  

 

- miten terveystaju rakentuu itsekontrolliksi haastateltavien elämänkuluissa dopingin 

käytön suhteen, eli miten yksilöt neuvottelevat ja tasapainottelevat dopingin käyttöön 

liittyvien riskien ja hyötyjen välimaastossa elämänkuluissaan? sekä  

- minkälaisen roolin terveystaju saa dopingin käyttöön liittyvissä elämänkulun 

käännekohdissa? 

 

 

4. Tutkimuksen toteutus 

 

4.1. Aineiston keruu ja haastateltavat 
 

Lähdin rekrytoimaan haastateltaviani sosiaalisen median kautta. Tein haastattelukutsun (ks. liite), 

jonka jaoin omalla facebook-profiilillani julkisesti. Tämä mahdollisti sen, että kuka tahansa pystyisi 

ainakin teoriassa näkemään haastattelukutsun. Tämän lisäksi lähetin haastattelukutsun kahdelle 

entuudestaan tuntemalleni ihmiselle, jotka auttoivat potentiaalisten haastateltavien saannissa. 

Näihin kahteen ”avaininformantiin” en viittaa sen tarkemmin tutkimuksessani. Koen kuitenkin, että 

näillä kahdella ihmisellä ja heidän avunannollaan oli suuri merkitys aineiston keruussa. Tavoitin 

haastateltavani todella helposti ja nopeasti. Tämä on melko vastakkainen reaktio Salasuon ja 

Piispan tutkimuksen aineiston hankintavaiheen kanssa, jossa haastateltavien saaminen osoittautui 

melko hankalaksi ja pitkäksi prosessiksi (Salasuo 2015; Salasuo ja Piispa 2012).  Uskoakseni niin 

sanotusti ”piireissä” olevien henkilöiden kautta tullut haastattelupyyntö saattaa herättää luottamusta. 

Tällä on saattanut olla vaikutusta haastateltavien etsimisessä. Tämän lisäksi suureksi ilokseni omat 

facebook-ystäväni jakoivat haastattelukutsujulkaisuani yhteensä 28 kertaa. Tämän myötä myös 

heidän omat facebook-ystävänsä jakoivat samaa julkaisua. Yksi haastateltavistani kertoi 

löytäneensä julkaisuni yhdestä suuremmasta yksityisestä facebook-ryhmästä. Lisäksi Suomen 

Voimalajiliitto jakoi julkaisuni omalla sivullaan. En kuitenkaan loppujen lopuksi tiedä, ketkä 

haastateltavat ovat kahden ”avaininformantin” kautta, ja ketkä puhtaasti facebookin julkaisun 

tavoittamia.  

 

Esiymmärrys ja ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä ovat tutkimusmetodin valinnan kannalta 

tärkeitä (Salasuo 2015, 169). Lähdekirjallisuuteen tutustuminen ja siten aiheeseen perehtyminen 

antoivat minulle varmistuksen niistä metodeista, joiden kautta aioin tutkielmani tehdä.   
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Käytin teemahaastattelua aineistonkeruuni metodina, sillä halusin tarkastella yksilöiden omia 

kokemuksia ja dopingin käytölleen antamiaan merkityksiä. Tarkoituksenani oli korostaa ihmisen 

paikkaa tutkimustilanteessa subjektina ja aktiivisena merkityksiä luovana osapuolena. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2008, 200.) Yksilöhaastattelujen tekemistä puolsi myös kiinnostus yksilöiden 

elämänkulkuun (Katainen 2011, 36). Kuntodoping on mielestäni ilmiönä jopa väärinymmärretty. 

Siksi tutkittavien oman äänen kuuluviin saattaminen oli itselleni myös merkityksellistä (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 48). Dopingaineiden käyttö saatetaan kokea ennakkoluuloisesti harkitsemattomana ja 

impulsiivisena toimintana, jossa vähät välitetään omasta terveydestä (ks. luku 2.4). Mutta kuten 

tutkimuksissa on havaittu, ei tämä väite pidä paikkaansa. Dopingaineita käyttävät pyrkivät 

etnofarmakologiseen tietovarantoon nojaten vähentämään riskit minimiin (ks. luku 3.2 ja 3.3).  

 

Mahdollisuus tarkentaa kysymyksiä tai pyytää perusteluja esitetyille asioille haastattelun aikana oli 

aiheeni kannalta tärkeää. Näin sain syvennettyä saatuja vastauksia ja päästyä syvemmälle 

tutkittavaan ilmiöön ja tutkimuskysymyksiini. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 200.) 

Teemahaastattelun avulla tehty aineistonkeruu mahdollisti tiedon saannin suoraan käyttäjiltä 

itseltään. Näin haastateltavien omat näkökulmat, kokemukset sekä myös kuntodopingiin liittyvä 

käyttökulttuuri välittyivät (Salasuo 2015, 168). Saattamalla dopingaineita käyttäneiden kokemukset 

ja näkemykset esiin, saadaan mielestäni valotettua kuntodoping ilmiötä nimenomaan käyttäjien 

näkökulmasta. Tällöin ilmiön luonteen sanelu ei tapahdu ulkopuolisten toimesta. Huomioitavaa toki 

on tutkijan asema. Kaikki haastateltavien tarinat kulkeutuivat minun kauttani. Itselläni olikin 

keskeinen rooli tutkittavien kertomien asioiden jäsentelyssä ja auki kirjoittamisessa.  

 

Haastattelutilanteet ja keskustelut etenivät tutkimusalueen kannalta keskeisten teemojen kautta 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 48). Haastattelussa läpikäytyjen teemojen avulla oli mahdollista löytää 

tutkimustehtävän, ongelmanasettelun ja tutkimuksen tarkoituksen kannalta merkityksellistä tietoa 

(Tuomi 2018). Haastatteluiden teemat ja kysymykset jäljittelivät melko paljon Mikko Salasuon ja 

Mikko Piispan tutkimuksessa käytettyä haastattelurunkoa (Salasuo & Piispa 2012). Teemat 

koostuivat mm. nuoruudesta, kehonkuvasta, harrastuksista, kuntosalista ja harjoittelusta sekä 

dopingin käytöstä laajasti (ks. liite). Päätin hyödyntää Salasuon ja Piispan tutkimuksen 

haastattelurunkoa ja teemoja omissa haastatteluissani, sillä ne sopivat yhteen oman teoreettisen 

viitekehykseni kanssa. Halusin ottaa yhdeksi teemaksi myös nuoruuden, mikä antoikin 

mielenkiintoisen rungon haastatteluille. Litteroidut haastattelut näyttäytyvät omina narratiiveinaan, 

joissa liikutaan selkeästi haastateltavan elämässä aina lapsuudesta tähän hetkeen. Haastattelut eivät 

olleet yhdenmukaisia keskenään mm. koskien läpikäytyjä kysymyksiä, niiden järjestystä tai muotoa 
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(Tuomi 2018). Teemoihin sisällyttämiäni tarkempia kysymyksiä kävin lävitse aina 

haastattelukohtaisesti riippuen haastateltavan tuottaman sisällön laajuudesta. Aineiston keräämisen 

aikana tein myös esianalyysia varmistaakseni valitsemieni tutkimusmetodien sopivuuden. Lisäksi  

hienosäädin loppua kohden haastattelurunkoani niin, että tiputin pois tarpeettomiksi kokemiani 

lisäkysymyksiä. (Aaltonen 2018, 374.) 

 

Tein puhelimitse lähes kaikki haastattelut. Ainoastaan kolme haastattelua tein kasvotusten.  

Teknologiavälitteiseksi haastattelumetodiksikin kutsuttu tapa tarjosi mahdollisuuden tavoittaa missä 

tahansa Suomea asuvia henkilöitä kustannustehokkaasti. Lisäksi haastattelujen ajankohdat oli 

mahdollista sijoittaa joustavammin, jolloin mahdolliset ajansiirrot olivat helposti tehtävissä. 

Käytännöllisten syiden lisäksi puhelinhaastattelujen tekemistä puolsi vastaajien yksityisyyden 

turvaaminen. Puhelimitse tehty haastattelu tarjoaa haastateltaville paremman anonymiteetin. 

(Ikonen 2017.) Painavimmat syyt puhelinhaastatteluiden tekemiseen olivatkin haastateltavien 

mahdollisimman hyvä tavoittaminen ilman maantieteellisiä ja ajankohtaan liittyviä rajoitteita sekä 

haastattelujen tekeminen tehokkaasti ja taloudellisesti (Hirsjärvi & Hurme 2004, 64). 

Haastattelutapana puhelimitse tehty haastattelu tarjoaa yhtä hyvät aineistoa koskevat 

mahdollisuudet, kuin kasvokkain tehty haastattelu. Tutkimuksissa ei ole havaittu, että kasvokkain ja 

puhelimitse tehdyn haastattelun välillä olisi eroa koskien saatujen vastausten syvyyttä ja luonnetta. 

Erään tutkimuksen mukaan haastateltavien vastaukset olivat keskenään hyvin samanlaisia 

riippumatta siitä, tehtiinkö haastattelu puhelimen välityksellä vai kasvokkain. (Sturges & Hanrahan 

2004, 107.)  

 

Tutkimuksen aineisto koostuu vuoden 2019 maaliskuun loppupuoliskon ja vuoden 2020 tammikuun 

aikana kerätyistä 13 teemahaastattelusta. Haastatteluiden kesto vaihteli 30 minuutista vähän yli 

tuntiin. Naisia tutkimukseeni osallistui kaksi ja loput 11 olivat miehiä. Haastateltavien iät sijoittuvat 

vähän yli 20-vuotiaasta aina 55-vuotiaaseen asti. Alle 30-vuotiaita haastateltavista oli neljä ja 30-55 

vuotiaita loput yhdeksän. Haastateltavien kirjo dopingaineiden käytön ja eri lajeissa harrastamisen 

tai kilpailemisen suhteen oli monimuotoista. Osalla haastateltavista oli pitkä kokemus 

dopingaineista ja/tai kilpailemisesta muun muassa voimannostossa tai kehonrakennuskilpailuissa. 

Osalla kokemus oli taas niukempi. Kysymys on silti nimenomaan kuntodouppaajista kilpailemisesta 

huolimatta, sillä kyse ei ollut ammatikseen urheilevista (Salasuo & Piispa 2012). Suurin osa 

haastateltavista kertoi harrastavansa kuntosalilla treenaamista ilman kilpailullisia tavoitteita.  
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Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut ja lähetin haastateltaville tietosuojailmoituksen (ks. 

liite) läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti. Tutkittaville on tärkeää kertoa henkilötietojen 

käsittelystä. Tutkittavien tuleekin tietää ja ymmärtää, miten heidän henkilötietojaan tullaan 

keräämään, käyttämään, luovuttamaan ja säilyttämään. (Aineistonhallinnan käsikirja. Tutkittavien 

informointi.) Käytin tietosuojailmoituksen laatimiseen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston 

malliluonnosta (Tietoarkiston malliluonnos). Litteroinnin jälkeen tein vielä erikseen 

anonymisoinnin, jolloin poistin haastatteluista kaikki henkilötiedot ja sellaiset kohdat, joiden avulla 

haastateltava voitaisiin tunnistaa. Luvussa 4.3. käsittelen kattavammin aineistoon liittyviä eettisiä 

kysymyksiä.  

 

 

4.2. Aineiston analyysi 
 

Lähdin analyysin pariin aineistolähtöisellä otteella katsoen aineistoani teoreettisen viitekehykseni 

läpi. Annoin siis aineiston ”puhua” ja viedä analyysia eteenpäin valitsemani teoreettisen 

viitekehyksen kautta. Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista lähteä aineiston käsittelyyn ja 

analyysiin ilman ennakkoasetuksia tai määritelmiä, mikä soveltuu hyvin vähän tutkittuihin ilmiöihin 

ja aiheisiin (Eskola & Suoranta 1998, 19). Kuntodopingin tutkimus on Suomessa toistaiseksi ollut 

melko vähäistä, mutta muualla maailmassa dopingaineiden käyttöä huippu-urheilun ulkopuolella on 

tutkittu enemmän. Muissa maissa tehty tutkimus ja sen soveltaminen toisten maiden kontekstiin on 

kuitenkin rajallista (Monaghan 2001) muun muassa lainsäädännöissä olevien erojen takia. Tästä 

syystä pyrin analyysin aikana pitämään teoreettisen viitekehykseni löyhästi, mutten liian tiukasti 

mukana analyysini tekemisessä.  

 

Tutkielmassa aineiston analyysi on tehty sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin avulla on 

mahdollista analysoida miltei mitä tahansa kirjalliseen muotoon saatettuja dokumentteja 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan sisällönanalyysin avulla 

tiivis ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. Tutkielmani aineistossa pyrin tekemään sanallisen ja 

selkeän kuvauksen tutkimuksen aiheena olevasta ilmiöstä tutkimuskysymysten valossa. Tällä tavoin 

selkeiden ja luotettavien johtopäätösten teko onnistuu. Aineistoni käsittely pohjautuukin loogiseen 

päättelyyn sekä tulkintaan. (Tuomi 2018.) Pyrin siis aineiston järjestämisen ja tiivistämisen jälkeen 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini tulkitsemalla aineistoani. Samalla suhteutin havaintojani 

aikaisempaan tutkimukseen. (Honkatukia ym. 2018, 352.) Omaan tutkielmaani sopivin 

sisällönanalyysin tapa oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä 
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analyysi tehdään aineiston ehdoilla, kuten aineistolähtöisessäkin sisällönanalyysissä. Ero 

aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin tulee kuitenkin abstrahoinnin vaiheessa, jolloin 

teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aineisto yhdistetään tutkielman kannalta relevantteihin 

teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi 2018.)  

 

Aluksi perehdyin ja luin moneen kertaan litteroidut haastatteluaineistot. Samalla tein esianalyysia. 

Analyysi ja tulkinta tulkivat mukanani koko tutkimusprosessin ajan aina. Tutkimusprosessin 

alkumetreiltä asti muotoillessani teoreettista viitekehystä ja tutkimuskysymyksiäni, keräsin ideoita 

ja ajatuksiani analyysiin. (Aaltonen 2018, 373.) Lukiessani aineistoa ensimmäisiä kertoja kirjoitin 

mieleeni tulleita kommentteja ja huomioita haastattelukatkelmien yhteyteen. Tällaisia huomoita 

olivat esimerkiksi lainauksessa esiin tulleet, tutkimuskysymysteni ja aiheeni kannalta 

mielenkiintoiset kohdat. Tämän jälkeen aloitin aineistoni pelkistämisen, eli redusoinnin. Käsittelin 

siis aineistoani jättämällä siitä pois epärelevantit kohdat. Käytännössä tämä tapahtui koodaamalla 

aineistoa Atlas.ti-ohjelmalla. Koodasin haastatteluissa esiintyneitä relevantteja lainauksia 

yhtenäisiin luokkiin. Samalla tein pohjaa seuraavalle analyysin vaiheelle, klusteroinnille eli 

ryhmittelylle. Ryhmittelyssä kävin lävitse koodattuja haastattelukatkelmia etsien niistä 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaan teemaan tai ilmiöön liittyvät katkelmat luokittelin 

omiksi luokikseen. Ryhmittelin aineistoani esimerkiksi sen mukaan, missä kohtaa haastatteluissa 

puhuttiin dopingaineiden käytön aloittamisesta ja lopettamisesta eli elämänkulun ja dopingaineiden 

käytön eri vaiheista. Lisäksi ryhmittelin kohdat, joissa puhuttiin mahdollisista haitoista ja niiden 

ehkäisemisestä tai tiedosta koskien dopingaineiden käyttöä. Luokittelua tehdessäni peilasin 

saannostani teoreettiseen viitekehykseeni. Jatkoin luokittelun tekemistä niin, että yhdistelin 

syntyneitä luokkia toisiinsa muodostaen näin yläluokkia. Luokkien yhdistelyä jatkoin, kunnes sain 

muodostettua suuremmasta pienempään jakautuvan tiiviin kuvauksen aineistosta. Järjestelin 

aineistoa moneen kertaan löytääkseni tutkimuskysymysteni kannalta relevantin kokonaisuuden. 

Kun olin luokitellut eli klusteroinut aineistoni, lähdin abstrahoimaan aineistoani. Tässä vaiheessa 

liitin aineistoni tutkielmani kannalta oleellisiin ja sopiviin teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi 2018.) 

Analyysini ei käytännössä edennyt ihan näin suorasti. Analyysini oli enemmänkin jatkuvaa 

liikehdintää teorian ja aineistoluokkien sekä yksittäisten koodien välillä (Aaltonen 2018, 377). 

Analyysiprosessi eli ikään kuin joka analyysini vaiheessa samaan aikaan. Auki kirjoittamisen 

edetessä tein lopulliset päätökset niistä luokista ja kokonaisuuksista, jotka koin kaikkein 

merkityksellisimmiksi tutkimuskysymysteni kannalta. 
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4.3. Eettiset kysymykset 
 

Tutkijana oman positioni määritteleminen oli alusta asti selkeää. Tutkimuksen eettisyyteen ja 

tutkijan omaan asennoitumiseen liittyy omaan tulkintaan kohdistuva reflektio. Omia asenteitaan ja 

arvojaan tutkijana on pystyttävä arvioimaan kriittisesti. (Kiilakoski ym. 2018, 70-71.) Oman 

positioni pohdinta alkoi jo tutkielmani aiheen valinnan aikana. Päätin haluta ottaa mahdollisimman 

neutraalin ja avoimen asenteen kuntodouppaajia kohtaan. Tutkijan rooli tulkinnan ja analyysin 

tekijänä on myös olennaista huomioida. Tutkijana tekemäni tutkimukselliset valinnat liittyvät myös 

laajemmin paikkaani yhteiskunnassa. Tämä velvoittaakin minua olemaan tietoinen tekemistäni 

valinnoista. Nuorisotutkimuksessa onkin huomioida ne keskustelut, joihin mahdollisesti osallistuu 

tutkimuksen teollaan. Tutkimuksen teko ja sen myötä keskusteluihin osallistuminen onkin osittain 

myös maailman rakentamista. (Honkatukia ym. 2018, 352.)  

Tutkielmani eettisten kysymysteni ydin liittyi kuntodopingiin luonteeseen stereotypioita ja 

ennakkoluuloja herättävänä ilmiönä (ks. luku 2.4). Haastateltavia ilmottautui hyvin aihepiirin 

arkuudesta huolimatta. Tämä on ollut aikaisemmin Suomessa laadullisen kuntodopingiin liittyvän 

tutkimuksen ongelma (Salasuo 2015). Pyrin neutraaliin haastateltavien kuuntelemiseen ja 

ymmärtämiseen oman kriittisen lähestymistapani mukaisesti. Tarkoitukseni oli myös muun muassa 

sanavalinnoin välttää haastattelujen aikana demonisoinnin tai arvostelevan ilmapiirin 

muodostumista. Haastateltavien kokemukset sekä dopingin käytön maailman käsittäminen täytyy 

mielestäni tehdä avoimin mielin. Tavoitteeni oli käsitellä aihetta objektiivisesti. Lisäksi pidin 

mielessäni kuntodopingin aseman yhteiskunnallisesti melko tuomittuna ja ajatuksia herättävänä 

ilmiönä. Pyrin kriittisyyteen alusta asti siinä, mikä tarkoitus aiheen valinnallani on, kenen äänen 

haluan tutkielmastani kuuluvan ja mitä haluan tutkielmallani viestiä haastatteluun osallistuneille ja 

lukijoille. Tutkijan onkin oltava tietoinen tutkimusprosessissa vallitsevista valtasuhteista. 

Tutkimuksen teon aikana on tärkeä pohtia muun muassa sitä, kenen ääni tutkimuksessa kuuluu ja 

kenen jää marginaaliin. Lisäksi mahdolliset seuraukset tutkittaville ja heidän edustamalleen 

väestöryhmälle on huomioitava. (Kiilakoski ym. 2018, 70-71.)  

 

Toinen eettinen kysymys liittyi haastateltavien anonymiteettiin. Pyrin mahdollisimman vähällä 

taustatiedon keräämisellä siihen, että haastateltavien henkilö- tai muita tunnistetietoja ei kertyisi 

välttämöntä enempää. Päätin paperisen lomakkeen sijasta nauhoittaa haastattelun aikana 

haastateltavien suostumuksen tutkimukseen. Näin vältyin muun muassa haastateltavien nimen 

keräämiseltä ja kysymiseltä. Taustatietoina keräsin ainoastaan iän ja sukupuolen. Minun tuli myös 

pohtia kasvotusten tehtävien haastattelujen paikka tarkkaan. (Salasuo 2015, 179, 181.) Päätinkin 
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mennä tässä täysin haastateltavien omilla ehdoilla. Haastateltavat saivat päättää paikan, jossa 

haastattelu tapahtui. Puhelimitse tehtävissä haastatteluissa olin itse kotonani yksin. Näin varmistin 

omalta osaltani sen, ettei kukaan voinut kuulla tekemääni haastattelua. Poistin mahdollisimman pian 

tekstiviestit ja sähköpostit tietokoneeltani ja puhelimestani, jotka olivat jääneet haastattelun 

sopimisen vaiheesta laitteisiini. Säästin ainoastaan niiden haastateltavien yhteystiedot, jotka 

ilmoittivat halukkuutensa lukea tutkielmani sen valmistuttua. Haastateltaville annettu 

tietosuojailmoitus oli myös tärkeä vaihe läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti (Aineistonhallinnan 

käsikirja. Tutkittavien informointi).  

 

Anonymiteetin suojaaminen on merkityksellistä erityisesti haastattelutilanteiden jälkeen. 

Haastattelutilanteessa vältin henkilötietojen keräämistä ja nimien käyttämistä, mikä helpotti 

litterointivaiheen jälkeistä haastatteluaineiston anonymisointia. Aineiston oli melko ”puhdas” jo 

litterointivaiheessa. Analyysivaiheessa aineistosta oli poistettu kaikki tunnistettavuuden 

mahdollistavat tiedot ja kohdat, kuten esimerkiksi paikkojen nimet ja toisten osapuolten mahdolliset 

henkilötiedot. Varjelin haastateltavien anonymiteettiä koko tutkimusprosessin ajan. Mietin tarkkaan 

myös analyysissäni käyttämäni alkuperäiset lainaukset ja niiden sisällön. (Salasuo 2014, 180-181.) 

 

 

5. Kuntodopingia koskeva terveystaju elämänkulussa 

 

Seuraavaksi esittelen tutkielmani analyysin myötä syntyneet keskeisimmät tutkimushavainnot. Olen 

jakanut analyysiluvun viiteen eri alalukuun, jotka olen taas tahoillaan jakanut omiin alalukuihinsa. 

Ensiksi käsittelen yleisesti haastateltaviani, minkä jälkeen siirryn esittelemään haastateltavieni 

dopingaineiden käytön ensikokemuksia ja käytön aloittamista. Sen jälkeen käsittelen 

haastateltavieni käsityksiä dopingaineista ja niihin liittyvistä terveyskäsityksistä. Lopuksi käsittelen 

käytön kontrollointia sekä käytön lopettamista.  

 

5.1. Kokonaiskuva haastateltavien dopingaineiden käytöstä 
 

Kaikki haastateltavat olivat dopingaineiden käytön aloittaessaan 30 – vuotiaita tai nuorempia. Neljä 

haastateltavaa kokeili ensimmäisen kerran dopingaineita alle 20 – vuotiaana. Loput kokeilivat 

ensimmäisen kerran dopingaineita alle 30 – vuotiaina. Haastatteluhetkellä haastateltavat olivat 20-

55 – vuotiaita. Alle 30 – vuotiaita haastateltavista oli neljä, loput olivat 30-55 – vuotiaita. 

Haastateltavien kirjo dopingaineiden käytön sekä eri liikuntalajien harrastamisen suhteen vaihteli. 
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Osalla oli voimannostoon ja voimailuun keskittyvä treenitausta, joista muutama kertoi myös 

kilpailleensa. Kaikki kertoivat treenaavansa tai treenanneensa dopingaineiden käytön aikaan 

kuntosalilla. Osalla oli ollut treenivuosia allaan jo enemmän, toisilla vähemmän ennen 

dopingaineiden käytön aloittamista (myös Andreasson & Johansson 2020, 99). 

 

Yhdeksän haastateltavaa kertoi käyttävänsä dopingaineita haastatteluhetkellä. Neljä haastateltavaa 

kertoi lopettaneensa dopingaineiden käytön. Osa käytön lopettaneista oli testosteronin 

korvaushoidossa. Yksikään ei ollut hakeutunut korvaushoitoon dopingaineiden aiheuttamien 

terveydellisten syiden vuoksi. Syy korvaushoitoon hakeutumiseen oli muu terveyteen tai sairauteen 

liittyvä tekijä. Korvaushoidossa olevat haastateltavat eivät kertoneet käyttävänsä muita 

dopingaineisiin lukeutuvia aineita haastatteluhetkellä.  

 

Haastateltavien dopingaineiden käytön aloittamisen sekä lopettamisen syyt linkittyvät elämänkulun 

merkittäviin käännekohtiin ja tapahtumiin. Näitä kuvailen tarkemmin analyysin alussa ja lopussa. 

Näiden analyysin osioiden välissä käsittelen haastateltavien käsityksiä dopingaineiden 

terveellisyydestä sekä dopingaineiden käyttöön liittyvää kontrollia ja erityisesti haittojen 

minimoimisen keinoja.  

 

5.2. Käytön aloittaminen ja ensikokemukset 
 

Haastateltavien ensimmäiset kokemukset dopingaineista ja niiden käytöstä voidaan luokitella 

löyhästi kolmeen erilaiseen orientaatioon elämänkulun ja elämäntapahtumien näkökulmasta. Löyhä 

jaottelu on siksi, että osalla elämänkulun tapahtumat ja tässä luvussa esitellyt orientaatiot eivät 

jakaudu näin yksinkertaiseen malliin. Haastateltavien kertomuksissa on nähtävissä piirteitä monesta 

orientaatiosta. Dopingin aloittamisessa konkreettinen ensimmäisen annoksen ottaminen on varmasti 

kriittinen hetki yksilön elämänkulussa dopingin käytön ja sen jatkamisen suhteen (Andreasson & 

Johansson 2020, 101).  

 

Osa haastateltavista kertoi ottaneensa itse selvää ja keränneensä tietoa dopingaineista ja niiden 

käytöstä internetistä ennen käyttönsä aloittamista. Osalla käyttöä suositteli tai ehdotti ystävä tai 

tuttava kuntosali- ja treenipiireistä, jonka myötä ensimmäiset kokemukset dopingaineista ja niiden 

käytöstä karttuivat. Osalla haastateltavista käytön aloittaminen liittyy enemmänkin esimerkiksi 

kilpailuissa pärjäämiseen, minkä takia myös dopingaineet olivat tulleet heidän elämäänsä. Tässä 

orientaatiossa niin sanotusti muiden kanssa samalla viivalla oleminen näyttäytyi keskeisenä 
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teemana. Osittain kuitenkin tämän orientaation käytön alkamiseen ei liittynyt sen kummempia 

kertomuksia siitä, miksi he aloittivat dopingaineiden käytön. Doping ikään kuin sulautui 

kilpailemisen maailmaan ”asiaan kuuluvana” toimintana.  

 

Käsittelen käytön aloittamisen ja dopingaineiden ensikokemusten kanssa myös osittain 

haastateltavien kertomia ja kuvailemia dopingaineiden käytön motiiveja, käytön hyötyjä ja niitä 

koskevia narratiiveja. Näiden edellä mainittujen asioiden ja terveystajun ulottuvuuden välillä on 

nähtävissä muun muassa se, miten terveyttä koskevan toiminnan taustalla ei aina ole omaa terveyttä 

koskeva hyöty ainakaan sen perinteisessä merkityksessä. Ihmisten tekemiä valintoja ja käytäntöjä 

on mahdollista ymmärtää vasta sitten, kun toiminnan sosiaalinen konteksti tulee ymmärretyksi. 

(Katainen 2011, 27.) Käytön aloittaminen kytkeytyy haastateltavien elämänkulussa käännekohtiin 

ja uusiin ympäristöihin siirtymiseen (Bates ym. 2018). Näitä kuvaavat erityisesti tieto, sen keruu ja 

omaksuminen sekä yleinen mielenkiinnon herääminen kehonmuokkausta kohtaan ulkonäön 

muokkaamisen teknologioiden avulla (Salasuo & Piispa 2012). Lisäksi toisten ihmisten 

vuorovaikutus ja sen merkitys kuvastavat näitä siirtymiä. Aineistosta kävi ilmi kolme erilaista tapaa 

puhua käytön aloittamisesta, jotka olen otsikoinut ja luokitellut seuraavasti: rajojen rikkominen ja 

kehon muokkaus, ystävän neuvo ja samalla viivalla muiden kanssa. Seuraavaksi kuvaan näitä 

tarkemmin.  

 

5.2.1. Rajojen rikkominen ja kehon muokkaus 

 

Osalla haastateltavista dopingaineiden käyttö alkoi puhtaasti omasta aloitteesta. Kiinnostus 

dopingaineisiin ja niiden käyttöön heräsi haastateltavilla eri tavoin. Keskeistä kaikille 

haastateltaville oli tiedonkeruu, dopingaineisiin tutustuminen ja ”taustatutkimuksen tekeminen” 

ennen dopingaineiden käytön aloittamista. Tässä orientaatiossa dopingaineet ja niiden käyttö 

linkittyvät kehon muokkaamisen ja kehonrakennuksen luonteeseen, jossa olennaista on itsen ja 

erityisesti oman kehon jatkuva kehittäminen. Haastateltavat olivat treenanneet kuntosalilla 

säännöllisesti jo muutamien vuosien ajan ennen dopingaineiden käyttöä. Dopingaineiden käytön 

alkaessa he olivat olleet alle 25- ja 20-vuotiaita. Jeffrey Arnettin (2000) käsitettä käyttäen 

haastateltavat elivät orastavan aikuisuuden elämänvaihetta (emerging adulthood), mikä viittaa 

ikävuosiin 18-25. Dopingaineiden käyttöä haastateltavat kuvasivat ”toimivana” ja ”rajoja 

rikkovana”, kehonrakennukseen kuuluvana asiana.  
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Tämän orientaation kehon muokkaamisen ja itsensä jatkuvan kehittämisen eetos myötäilee hyvin 

paljon Meredith Jones käyttämää makeover-kulttuurin käsitettä. Käsitteellä viitataan kaikkia 

yksilöitä koskevaan tarpeeseen kehittää itseään jatkuvasti. Keskeisintä tässä ei ole fyysisen 

täydellisyyden saavuttaminen, vaan itsensä kehittämisen prosessin ilmaiseminen. (Jones 2008; 

Jones 2011.) Kuntodopingin voi mieltää yllä kuvatun kaltaisessa makeover-kulttuurin 

ulottuvuudessa välineeksi, jonka avulla ulkonäön muokkaamista tehostetaan ja nopeutetaan. Tämä 

mahdollistaa kuntodopingin rinnastamisen muihin itsen muokkaamisteknologioihin ja -tekniikoihin 

(Salasuo & Piispa 2012, 149-150). Dopingaineiden piikittämisen käytännöt voidaankin ymmärtää 

makeover-kulttuurissa oman itsen muuttamisen ja kehittämisen muotona (Latham ym. 2019).  

 

Muutamalle haastateltavalle kehonrakennus ja kuntosaliharrastus näyttäytyi elämäntapana ja 

rutiinina (myös Salasuo & Piispa 2012, 152). Kehonrakennus näyttäytyi haastateltaville koko 

elämää lävistävänä elämäntyylinä ja -tapana, johon kuntosalitreenin lisäksi liittyy niin ruokavalio ja 

ravinto, lepo sekä toisella myös kuntosaliharrastuksen kautta tulleet ystävät. Yksi haastateltava 

kuvasi sitä, että jos kehonrakennuksen harrastuksena ”vie niin tappiin, ni sille saa annettuu tosi 

helposti kaiken, ku antaa vaa, et sit se kyl ottaa… ja sit alkaa tavallaa rakentuu sen ympärille. Sun 

päivät ja elämä. Haastateltava viittasi siihen, miten kehonrakennuksesta ei tule vaan elämäntapa, 

vaan koko elämä. Dopingaineiden käyttö tuli osaksi tätä elämäntapaa ”rajojen rikkomisen” roolissa. 

Haastateltava kertoi, että kehittyäkseen omat rajat tulee rikkoa, ”tässä tapauksessa sitten kehon 

ulkopuolisilla myrkyillä”. Dopingaineiden avulla haastateltava kertoi voivansa treenata enemmän ja 

palautua treenistä nopeammin, minkä kautta on mahdollista päästä omien rajojensa yli. 

Haastateltava kertoi, että”natuna tavallana jos oot bodauskunnos ni et sä pääse niissä ees puolee 

siitä mitä näitten (dopingaineiden) kanssa.”  

 

Tiedonkeruu ja dopingaineisiin tutustuminen alkoi muutamalla haastateltavalla ennen käytön 

aloittamista, jopa vuosia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Yksi haastateltavista kuvasi sitä, miten 

oli tutustunut ja ottanut selvää niin kehonrakennuksesta kuin myös dopingaineista internetin kautta. 

Haastateltava kertoi, kuinka ei halunnut enää jatkaa ”epätoimivalla tiellä” luettuaan ja saatuaan 

tietoa siitä, minkälainen urheilu-, fitness- ja kehonrakennusbisness todellisuudessa on.  

Haastateltava sivusi esimerkiksi yhteiskunnan ulkonäköpaineita ja sitä, kuinka yleistä 

dopingaineiden käyttö on, mutta kuinka käytöstä silti vaietaan. Tästä johtuen haastateltavan mukaan 

ihmisten tavoitteet oman ulkonäön suhteen ovat mahdottomia ja surrealistisia. Tiettyyn 

ulkonäölliseen tavoitteeseen on kyllä mahdollista päästä, mutta se vaatii tietyt keinot: tässä 

tapauksessa dopingaineiden käytön. Isossa roolissa mielenkiinnon heräämisessä oli haastateltavan 
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mukaan youtube-sivustolla videoita julkaisseen ZYZ-nimimerkillä toiminut australialainen mies ja 

hänen tarinansa: nörtin näköisestä, vihatusta ja kiusatusta pojasta tulikin dopingaineiden käytön ja 

treenin myötä menestyvä ja miesten kadehtima ”seksi-ikoni”. Haastattelukatkelmasta ilmenee se, 

miten tämä youtube-videoita tehnyt mies ikään kuin rehellisyytensä kautta valotti haastateltavalle 

totuuden kehon muokkaamisesta. Katkelma näyttäytyy jopa tietynlaisena sankaritarinana, johon 

liittyy rehellisyys ja avoimuus dopingaineiden käytöstä ympäristössä, jossa dopingaineiden käytöstä 

normaalisti vaietaan: 

 

”… Siihen aikaan oli yks tämmönen, oli yks kaveri, nyt ku vähä enemmä miettii jos mä ihannoin 

jotakuta, periaattees yks ihminen oli se oli sillon youtubessa, semmonen yks kaveri, ZYZ 

nimimerkillä, niin tota sil oli semmonen tarina et se oli kanssa se luokan lyhin ja pienin äijä. 

Semmonen tosi nörtin näkönen, jota naiset vihas ja miehet kiusas ja kaikkee tämmöstä. Se 

tämmöseen netin foorumipalstalle päivitteli sen menestystä ja semmosta. Et siitä tuli periaatteessa 

semmonen miespuolinen seksi-ikoni myöhemmin. Et siitä tuli käsittämätön, että miehet kadehti, ja 

naiset kuolas perään ja suosittu ja kaikkee tämmöstä, älyttömässä kunnossa. Kun se oli tämmöstä 

sukupolvee, tai nykyajan sukupolvee, että asioista puhutaan suoraa eikä kuseteta. Niin se sano 

suoraan et joo sustanolilla ja tämmösillä on siihen päässy et se on vaan fakta. Mä rupesin sit, kun 

se kertoili niil videoilla et se ei vaan toimi luonnollisesti, niin rupesin sit perehtyy vähän enemmän 

siihen asiaan et eihän se toimikkaan. ” Mies, 24v. 

 

Yksi haastateltavista kertoi kuntosalitreenaamisesta tulleen ”tavoitteellista, et siinä oli joku ideakin 

mukana” muutama vuosi sitten. Haastateltava kertoi motiivikseen halu olla vahvempi ja isompi. 

Käännekohta ja motiivi tutustua dopingaineisiin ja niiden käyttöön tarkemmin oli 

kehonkoostumusmittauksessa käyminen: haastateltava koki, että hänen oli tehtävä jotain eikä ollut 

tyytyväinen kehonkoostumukseensa. Haastateltava kertoi ottaneensa itse selvää internetin kautta 

niin treenaamisesta, kuin myös dopingaineista ja niiden käytöstä. Keskeistä tässä tiedonhaussa oli 

ottaa selvää dopingaineiden riskeistä, sivuvaikutuksista sekä käyttötarkoituksesta ja hyödyistä: ”Siel 

oli erinomaiset tiedot, lähteineen päivineen ihan, tieteellisii tutkimuksii sun muihin. Käyttäjien omia 

kokemuksia sun muita.” Tämä dopingaineiden käytön vasta melko hiljattain aloittanut haastateltava 

kuvaili myös koko kuntosaliharrastustaan ja dopingaineiden käyttöä rajojen rikkomiseen viitaten. 

Haastateltava sanoi, ettei hänen tavoitteensa ole olla ”mikää iha järjetön mörkö”, vaan 

haastateltavan tarkoituksena on mennä ”järki ja terveys edellä”. Tiedonkeruusta ja dopingaineiden 

käyttöön tutustumisesta huolimatta haastateltava kertoi, miten ”eka kuuri oli semmonen et kokeillaa 

varovasti kepil jäätä, mitä tapahtuu millai menee”, mistä ilmeneekin dopingaineiden käyttöön 

liittyvä omakohtainen kokeileminen (myös Bloor 1998; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012, 

174). Tiedonkeruun lisäksi dopingaineiden käyttöön kuuluu myös tietynlainen kokeilevuus 
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etnofarmakologisen tietovarannon mukaisesti, sillä etnofarmakologinen tieto on hyvin 

yksilöllistynyttä, käyttäjien kerryttämää kokemuksellista tietoa (Monaghan 2001; Bloor ym. 1998). 

Keskeisessä asemassa dopingaineita koskevan tiedon ja aineiden hankinnan suhteen ovatkin niin 

treeniseura, kokeneempien käyttäjien tunteminen sekä erilaiset internetin kanavat (Salasuo & Piispa 

2012, 152).  

 

Muutama haastateltava kuvaili suhtautuneensa kielteisesti dopingaineiden käyttöön ennen omia 

käyttökokemuksiaan. Dopingaineisiin tutustuminen ennen käytön aloittamista oli haastateltaville 

kuitenkin tärkeää. Toinen kertoi esimerkiksi käyttövuosiensa aikaan hakeneensa ”tietoa 

jokapuolelta, otin noita alan lehtiä ja lueskelin amerikkalaisista lehdistä, koitin sieltä ja 

jokapuolelta onkia tietoo. Lisäksi haastateltavilla oli ystäviä ja tuttuja, joilla oli jakaa tietoa 

dopingaineista ja niiden käytöstä.  

 

Terveystajuun osuvasti liittyvä kertomus liittyy haastateltavaan, joka kuvaili olleensa ”hirveen 

huume- ja dopingvastanen ihminen” aikaisemmin. Määrätty testosteronikorvaushoito muista 

lääketieteellisistä ja terveyteen liittyvistä syistä kuitenkin madalsi kynnystä myös muiden 

hormonivalmisteiden kokeiluun. Haastateltava painotti tehneensä aina paljon taustatutkimusta 

koskien dopingaineiden käyttöä, sillä hän oli aina halunnut varmistaa dopingaineiden annostuksen 

olevan kohdallaan. Haastateltava painotti, että halusi toimia fiksusti ja ”terveys edellä”. 

Haastateltava halusi varmistaa haittojen minimoimisen, mikä tarkoitti taustatutkimuksen tekoa ja 

tätä myötä myös muun muassa annostelujen kontrollia. Terveys oli siis haastateltavalle tärkeä 

lähtökohta dopingaineiden käyttöön. Muuttunut oma terveydentila ja testosteronikorvaushoidon 

aloittaminen näyttäytyivät siis merkityksellisenä käännekohtana dopingaineiden käytön aloittamisen 

harkitsemisessa (myös Bates ym. 2018 6, 15). Lisäksi haastateltavan oma näkemys dopingista 

muuttui oman muuttuneen terveydentilan vuoksi (myös Andreasson & Johansson 2020).  

 

5.2.2.  Ystävän neuvo 

 

Toisessa käytön aloittamisen orientaatiossa korostuu toisten ihmisten vaikutus. Lähes puolella 

haastateltavista dopingaineisiin tutustuminen, ensimmäinen käyttökokemus sekä käytön 

aloittaminen paikantuivat elämänkulussa tilanteeseen, jossa dopingaineiden käyttöä on 

haastateltavalle ehdottanut toinen ihminen. Useat haastateltavat kuvasi tilanteen, jossa kuntosalilla 

tuttu tai ystävä ehdotti dopingaineiden käyttöä haastateltavalle. Tätä myötä haastateltavat ovat 

ensimmäisen kerran kokeilleet dopingaineita. Osalla käyttäjistä ensimmäiset käyttökerrat ja 
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kokemukset johtivat suoraan aineiden käyttöön pidemmäksi aikaa. Toisilla ensimmäisten 

käyttökokemusten jälkeen seurasi tauko, jonka jälkeen he palasivat dopingaineiden käytön pariin 

myöhemmin. Tässä orientaatiossa tiedon hankinta ja keruu ennen käytön aloittamista eivät 

näyttäydy yhtä isossa roolissa, kuin mitä omasta mielenkiinnosta dopingaineisiin tutustuneiden ja 

käytön aloittaneiden haastatteluissa. Tiedon merkitys on kuitenkin paikannettavissa myös näissä 

käytön aloittamisen narratiiveissa. 

 

Haastateltavat kertoivat, että kuntosalilla kaveri tai tuttu ehdotti heille aikoinaan dopingaineiden 

käyttöä. Lähes kaikilla haastateltavilla oli omassa kaveripiirissään dopingaineiden käyttäjiä. 

Haastateltavien dopingaineita käyttävät ystävät olivat ehdottaneet dopingaineiden käyttöä 

sanomalla esimerkiksi että ”nää tekee hyvää, tai kehitystä tulee nopeasti”. Osalla haastateltavista 

dopingaineiden käytön kuntosalilla otti puheeksi enemmänkin ”salituttu”. Voimannostossa ja 

fitneksessä kilpailleet haastateltavat kertoivat, miten kuntosalilla olleet ”puhelinkioskin kokoset 

äijät” ja ”jykevän kokoinen voimannostaja ja kehonrakentaja” ehdottivat haastateltaville 

dopingaineiden käyttöä. He viittasivat käytön aloittamiseen haastateltaville kilpailumenestymiseen 

tai lihasten kasvattamiseen liittyen. Tämänkaltainen skenaario näyttäytyykin tilanteena, jossa 

kokeneemmat auttavat ja opastavat aloittelijoita dopingaineiden käytössä (Salasuo & Piispa 2012, 

104; Andreasson & Johansson 2015, 13; Andreasson & Johansson 2020, 100; Bloor ym. 1998).  

 

”I: Siis salilla kävi sellasia isoja puhelinkioskin kokosia äijiä, ne rupes puhuu et miks sä et mee 

fitnesskisoihin, et he vois vähä neuvoo sua nois reeneissäki paremmin ja auttaa sua. Ja ne sit 

lämmitteli mua niinku siinä…Ne sit sano tieksää, et jos sä vähä käyttäsit niin sä voittaisit heti. Et he 

voi hommata sulle näitä aineita. Siinähän se sit oli. Ja ensimmäiset piikit, ni enhä mä pystyny mä 

olisin pyörtyny jos olisit joutunu piitikkää ite. Sie meiän salin takahuonees ne löi dekantrubaloni 

piikit perseesee. Jumaliste ku rupes reeni potkii iha välittömästi. Siinähän se oli sitte, koukku. Sithä 

mä rupesin piikittää ite.” Nainen, 55v. 

 

Osalla haastateltavista ensimmäiset käyttökokemukset eivät suoraan johtaneet pidempiaikaiseen 

käyttöön. Osalla ensimmäisten kokemusten jälkeen seurasi ajanjakso, jolloin he eivät käyttäneet 

dopingaineita. Yksi haastateltava esimerkiksi kuvaili pelästyneensä aineiden toimivuutta eli voiman 

ja jaksamisen lisääntymistä kokeiltuaan dopingaineita ensimmäisen kerran. Toinen haastateltava 

kuvaili, miten ensimmäisten käyttökokemustensa aikaan ei juurikaan tiennyt dopingaineista tai 

niiden käytöstä: ”Ne oli vaa jotai nappeja, näitä syöt, tuut isoks ja vahvaks. Ja sitten näin tehtiin.” 

Käytön kuitenkin myöhemmin lopetettuaan kertoi haastateltava perehtyneensä ja ottaneensa selvää 
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dopingaineista erilaisista lähteistä, kuten ”vanhanaikaisesti kirjoista lukemalla” ja myöhemmin 

internetin erilaisista lähteistä.  

 

Muutamalla haastateltavalla ensimmäinen käyttökokeilu ja kuuri oli ollut kielteinen kokemus. 

Nämä haastateltavat kertoivat esimerkiksi masentuneensa ensimmäisen kuurin jälkeen. Yhdellä oli 

kertomansa mukaan kyse siitä, ettei hän ollut tehnyt omakohtaista tutkimusta ja lukenut internetistä 

dopingaineiden käytöstä. Tämän vuoksi hän ei tiennyt, mitä dopingaineiden käytöstä seuraa. Yksi 

haastateltava kertoi ennen oman käyttönsä alkamista lukeneensa dopingaineista ja niiden käytöstä 

sekä tunteneensa ihmisiä, jotka käyttivät dopingaineita. Kokeiltuaan itse dopingaineita 

osoittautuivat annosmäärät hänelle liian suuriksi, jonka takia hän kertoi masentuneensa. Lisäksi 

masentumisen taustalla oli haastateltavan puheiden mukaan muutakin. Elämäntilanne ja monet 

käännekohdat yhdessä sekä syklittämisen puuttuminen ja palauttavien aineiden käyttämättömyys 

aiheuttivat masentumisen. Elämäntilannettaan masentumisen aikaan haastateltava kuvasi hektiseksi 

ja hyvin stressaavaksi1. Dopingaineiden käyttö alkoi näillä haastateltavilla kuitenkin myöhemmin 

uudelleen. Ennen käytön uudelleen aloittamista ”kotiläksyjen ja tutkimuksen teko” sekä yleisen 

elämäntilanteen tasaantuminen olivat haastateltavilla avainasemassa. Toinen haastateltava kuvaili 

annoskokojen olevan nyt tällä kuurilla paljon pienemmät ja ”tällä kuurilla on nyt järki päässä et ei 

lähetä hakee liikaa liian nopeesti. Nyt on niin hyvin asiat kunnossa, etten lähde minkää aineen takia 

mokaamaan tai muutenkaa pyri mokaamaan mitään”.  

 

5.2.3. Samalla viivalla muiden kanssa 

 

Kolmannessa orientaatiossa dopingaineiden käyttö sulautui pääsääntöisesti kilpailemisen 

aloittamiseen kuuluvana ilmiönä. Erityisempää syytä käytön aloittamiselle ei välttämättä 

haastattelussa kerrottu. Osa haastateltavista oli kilpaillut ja osa kilpaili edelleen jossakin 

kehonrakennus-, voimailu- tai voimannostolajissa. Tähän orientaatioon kuuluu löyhästi myös 

rikollisen alamaailman ympäristö. Tässä dopingaineiden käyttö ja tietynlainen, fyysinen ulkomuoto 

ja ”ulkoinen habitus” ovat erityisessä roolissa muun muassa omaan turvallisuuteen liittyen (myös 

Salasuo & Piispa 2012, 179).  

 

Haastateltavat kertoivat, miten voimannostossa tai voimailulajeissa menestyminen sekä kilpailuissa 

pärjääminen lähestulkoon edellyttävät dopingaineiden käyttämistä. Eräs haastateltava kertoi, miten 

hän ei ”tunne ketään, joka siit niinku oikeesti tykkäis käyttää. Vaan se on juurikin se, että halutaan 

 
1 Haastateltavan anonymiteetin suojelemiseksi en erittele tätä elämäntilannetta tarkemmin.  
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tehdä kovempii tuloksii, niin sitä tehdään sen ehdoilla.” Voimailulajeissa haastateltavat näkivät 

dopingaineet lähes sanomattomana sääntönä, tai ainakin yleisesti käytettävänä ”varusteena” ja 

välineenä (myös Salasuo & Piispa 2012). Merkityksellistä tässä oli se, että pystytään kilpailemaan 

muiden kanssa samalla tasolla. Haastateltavat kuvailivat, miten tyhmää on kilpailla sarjassa, ”jos 

kaikil muil on vähän boostii, et tyhmäähän se on hävitä ehdoin tahdoin”. Dopingaineista saatu 

hyöty liittyi osalla haastateltavista nimenomaan kilpailuihin ja niissä menestymiseen ja/tai 

ulkonäköön.  

 

Haastateltavista kaikki kokivat, että dopingaineiden käyttö urheilussa on hyvin yleistä: ”kaikki 

ammattiurheilijat ja varsinkin huippu-urheilijat käyttää jossain määrin jotain siihen omaan lajiinsa 

nähden.” Niin sanottuun puhtaaseen urheiluun ei uskonut haastateltavista kukaan. Eräs 

haastateltava nosti esiin ajatuksensa koskien voimaharjoittelun ja kuntosalitreenin osuutta 

harrastuksissa ja dopingin käytössä: ”nykyään melkein harrastukses ku harrastukses ni siihen 

kuuluu se voimaharjottelu, jonka kautta se dopingin käyttö tulee sinne.” Monet uskoivat, että 

erityisesti fysiikka- ja voimalajeissa dopingin käyttö on erittäin yleistä. Eräs haastateltava totesi, 

että ”mun mielestä se kuuluu huippu-urheiluun toi asia.  Maailmassa ”pärjäämiseen” sekä 

”menestyäkseen” koettiin esimerkiksi, että on ”pakko huijaa ihmisrajan tullessa vastaan”. 

Dopingaineet koettiin siis siinä mielessä normaalina asiana urheilussa, että sen uskottiin olevan 

yleistä. Monet haastateltavista viittasivat myös yleisesti suomalaiseen voimailuun ja suomalaisten 

voimailijoiden pärjäämiseen esimerkiksi kansainvälisesti kilpailuissa. Kantaa otettiin myös 

Suomessa tehtävään antidoping-työhön tai uudenlaisiin kilpailuihin, joissa on käytössä 

dopingainetestaukset. Dopingsopimuksen alaisia kilpailuja ei haastateltavien mukaan arvosteta 

samassa määrin, kuin perinteisiä kilpailuja: ”eikä ketään kiinnosta mennä kattomaan niitä koska ne 

painot, mitä ne nostaa, on paljon vähemmän”. Suomen antidopingtyön koettiin heikentävän myös 

suomalaisten voimailijoiden pärjäämistä kansainvälisesti, sillä dopingaineiden käyttö on niin yleistä 

maailmalla ja isoissa kisoissa.  

 

Naisilla dopingaineiden käytön ”pakko” kisamenestykseen tai isojen lihasten saavuttamiseen näkyi 

haastateltavien kertomuksissa vahvasti. Toisella naishaastateltavalla dopingaineiden käyttö oli 

alkanut, kun ”tajusin et ei tälläsil määrillä ei nii nopeesti saa sellasta lihasmassaa, mitä pitäis.” 

Toinen naispuolinen haastateltava kertoi aloittaneensa dopingaineiden melko pian voima- ja 

kuntosalitreeninkin aloitettuaan. Naispuolinen haastateltava kertoikin, miten naisena 

voimannostossa kehittyminen on mahdotonta ilman dopingaineita: ”jos nainen on, niin sähän et 

paljon nosta, jos sä et douppaa et se on ihan fakta”. Haastateltava kuvaili, että naisena 
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menestyäkseen kisoissa tai saadakseen isot lihakset on dopingaineita käytettävä: ” Naisella se 

tyssää tosi varhasessa vaiheessa sitten se kehitys ilman niitä (aineita).” Testosteronin määrä oli 

esimerkiksi asia, millä perusteltiin miesten kyvykkyyttä nostaa raskaita painoja jo nuorena.   

 

Yhdellä haastateltavalla dopingaineiden käyttö sulautuu turvallisuuden ja rikollisen alamaailman 

kontekstiin. Haastateltava mainitsi turvallisuuden puhuttaessa yleisesti voimailun aloittamisen ja 

harrastamisen syistä sekä fyysisen olemuksen muokkaamisesta. Fyysinen koko, lihakset ja yleinen 

ulkonäkö olivat haastateltavalle turvaa ja valtaa tarjoavia ominaisuuksia. Haastateltavan 

näkökulmasta tietty koko oli osa ulkoista habitusta, jolla oli merkityksensä rikollisessa 

alamaailmassa. Haastateltava kertoi, miten iso koko toimi erityisesti väkivaltatekojen ehkäisynä, 

niin muihin kuin itseenkin kohdistuvissa tapauksissa. Dopingin käytöllä saadaan voimaa ja 

rakennettua habitusta, joka palvelee alamaailman kannalta merkityksellisiä pääomia. Voima ja 

lihaksikas sekä pelottava habitus ovat pääomina tärkeitä alamaailman konfliktitilanteissa. (Salasuo 

& Piispa 2012, 179.)  

 

”…Tuli rikosmaailma enemmän kuvioihin mukaan niin se on, tietynlainen status tulee ihmiselle ja 

semmonen, koska on tosi rankkoja väkivaltajuttuja ja muuta. Mua on esimerkiks puukotettu 

seittemän kertaa ja kaikkee tällästä. Niin se siis kuulu siihen hommaan tietyllä tavalla…mut mä 

aattelen mun turvallisuutta. Mä väitän näin tällä asialla, että jos mä en ois koskaan käyttäny 

hormoneita niin mä olisin kuollu tällä hetkellä, se on satavarma asia koska, kun sä oot 

tietynlaisessa ryhmässä tai jossai muussa niin sua katotaan kokoajan, koska sä oot heikommillas tai 

muuta. Se, jos sulle tulee semmonen ajatus, et tolle voi tehdä jotakin, niin totta v*ussa sulle tehdään 

ja sä vaan pysäytät sen.” Mies, 48v. 

 

Erityisesti kahdessa viimeisessä orientaatiossa on nähtävissä hyvin elämänkulun tietyn siirtymän tai 

elämänvaiheen vaikutus dopingaineiden käytön aloittamisen suhteen. Monien tärkeiden elämänsä 

muutos- ja siirtymävaiheidensa myötä yksilöt tulevat alttiiksi uusille vaikutuksille uusissa puitteissa 

ja ympäristöissä. Nämä uudet tekijät uusissa ympäristöissä voivat vaikuttaa heidän 

päätöksentekoonsa koskien anabolisten steroidien käytön aloittamista. Tärkeitä tällaisia ihmisten 

kohtaamia siirtymävaiheita voivat olla esimerkiksi anabolis-androgeenisten steroidien käyttöä 

normalisoivaan ympäristöön siirtyminen. (Bates ym. 2018, 6, 15.) Aineistosta selviää, miten 

haastateltavat olivat siirtyneet ympäristöihin, joissa dopingaineiden käyttöä ylipäätään tapahtui ja se 

oli hyväksyttyä. Käyttöä oli jopa ehdotettu suoraan haastateltaville.  

 

Terveystajun ulottuvuuksien mukaisesti tarkastelun kohteena on sosiaalinen ja kulttuurinen 

ympäristö, jonka puitteissa dopingille ja sen käytölle annettava merkitys muotoutuu ja uusiutuu 
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(Salasuo & Piispa 2012, 90). Haastateltavat saivat ensikosketuksensa dopingaineisiin ja niiden 

käyttöön ympäristössä, jossa dopingaineiden käyttö oli hyväksyttyä tai jopa normaalia ja 

luonnollista. Erityisesti tämä näkyi niiden haastateltavien kertomuksissa, jotka kilpailivat jossakin 

lajissa. Käyttöä usein ehdotti suoraan joku toinen henkilö viitaten kisamenestykseen tai yleiseen 

kehitykseen ja sen parantumiseen dopingaineiden myötä. Myös orientaatio rajojen rikkominen ja 

kehon muokkaus on mahdollista paikantaa ympäristöön, jossa dopingaineiden käyttö saattaa 

näyttäytyä luonnollisena keinona itsensä kehittämiseen. Kinnusen mukaan kehonrakennus ja 

kehonmuokkaaminen näyttäytyvät postmodernin länsimaisen ruumiillisuuden ilmentymänä, jossa 

ruumis ja fyysinen ulkomuoto näyttäytyvät yksilön sosiaalisena pääomana (Kinnunen 2001). 

Voidaan puhua myös makeover-kulttuurista, jossa itsensä jatkuva kehittäminen on oleellista (Jones 

2011 & 2008). Sosiaalinen ulottuvuus näkyi erityisesti tarinoissa, joissa ystävät tai tuttavat olivat 

ehdottaneet aineiden käyttöä haastateltaville. Tämä heijastaa myös kuntodoping-myönteistä 

sosiaalista maailmaa.  

 

Yksilötasolla vaikuttavat tekijät dopingaineiden käytön aloittamisen suhteen ovat merkittäviä.  

Batesin ja hänen kollegoidensa (2018) mukaan niiden merkitys kasvaa erityisesti tietyissä 

ympäristöissä ja sosiaalisissa konteksteissa. Sosiaaliset ympäristöt ja organisaatiot ovat 

elinympäristöjä, joissa tärkeä tieto välittyy, vuorovaikutus tapahtuu ja erilaiset suhteet kehittyvät. 

Nämä ovat erityisen merkittäviä tekijöitä kuntodopingin käytön suhteen. Ympäristöt ja instituutiot, 

missä dopingaineiden käyttö nähdään normaalina, hyväksyttynä ja hyödyllisenä saattavat edistää 

dopingaineiden käytön aloittamista ja käytön jatkamista. Vaikka nuori ei olisi ennen harkinnutkaan 

dopingin käyttöä, saattaa hän kuntosalille tai kilpailulliseen urheiluympäristöön siirtyessään löytää 

uudesta ympäristöstään vertaisia, jotka suhtautuvat dopingaineisiin hyväksyvästi. Näin tietyillä 

ympäristöillä ja vertaisilla on merkittävä vaikutus kuntodopingin käyttöä koskevaan 

päätöksentekoon. (Em. 7, 9-10.)  

 

5.3. Dopingaineiden terveellisyys 
 

Seuraavaksi käsittelen haastateltavien käsityksiä dopingaineista. Terveystajun käsitteessä keskeistä 

ovat muun muassa käsitykset ja tulkinnat terveyttä koskevista asioista (esim. Hoikkala & 

Hakkarainen 2005). Yksilön terveystaju taas määrittelee paljolti sen, miten ja millä resursseilla hän 

dopingin käyttöön liittyviin mahdollisiin haittoihin ja riskeihin suhtautuu. Lisäksi terveystaju 

määrittää, minkälaisena heidän terveyskäyttäytymisensä näyttäytyy (Salasuo & Piispa 2012, 90). 

Näin ollen haastateltavien suhtautuminen, käsitykset sekä tulkinnat dopingaineista ovat 
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merkityksellisiä tutkielmani kannalta. Käsitykset ja ideaalit puhtaasta ja terveestä kehosta 

vaikuttavatkin käyttäjien käytäntöihin koskien hygieniaa ja dopingaineiden injektoimista eli 

pistämistä (Fomiatti ym. 2020).  

 

Seuraavaksi käsittelen niitä käsityksiä, joita haastateltavilla oli dopingaineista ja niiden 

terveellisyydestä. Lisäksi tarkastelen niitä tapoja, joilla haastateltavat perustelivat näitä 

käsityksiään. Aluksi käsittelen dopingaineisiin ja niiden terveellisyyteen suhtautumista yleisemmin. 

Sen jälkeen siirryn avaamaan haastateltavien käsityksiä dopingaineista ja riippuvuudesta. 

Viimeiseksi käsittelen haastateltavien tulkintoja ja näkemyksiä siitä, kelle dopingaineiden käyttö 

”kuuluu” ja kelle ei.  

 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että he eivät pidä dopingaineita ja niiden käyttöä terveellisenä 

tai ”järkevänä”. Toisaalta käyttö saatettiin kokea myös melko neutraalina, tai ei kovin 

epäterveellisenäkään. Dopingaineiden käyttö maltillisin ja pienin annoksin saatetaankin kokea 

melko turvalliseksi (Salasuo & Piispa 2012, 161; myös Monaghan 2001). Avainasemassa tässä 

haastateltavien antamassa näkökulmassa oli se, että kunhan ”tietää mitä tekee”. Dopingaineista 

tulee siis ottaa selvää ja perehtyä niiden käyttöön. Andreassonin ja Johanssonin (2020, 99-100) 

tutkimuksessa osalle haastatelluista steroidien käyttö ja käytön aloittaminen ei aiheuttanut huolta. 

Päinvastoin käyttö nähtiin “luonnollisena” toimintana halutun fyysisen kehityksen tahdin ja 

laadittujen tavoitteiden saavuttamisessa. (em.) Ennen käytön aloittamista haastateltavien mielestä 

tulisi ottaa selvää siitä, että miten, ja mihin dopingaineita käytetään. Lisäksi haastateltavien mukaan 

on tärkeää selvittää mitä riskejä dopingaineet tuovat mahdollisesti mukanaan. Aikaisemmin 

tehdyissä tutkimuksissa onkin tehty sama huomio dopingaineiden käytön edellytyksistä. Eri 

aineisiin ja niiden vaikutuksiin sekä aineen oikeanmukaiseen käyttötarkoitukseen tulee käyttäjien 

mukaan perehtyä ennen aloittamista. (Salospohja 2008; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012.)  

 

Haastateltavat rinnastivat tiedon ja sen vähyyden siihen, että dopingaineita ei osata käyttää oikein. 

Tällöin myös käytöstä seuraa haittoja. Tämänkaltaisessa ajattelussa näkyykin se, miten 

dopingaineita käyttävät jaottelevat dopingin käyttäjiä oikein- ja väärinkäyttäjiin (esim Bloor ym. 

1998). Steroidien ja muiden dopingaineiden ”oikein” käyttäminen linkittyy aineiden käyttämiseen 

etnofarmakologisen tieton mukaisesti (Monaghan 2001; Bloor ym. 1998). Näin käyttäjällä tuleekin 

siis olla hallussaan kaikki se tieto dopingaineista, jota hän tarvitsee käyttääkseen dopingaineita 

”oikein”.  
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”No mun mielestä ihan ok (käyttää dopingaineita) kun sen tekee järkevästi. Mut sit on paljon 

semmosii tyyppejä ketkä ei ymmärrä niistä aineista mitä ne käyttää, ja ne tuhoo oman terveytensä 

ja saavat ne kaikki haitat. Et se ei oo mun mielestä järkevää, et niihin pitää perehtyä, jos niitä 

käyttää.” Mies, 38v. 

 

Yksi  haastateltava viittasi myös vanhempiin dopingaineita käyttäneisiin ihmisiin: ku kuuntelee 

niiden juttuja ni se meno joskus ollu jopa hurjempaa koska sillon ei oo ehkä ymmärretty 

terveysvaikutuksista ja tiettyjen hormonien vaikutuksesta rasvaprofiileihin ja tämmösiin kaikkiin.” 

Nykypäivänä koettiin, että on enemmän ja parempaa tietoa dopingaineista ja niiden vaikutuksista 

saatavilla. Naisten näkökulmasta dopingtiedon saatavuuteen viitattiin kertomalla, miten ongelmana 

käytön aikaan oli naisia koskevan dopingtiedon löytäminen. Tietoa siitä, miten naisten ”pitäisi 

käyttää” hormoneita oli saatavilla ennen todella niukasti. Tästä johtuen haastateltavan dopingin 

käyttö oli ollut hyvin ”kokeilullista”. Nykyään haastateltavan mukaan naisten käyttöön liittyen  

tiedon saanti on helpompaa. Haastateltava kertoi, että tietoa löytyy nykypäivänä esimerkiksi 

keskustelufoorumeilta. Dopingaineiden käyttöön liittyvä ”brosciense” termi vaikuttaa 

ensikatsomalta viittaavan tietoon ja kokemuksiin suoritusta ja ulkonäköä parantavista aineista 

ainoastaan miesten näkökulmasta. Dopingaineet kehonmuokkauksessa voidaan yhä ymmärtää 

hegemonisten mallien kautta, jossa miehet dominoivat ja asettavat järjestystä kuntodopingin 

kentällä. Uudet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että naiset ovat vähitellen integroituneet osaksi 

kuntodopingiin liittyviä online-yhteisöjä. Yhteisöissä keskustellaan ja väitellään ulkonäköä ja 

suoritusta parantavien aineiden käytöstä. (Sverkersson ym. 2020.)  

 

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että he eivät voisi ”suositella” käyttöä kenellekään.  Jos 

dopingaineita päättää kuitenkin alkaa käyttämään, toivoisivat haastateltavat esimerkiksi ”et ihmiset 

lukis enemmä näistä asioista”. Yhdelle haastateltavalle olivat ”kokeneemmat” dopingaineiden 

käyttäjät sanoneet ”et kannattaa alottaa pienemmällä määrällä, jos haluat alottaa, mut sitä 

alottamistakin kannattaa miettiä.” Muutama haastateltava jopa katui ikinä käyttäneensä tai 

aloittaneensa dopingaineiden käytön. Osa haastateltavista viittasi myös omiin lapsiinsa toivoen, että 

he eivät ikinä aloittaisi dopingaineiden käyttöä. Vastuullisuuden ulottuvuus tuli myös esiin koskien 

dopingaineiden käyttöä ja se rinnastuu seuraavassa haastateltavan puheessa dopingtietoon ja sen 

kerryttämiseen. Tämä taas liittyy dopingaineiden oikeanlaiseen käyttöön (Monaghan 2001 107-199; 

Bloor 1998).  

 

”Mut vaikka täs aika puolestapuhuvasti oon puhunu niin, jos mult on esim kysytty et haluisikko sä 

esim et sun lapses käyttäis, niin kyl mä siihen sanoisin et en mä nyt välttämättä haluais. Vaikka 
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siinä mieles puolesta puhuja oon niin ei ne sinällään mitään terveystuotteita oo, että ku kaikki 

ihmiset ei osaa käyttää vastuullisesti tai niil ei oo tarpeeks tietoo tai vastaavaa niin tottakai niitä 

vahinkoja sattuu. ” Mies, 24v. 

 

Dopingin käyttöä verrattiin myös muihin päihteisiin ja elintapoihin liittyen (Monaghan 2012, 86). 

Haastateltavat kokivat dopingaineiden käyttäjillä olevan terveellisemmät elämäntavat, kuin muilla 

keskivertoihmisillä (myös Monaghan 2012, 84): ”samalla todennäkösesti ku käytetää hormoneita, 

niin elämäntavat on suhteellisen paljon terveellisemmät, ku jollai muulla Pertti perusinsinööri, joka 

vetää keskiolutta ja makkaraa.” Salasuo & Piispa (2012, 91-92) viittaavat omassa tutkimuksessaan 

terveystasapainottelun käsitteeseen, mikä näkyy terveellisten elämäntapojen korostamisena 

dopingin käytön aikana. (em. 91-92.) 

 

Monet haastateltavat toivat esiin myös, että pelkästään dopingaineiden käyttö ei takaa haluttuja 

tuloksia. Dopingaineiden käytön koettiin jopa lisää tehtävää työnmäärää: ” eli se et käytäksä 

hormoneita vai eksä käytä niin sä joudut tekeen ihan helvetillisen duunin, että sä pysty kehittymään 

enemmän ja kasvamaan enemmän.” Erään tutkimuksen mukaan dopingaineiden käyttäjät eivät itse 

ajattelekaan yleisen ja yksinkertaistetun stereotypian lailla, että pelkästään dopinginkäytöllä saisi 

tuloksia aikaan. Eräässä tutkimuksessa käyttäjät kokivatkin, että dopingaineiden käyttö ei takaa 

lihaskasvua pelkästään aineita käyttämällä, vaan fyysinen kasvu ja kehitys vaativat myös kovaa 

fyysistä harjoittelua (Coquet ym. 2018, 9).  

 

Dopingaineet koettiinkin siis apuna tulosten saavuttamiseen. Aikaisemmissakin tutkimuksissa 

dopingaineet ovat näyttäytyneet käyttäjille nimenomaan välineenä tulosten saavuttamiseksi (esim. 

Salasuo & Piispa 2012). Hormoneista saatu hyöty maksimoituu siis haastateltavien mukaan vasta 

silloin, kun koko elämäntyyli ja kaikki elämäntavat ovat ”kunnossa” ja terveellisiä sekä 

kontrolloituja:  

 

”Ku pysyy se järki päässä, on tehty ite omakohtanen tutkimus, tietää mitä tekee, sehän on se kaiken 

pointti. Niin en mä pidä niitä sen vaarallisempanakaan, ku tiedostaa ne riskit, ku vertaa vaik johki 

joka vkoloppu ryyppäämiseen tai muihi päihteisii.” Mies, 25v. 
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5.3.1. Dopingaineiden riippuvuudesta 

 

”Voin sanoo et kyl siihen tavallaan jää koukkuun. Kun tietää minkä fiiliksen se antaa ja mitä 

muutoksia se tekee kropass, päässä ja kun se vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan, ku pelkästään 

kuntosaliin ni kyl mä sanon et siihen jää koukkuun. ” Mies 35v. 

 

Tarkastelen seuraavaksi aineistosta esiin tulleita haastateltavien näkemyksiä koskien dopingaineita 

ja niihin liittyvää riippuvuutta. Monet haastateltavat viittasivat riippuvuuteen puhuessaan 

dopingaineista ja niihin liittyvistä käsityksistä. Riippuvuus peilaantuu aineistossa erityisesti 

dopingaineiden tuomaan hyötyyn, joka ulottuu myös treenaamisen ulkopuolisiin asioihin.  

 

Haastateltavat kertoivat dopingaineiden tuomasta ”fiiliksestä” ja hyvä olosta, joka tulee pelkästään 

esimerkiksi ulkoisen testosteronin käytöstä. Lisäksi haastateltavat viittasivat kokonaisvaltaiseen 

tunteeseen ja hyvään oloon ”sen jälkeen, ku sä menet punttisalille ja kaikki mene putkeen, se on just 

sen takia ihmisillä vaikea lopettaa.” Erityisesti kilpailevilla haastateltavilla käytön hyödyt liittyivät 

enemmänkin treenaamiseen liittyviin asioihin, kuten palautumiseen ja sen nopeutumiseen. Nämä 

hyödyt mahdollistivat treenikertojen suuremman määrän ja kovemman intensiteetin. Muut 

haastateltavat korostivat dopingaineiden vaikuttavan positiivisesti myös moneen muuhunkin, kuin 

pelkästään treenaamiseen. Dopingaineiden tuoma hyöty ja ”just se, kun se (dopingaineet) toimii” 

kuvailtiin dopingaineisiin riippuvuutta aiheuttavina tekijöinä. Riippuvuus kuntodopingissa saattaa 

enemmänkin olla yhteydessä aineen vaikutuksiin, kuin itse aineen käyttöön (Salasuo & Piispa 

2012). Haastateltavat viittasivat nimenomaan psyykkiseen riippuvuuteen ja koukuttavuuteen 

puhuessaan dopingaineiden aiheuttamasta riippuvuudesta. Yhden haastateltavan näkökulmassa 

korostui dopingaineiden tuoma hyöty ja ”toimivuus” eli koko kokonaisuus oman kehon 

muokkaamisen suhteen, jonka takia psyykkinen koukku dopingaineisiin syntyy. Toisella 

haastateltavalla kysymys oli enemmänkin hyvästä tunteesta ja olosta, joka dopingaineista ja niiden 

käytöstä tulee. Samalla haastateltava viittasi siihen, että jokaisella on jokin addiktio.  

 

”Musta tuntuu et dopingaineis on yks paha se mikä huumeissaki on, että se, et ku se antaa sulle just 

sen mitä sä haluat loppupeleissä, se siinä on ehkä, ite en oo siis mitään huumeita käyttäny mut siis 

se, että jos sä haluat vaikkapa voimaa, kireetä lihasta ja räjähtävää voimaa, nopeeta kehitystä, niin 

sä ostat trenbolonia ja sit sä huomaat et perkele täähän oikeesti toimii. Se antaa sulle sen mitä sä 

haluat ja siks, vaikka se ei loppujen lopuks semmosta fyysistä koukuttavuutta aiheuta oikein 

käytettynä niin en yhtää ihmettele et se koukuttaa henkisesti. Et siinä on se, semmonen.” Mies, 24v. 

 

I: Lähinnä se on vaa se, ku tää on semmone joka koukuttaa, vähä niinku huumeet, alkoholi, suklaa. 

Jokasel on johonki joku addiktio. Mul tää on vähä semmonen. Huumeis on koukuttavaa se tunne 



 53 

niin mä luulen et täs on iha sama homma tai, oon tavannu hirveesti elämäni aikanani entisiä ja 

edellee käyttäviä narkkareita niin ne sit on sanonu suoraa et se tunne, mikä tulee kehoon, on niin 

siistii. Ni mullaki tulee varmaa se tunne, et on koko ajan lihakset semmoses pumppitilassa et on 

kokoaja ns. valmis.” 2 Mies, 35v. 

 

Osa saattoi tuntea esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka käyttävät dopingaineita ilman treenaamista. 

Tämä näyttäytyi yhdelle haastateltavalle ”aineeseen koukahtamisena. Et eihän siit oo mitään 

hyötyä istua kotona sohvalla ja piikität ittees dopingia.” Samankaltainen vertaus dopingaineisiin 

riippuvaisuudesta ilmeni myös Monaghanin (2001, 4) tutkimuksessa. Steroideja ja vastaavia aineita 

väärinkäyttävät näyttäytyivät tutkimukseen osallistuneille käyttäjille ”narkkareina”, jotka ovat usein 

myös psykologisesti riippuvaisia steroideista (em). 

 

Yksi haastateltavista vertasi dopingaineita huumeisiin (Monaghan 2012, 86): ” sehän on 

tietynlainen huume hormonikin.” Haastateltavista myös muutama muu vertasi dopingaineita ja 

huumeita tai muita perinteisesti addiktioita aiheuttavia nautintoaineita keskenään. Dopingaineet 

koettiin yhtä addiktoivina, kuin esimerkiksi alkoholi tai huumausaineet.  

 

Yksi haastateltavista viittasi siihen, miten hänen tuli hyväksyä ennen ensimmäisen 

testosteronipiikin ”lyömistä kankkuun, että eihän semmost ookkaa ku vaa yks kuuri”. Haastateltava 

ei viitannut suoraan riippuvuuteen, vaan siihen, että ”siit tykkää nii paljon et sitä jatkaa.” 

Haastateltava viittasi yleisesti siihen, että dopingaineiden käyttöön ja niiden tuomaan hyötyyn 

tykästyy niin, että käyttöä ei enää halua lopettaa. Haastateltava viittasi myös oman 

testosteronituotannon käynnistymisen ongelmiin ja mahdollisen korvaushoidon aloittamiseen. 

Korvaushoidon haastateltava koki kuitenkin neutraalina asiana. Tässä siis mahdollinen haitta, 

testosteronituotannon käynnistymisen ongelma ei näyttäytynyt varsinaisena haittana 

haastateltavalle. Kyseessä olisi haastateltavan mukaan harvinainen ”huono tuuri”, mutta se ei olisi 

sen kummempaa, kuin testosteronin käyttö ilman lääkärin määräämää reseptiä: 

 

H: Kiinnosti ku aluks sanoit sitä et tavallaan etukäteen jo tiesit et ei ny välttämättä koukutu mut et 

ei halua lopettaa sitä käyttöä, niin onks sulle käyny niin et haluut edellee jatkaa? 

 

I: No sehän piti tiedostaa jo ennen, ku alotti. Et se oli se isoin kynnys siinä. Huonol tuuril voi käydä 

niin, hyvin harvinaista, että se oma tuotanto ei ikinä käynistykkää uudestaan, ja sit loppuelämä on 

piikin varassa. Mut se on lääketieteellinen lääke et sä oot korvaushoidossa. Lääkärit määrää sulle 
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sen annoksen, eikä se oo sen kummempi ku nyt ite cruisailee samalla annoksel, mut vaa oman 

käden kautta. ” Mies, 25v. 

5.3.2. Aikuisten hommaa  

 

Seuraavaksi käsittelen haastateltavien käsityksiä siitä, kuka heidän mielestään saisi ja kuka ei saisi 

käyttää dopingaineita. Haastatteluista ilmeni yhtenäinen käsitys nuorten dopingaineiden käytöstä 

ongelmallisena asiana. Haastateltavat viittasivat nuorten dopingaineiden käyttöön myös suhteessa 

oman käyttönsä aloittamiseen. Lisäksi haastatteluista ilmeni erilaisia tapoja, joilla omaa käytön 

aloittamista perusteltiin. Tarkastelen tätä seuraavaksi tarkemmin.  

 

Haastateltavista monet yli 30-vuotiaat puhuivat nuorten dopingaineiden käytöstä. Sitä ei pidetty 

hyvänä asiana: ”ei oo hyvä juttu ollenkaan”. Tähän liittyen haastateltavat viittasivat nuoreen ikään 

ja silloin tyypillisesti korkealla tasolla olevaan testosteronitasoon: ”jos olet 17-,18- tai 15-vuotias, 

ku testot on iha ylhääl, ni on mun mielestä typerä alkaa mitää (käyttämään dopingaineita), koska 

kroppa toimi ihan hyvin.” Moni haastateltava viittasi siihen, että nuoret eivät tietäisi tarpeeksi 

dopingaineista ja niiden vaikutuksista. Tällöin nuoret eivät myöskään osaisi hallita ja kontrolloida 

käyttöään mahdollisten haittavaikutusten varalta. Tämän vuoksi nuorten dopingaineiden käyttöä ei 

nähty hyvänä asiana. Osa haastateltavista koki nuorten käyttämien annosmäärien olevan todella 

suuria, jolloin mahdollisten sivuvaikutusten ilmaantuminen nähtiin todennäköisenä. Eräs 

haastateltava esitti näkemyksenä siitä, miten nuoret haluavat kasvattaa fyysistä kokoaan ”liian 

nopeesti” tuhoten näin itseään ja elimistöään. Eräs haastateltava viittasi dopinginkäyttöön 

myrkyttämisenä. Haastateltavan puheesta välittyi käsitys nuoruuden ja aineiden käytön 

sopimattomuudesta keskenään. Samalla seuraava lainaus haastattelusta tiivistää osuvasti kaikkien 

haastateltavien käsityksen nuorten dopingin käytöstä:   

 

”Nuorten pitäs olla nuoria eikä myrkyttää itteensä. Niin huumeissa ku douppingissakin.” Mies, 

35v. 

 

Ikään liittyvät odotukset vaihtelevat historiallisesti sukupolvesta ja kulttuurista toiseen. Kulttuuriset 

käsitykset ja normit koskien tiettyä elämänvaihetta ja ikää ovat edelleen vahvoja. Nämä käsitykset 

ohjaavat näkemyksiä siitä, mikä on soveliasta missäkin elämänvaiheessa. (Aapola 2002, 307-308.) 

Erityisesti nämä normatiiviset käsitykset tulevat näkyviksi, kun joku toimii näiden normien 

vastaisesti (Kangas 1997 Aapolan 2002 mukaan). Haastateltavat viittasivatkin nuoriin ja teini-

ikäisiin ikäryhmänä, joka ei ymmärrä dopingaineiden tuomia riskejä.  
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Kaikki haastateltavat aloittivat itse käyttönsä alle 30-vuotiaana. Aikaisemman tehdyn tutkimuksen 

mukaan kuntodopingin onkin erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa esiintyvä ilmiö 

(esim Salasuo & Piispa 2012). Yhteiskunnan individualisoituminen on tarjonnut nuorille 

mahdollisuuden päästä aikaisemmin vain aikuisille tarkoitettuihin toimintoihin mukaan. Näitä ovat 

esimerkiksi kaupallinen kuluttaminen, tietoisuus seksuaalisuudesta sekä pääsy hyödyntää erilaisia 

teknologioita (Thomson 2007, 84).  

 

Haastatteluista ilmeni ristiriita siinä, miten haastateltavat olivat itse aloittaneet dopingin käytön 

nuorena, mutta samaan aikaan he paheksuivat nuorten dopingin käyttöä. Osa haastateltavista kertoi, 

miten he olivat dopinginkäytön aloittaessaan tietämättömiä siitä, mihin he olivat ryhtymässä. 

Esimerkiksi yksi haastateltavista sanoi, että ” sillon parikymppisenä ni en mä tienny niistä yhtään 

mitään”. Tällaisissa tapauksissa varsinainen dopingtiedon haku ja aiheeseen perehtyminenkin alkoi 

perusteellisemmin vasta käytön aloittamisen, ja mahdollisen pienen käyttötauon jälkeen. Eräs 

haastateltavista viittasi myös kasvuhormonin käyttöönsä nuorempana, ja kertoi käyttämiensä 

annosten määrän olleen todella suuria. Haastateltava kertoi myös läheisistään, jotka olivat käytöstä 

tietoisia ja miten he ”toivo aina et mä tiiän mitä mä teen ja mä vakuutin et mä tiiän vaikken mä 

oikeesti välttämättä ees tienny”. Muutama haastateltava viittasi nuoruuden elämänkulun vaiheeseen 

ja dopingaineiden käyttöönsä myös kertomalla, miten dopingaineista aiheutuvista mahdollisista 

seurauksista ei nuorena välitetty.  Mahdollisista haitoista oltiin kyllä tietoisia, mutta niistä ei 

murehdittu. Syinä haastateltavat kertoivat esimerkiksi ”hetkessä elämisen” ja oman saliporukan, 

jonka muut jäsenet käyttivät.   

 

I: ”Tiesinhän mä koko ajan (mahdolliset haitat), (lähisukulainen) oli ylilääkäri ja otinhan mä 

selvää, mut mä en välittäny. En mä välittäny ku mä elin tässä ja nyt, ja mä haluun tätä nyt ja 

murehditaan sitä sit joskus myöhemmin.” Nainen, 55v. 

 

I: ”Et en mä niinku siihen aikaan, ihminen nuorenakin muutenkin, jos sä käytät hormoneita et sä 

ajattele paskaakaan niistä jälkiseurauksista eikä mistään. En mä ajatellu ainakaan. Mä aattelin 

vaan et sit mennää näin et kaikki muutki tätä melkein käytti siinä mitä oli se saliporukka ja muuta 

niin. ” Mies, 48v. 

 

Haastateltavat siis kokivat, että nuoret ovat kykenemättömiä ymmärtämään kunnolla 

dopingaineiden mahdollisia riskejä. Yksi haastateltavista kertoi, miten oman käytön aloittamisen 

aikaan ajatteli, että tuskin hänelle itselleen mitään haittoja ilmenisi dopingin käytöstä. Haastateltava 

ajatteli riskin koskettavan ennemminkin muita käyttäjiä. Tässä siis haastateltava luo kuitenkin 
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ymmärrystä nuorten dopinginkäyttöön: ajattelihan hän itsekin aloittaessaan, että tuskin hänelle 

itselleen sattuisi mitään: 

 

”…No mun mielestä jokanen saa tehdä mitä haluaa, jos aikuinen ja tietää mitä on tekemässä et siin 

on kuitenkin ne niin suuret riskit et se on mun mielestä väärin et tuolta lähtee jo noi monet teini-

ikäset käyttämään ymmärtämäti oikeesti kunnol sitä, mitä se voi tehdä. Tietysti sitä sillain itekki 

ajatteli et eihän täs nyt mulle mitään satu et muille sitä voi sattuu. ”Nainen, 43v. 

 

Omaa entistä tai nykyistä dopingaineiden käyttöään osa haastateltavista perusteli esimerkiksi 

kertomalla ”et ite olin sillon kumminkin 29 vuotias. että en oo ihan ensimmäisenä siihen lähteny.”  

Myös omaa ammatillista tai koulutukseen liittyvää taustaa peilattiin siihen, että oli käytön 

aloittaessaan tietoinen dopingaineista ja niiden tuomista mahdollisista haitoista. Muutama 

haastateltava kertoi, että tietyllä alalla työskentely ja alan koulutus oli kartuttanut heille  

dopingaineista hyvät perustiedot.  

 

"…et eihän se silleen terveellistä kyl silleen oo. Et kylhän mä tiedostin sen alusta asti tietysti, kun 

olin aikuinen alottaessani ja sit toisaalta (ala) et oli siit sit semmostakin tietoo, kylhän sen tiesi 

tavallaan mihin sitä lähtee…”Nainen, 43v. 

 

Salasuon ja Piispan (2012, 183) tutkimuksessa yksi haastateltavista viittasi dopingaineisiin kutsuen 

niitä ”nuoruudenlähteeksi”. Omassa aineistossani yksi haastateltavista kertoi, miten dopingaineiden 

käyttämisen ansiosta onkin ”kunnossa taas, sillain miten joskus ennen oli”. Dopingaineiden myötä 

haastateltava siis koki voivansa yhtä hyvin, kuin nuorena. Haastateltava kertoi nivelvaivoistaan, 

joista alkoi kärsimään treenatessaan hetkeen aikaa ”natuna”. Aloittaessaan käytön uudelleen 30-

ikävuoden jälkeen, oli haastateltava saanut jo melko paljon erilaisia fyysisiä vammoja. Aloitettuaan 

uudelleen dopingaineet haastateltava huomasi, miten ”esim se nandronoli hoitaa mun nivelvaivat 

tosi hyvin.” Tässä näkyykin hyvin elämänkulun vaikutus, sillä esimerkiksi loukkaantuminen tai 

muu fyysinen vaiva voi olla siirtymävaiheena merkittävä dopingaineita koskevassa päätöksenteossa 

(Bates ym. 2018). Toisaalta tässä näkyy myös se, miten vastoin yleistä käsitystä jokin dopingaine 

koetaan hyväksi terveydelle (Salasuo & Piispa 2012). Tähän ilmiöön viittaan lisää myöhemmin 

seuraavassa analyysin kappaleessa.  

 

Haastateltavien näkemys dopingaineiden terveellisyydestä jakaantui löyhästi kahteen erilaiseen 

näkemykseen. Toiset kokivat dopingaineet melko vaarallisina ja terveydelle haitallisina. Toiset taas 

suhtautuivat dopingin käyttöön neutraalimmin. Kukaan haastateltavista ei kokenut, että doping olisi 

vaaratonta. Dopingaineiden käyttöä ei suositeltu kenellekään. Haastateltavien mukaan dopingaineet 



 57 

voivat aiheuttaa tietynlaista psyykkistä riippuvuutta. Dopingaineiden koettiin vaikuttavan 

kokonaisvaltaisesti kehoon, sen toimintaan sekä yleisesti elämänlaatuun positiivisesti. Nuorten 

dopingaineiden käyttöön suhtauduttiin kriittisesti. Nuorten ei koettu omaavan tarpeeksi hyvin 

tietotaitoa, jota tarvitaan dopingaineiden oikeanlaiseen käyttöön. Nuorten käyttöön viitattiin myös 

omien kokemusten kautta. Oikeanlainen dopingaineiden käyttö merkitsee usein käyttäjille sitä, että 

käyttö tapahtuu etnofarmakologisten rajojen sisällä. Tällöin mahdolliset haittavaikutukset pyritään 

kontrolloimaan ja niiden syntyminen pyritään estämään (esim. Monaghan 2001). Dopingaineisiin ja 

niiden käyttöön perehtyminen sekä tietotaidon kartuttaminen näkyikin haastateltavien käsityksissä 

vahvasti. Tietotaidon merkitys näkyi esimerkiksi siinä, kuka dopingaineita voi käyttää ja kuka tekee 

käytön järkevästi. 

 

5.4. Käytön kontrollointi ja haittojen minimointi 
 

”Tätä pystyy tekee myös, tietyl tapaa kuulostaa tyhmältä, mut terveys edellä. Et ei tän oo pakko olla 

semmosta aivotonta toimintaa, mikskä se mielletään.” Mies, 29v. 

 

Aineistosta kumpusi paljon haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä niihin konkreettisiin 

tapoihin, joilla he pyrkivät kontrolloimaan dopingaineiden käyttöään ja käytöstä johtuvia 

mahdollisia haittavaikutuksia. Haastateltavat pyrkivät aktiivisesti haittojen minimointiin erilaisin 

keinoin. Kaiken kontrolloinnin perustana oli tietotaito. Aluksi käsittelen yleisemmin dopingaineiden 

käyttöön liittyvää kontrollointia, minkä jälkeen siirryn tiettyihin kontrollin mekanismeihin.  

 

Haastateltavista siis harva koki, että dopingaineet ja niiden käyttö ei sisältäisi mitään mahdollisia 

terveyshaittoja tai ongelmia. Käyttöä ei suositeltu etenkään ilman perusteellista paneutumista 

dopingaineisiin, niiden käyttöön ja mahdollisiin seurauksiin. Omaa käyttöään osa haastateltavista 

perusteli esimerkiksi omalla iällään tai tietotaidoillaan, mitä käsiteltiin aikaisemmassa luvussa. 

Haastateltavista siis kaikki olivat sitä mieltä, että dopingaineiden käyttö on riski terveydelle. Osa 

haastateltavista painottivat dopingaineiden vaarallisuutta enemmän, kun taas osalla suhtautuminen 

oli neutraalimpi. Haastateltavat painottivat dopingaineiden käyttöön perehtymistä ja paneutumista 

ennen käyttöä. Käytön aloittamista ennen tulisi olla tietoinen niistä riskeistä ja vaikutuksista, joita 

dopingaineilla ja niiden käytöllä on.  

 

”Noh, se riski pitää tietää mitä ne tekee, kun sen piikin pistää…todellaki lukee netistä, paljon, hyödyt 

ja varsinkin ne riskit. Niin mä oon ite tehny.” Mies, 35v.  
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Haastateltavista muutamakin kuvaili, että oli pyrkinyt toimimaan fiksusti ja ”järki päässä” tai 

”terveys edellä”. Tähän linkittyi dopingaineisiin ja niiden käyttöön perehtyminen sekä 

taustatutkimuksen tekeminen. Tärkeää oli selvittää esimerkiksi oikean kokoinen annostelu ja mitä 

aineita tulisi käyttää. Tämä taas linkittyy omiin tavoitteisiin. Seuraavassa haastattelukatkelmassa 

näkyy hyvin etnofarmakologisen tietovarannon keskeinen tarkoitus dopingaineiden käytössä: haitat 

pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä (Monaghan 2001).   

 

”…mut kyl se oli, mää oon aina ollu aika maltillinen niiden lääkkeiden käytös silleen et mul on ollu 

siinä järki päässä, mä oon tehny aina paljon taustatutkimusta aina siitä mitä haluan käyttää ja ja 

kuinka paljon sitä on tähän juttuun niinku fiksu käyttää koska kuitenkin olen, vaikka se kuulostaa 

tyhmältä, niin terveys edel tehny näitä juttuja silti. Et koittanu tehdä nii järkevästi et haitat 

minimalisoituis. ” Mies, 29v. 

 

Osa haastateltavista kertoi kokeneensa dopingaineiden käytöstä johtuvia sivuvaikutuksia tai 

haittoja. Yleisesti dopingaineiden mahdollisiin haittoihin sekä koettuihin haittoihin viitattiin melko 

neutraalisti. Suurin osa ei kokenut niitä erityisen vakavina terveysongelmina. Dopingaineiden 

käytön aikana muutoin terveelliset elämäntavat rinnastettiin myös siihen, että haittoja ei koettu: 

”tosiaa ku en juonu, en polttanu, söin terveellisesti niin en huomannu (haittoja). Lisäksi kaikkia 

sivuvaikutuksia ei koettu niinkään vakavina haittoina. Esimerkiksi Dianabol-aineen käytöstä 

johtuvaa pientä verenpaineen nousua ei koettu erityisenä haittana, sillä verenpaine oi edelleen 

”normaaleissa” lukemissa eikä näin ollen ”ois terveydelle haitallista”.  

 

Kaikki haastateltavat raportoivat treenaamiseen liittyvistä hyödyistä, kuten palautumisen 

nopeutumisesta. Osa haastateltavista koki kuitenkin saaneensa myös omaan hyvinvointiin ja 

terveyteen liittyviä hyötyjä. Osa haastateltavista koki, että he voivat paremmin dopingaineiden 

käytön aikaan kuin ”natuna”. Nämä haastateltavat kertoivat olleensa virkeämpiä, loukkaantuneensa 

salilla vähemmän ja voineensa yksinkertaisesti paremmin dopingaineiden käytön ansiosta. Eräs 

haastateltavista kertoi, miten oli aikoinaan treenannut itsensä ylikuntoon ja saanut fyysisiä vammoja 

iän myötä. Haastateltava kertoi voivansa paremmin dopingaineiden käytön aikana, kuin mitä 

”natuna” ollessaan. Haastateltava koki dopingaineilla olevan niin henkisen kuin fyysisenkin 

hyvinvoinnin kannalta merkittäviä ja hyviä vaikutuksia. Vastoin yleistä käsitystä, kuntodouppaajat 

saattavatkin huomata oman kokemuksensa kautta joidenkin aineiden olevan terveydelle hyödyllisiä 

(Salasuo & Piispa 2012, 174).  
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” Voimaa ja lihasmassaa tietenki, iha sillo aluks huomas, tuli tosi merkittävästi. Ja niinku kaikki 

tekeminen nopeutu hirveesti. Sitten ku oli se testosteroni ni huomas, niin se toi jaksamista ja 

semmosta yleistä hyvinvointii ja hyvää oloo. Ja tota, sitten oli pitkä aika, ku mä reenasin natuna sen 

jälkeen, ja siihen, natuna reenaamiseen liitty ne helvetilliset nivel- ja lihaskivut. Ja se tuska oli 

niinku se on huomattavasti kovempaa, ku touhu on niinku. Ja sitku alotti uudestaa 30kympi jälkee 

niin sitte oli jo vammoja tullu aika paljon. Niin nyt esim se nandronoli hoitaa mun nivelvaivat tosi 

hyvin... Et nopeita tuloksia plus sit noi kipujen poislähteminen… ” Mies, 38v. 

 

Osa haastateltavista kertoi myös jollain tasolla pahemmista sivuvaikutuksista. Eräs haastateltavista 

kertoi, miten kerran hänen kaverinsa pisti häneen dopingainetta tarkistamatta meneekö aine 

verisuoneen: ”ruuttas sen millin kaks mitä olikaan mulle, ja se meni saman tien verenkiertoon ja 

meinasin tukehtua. Sillon mä heitin kaikki tavarat roskikseen.” Haastateltava kertoi kuitenkin 

hakeneensa ”seuraavana aamuna ne sieltä roskiksesta poies. Heh.” Samankaltaisesta 

sivuvaikutuksesta kertoo myös toinen haastateltava. Tässä yhteydessä sivuvaikutuksen 

kontrolloinnissa keskeistä oli ensinnäkin sivuvaikutuksesta tietäminen ja sen tunteminen etukäteen. 

Yksilöllisyyden ulottuvuus ilmenee myös tässä haastateltavan kertomuksessa: sivuvaikutusten 

kokeminen on hyvin yksilöllistä.  

 

”Tietenki niis joissain, no trenbolonis on sit semmosia sivuvaikutuksia mitkä on vähän pahempia, 

mut tosi yksilökohtasia. Et se, että öisin hikoilee hirveesti ja se voi uneen vaikuttaa. Sit se, että jos 

sitä ainetta pääsee jostain syystä lihaksen sijasta verenkiertoon pienikää määrä, ni se aiheuttaa 

treniyskän, eli sen vahvan tukehtumisen tunteen, joka kestää noin minuutin. Ei oo mitenkää 

vaarallinen mut tosi inhottava tunne. Oon kokenu monta monta kertaa sen itseasiassa. Jolleki 

ihmiselle se ei tuu ikinä, ja se on ainoostaan tolla asetaattiesterillä. Mut sanotaan, et kun se tulee, 

niin sä kyllä tiedät sen. Tuntuu että sä yskit ja tukehdut ja sun silmät vuotaa, nenä vuotaa, happee 

tuntuu et sä et saa. Se kuulostaa aika rajulta mutta… 

 

H: Kun sait sen ekan kerran…? 

 

I: Mä tiesin, kyl mä tiesin. Ihmisiä, just netistä lukenu, et en yhtää ihmettele et ihmisiä menny 

paniikkii jos ei oo tarpeeks tehny tutkimusta ja soittanu hätänumeroo et ne kuolee nyt. En yhtää 

ihmettele et ne on ajatellu sillain, se on tosi pelottava tilanne, mut se fakta on, että se ei oo 

vaarallinen tila ja mä tiesin sen etukäteen, niin se oli purra vähä hammasta ja asia selvä.” Mies, 

24v. 

 

Haastateltavien mukaan dopingaineiden käyttöön sisältämään riskiin on mahdollista itse vaikuttaa. 

Suurin osa koki, että erilaisilla haittojen minimoimisen ja kontrolloinnin keinoilla heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa käyttöön, sen kontrolliin ja siitä mahdollisesti koituviin haittoihin 

(Monaghan 2012, 82). Haittojen minimointi olikin haastateltaville merkityksellistä, sillä 
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dopingaineita haluttiin käyttää ”järkevästi” ja ”terveys edellä”. Dopingaineiden tuomat mahdolliset 

riskit siis olivat haastateltavien tiedossa. Useammat kokivat tärkeäksi, että he välttyisivät 

mahdollisilta haitoilta.  

 

”No siis, mun mielestä jokanen joka käyttää ni kyl ne ne haitat tietää mut se et niihin pystyy hyvin 

paljon myös itse vaikuttaan et mikä se sun lopputulos on…Niin sä pysty vaikuttamaan niihin aika 

paljon ite vielä. Tätä pystyy tekee myös, tietyl tapa kuulostaa tyhmältä, mut terveys edellä. Et ei tän 

oo pakko olla semmosta aivotonta toimintaa mikskä se mielletään. Et tota noin, ite oon aina ollu 

kiinnostunu se et mä tiedostan et riski on olemas, mut mä tiedostan myös, että pystyn ite paljon 

vaikuttaan siihen riskin määrään.” Mies, 29v. 

 

Dopingaineiden käyttöön liittyy vahvasti riskitietoisuus: haittojen valossa kuitenkin hyödyt usein 

koetaan haittoja merkityksellisemmiksi (myös Andreasson & Johansson 2015, 13). Tällöin aineiden 

käyttöä jatketaan (Salospohja 2008; Kinnunen 2001). Haitat kuuluvat ikään kuin asiaan. 

Monaghanin tutkimuksessa tämä ilmeni erityisesti kansainvälisesti kilpailevilla (2001), jotka 

saattoivat käyttää dopingaineita syklittämättä eli ilman taukoja. Annosmäärillä on tässä myös suuri 

merkitys. Dopingaineet saatetaan kokea suhteellisen turvallisina, kunhan annosmäärät ovat pienet 

(esim Monaghan 2012, 83).  

 

Salospohja (2008) viittaa kuntodopingiin verraten sitä ilmiönä alkohoholin käyttöön ja tupakointiin. 

Salospohja (em.) väittää, että käyttäjät kokevat saamansa hyödyt niin suuriksi, että he eivät välitä 

mahdollisista käytön tuomista haitoista. Tutkimusten mukaan käyttäjät kuitenkin pyrkivät 

kontrolloimaan haittoja (ks. esim. luku 3.2 ja 3.3). Lisäksi aineistoni haastateltavat ilmaisivat 

välittävänsä mahdollisten haittojen syntymisestä. Haastateltavat kertoivat erilaisista tavoista ja 

keinoista, joiden avulla he minimoivat ja kontrolloivat dopingaineiden käyttöään ja ehkäisevät 

negatiivisia terveysvaikutuksia. Seuraavaksi kuvailen tarkemmin näitä keinoja, joiden avulla 

haastateltavat kertoivat kontrolloivansa mahdollisten haittavaikutusten syntymistä.  

 

5.4.1. Oman kehon tarkkailu ja säätely 

 

Itsensä tarkkaileminen näkyy dopingin käytössä vahvasti. Kuntodouppaajien etnofarmakologinen 

tieto keskittyy yksityiskohtiin: yksittäisen käyttäjän keholliseen kokemukseen. Tämä 

etnofarmakologinen individualisoitu tieto näkyy käyttäjien puheessa pääosin siinä, miten käyttäjän 

tulee jatkuvasti muuttaa käyttämiään syklejään nujertaakseen aineen kasvava toleranssi. Näin 

käyttäjän tulee jatkuvasti ja progressiivisesti sykliteorian mukaisesti vaihdella käyttämiään aineita, 

niiden yhdistelmiä ja annostuksia. Sykliteoria vaatiikin etnofarmakologisen tiedon lisäksi jatkuvaa 
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itsetarkkailua ja kokeilua. Vaikka etnofarmakologiseen tietoon liittyykin vahvasti myös kokeellinen 

aineiden käyttö, painottaa se samalla myös tarkkailun ja sääntelyn tärkeyttä. (Monaghan 2001; 

Bloor 1998.)  

 

Etnofarmakologiseen tietovarantoon sekä sen painottamaan tarkkailuun ja säätelyyn liittyen yksi 

yleinen haastateltavien oman terveyden ja dopingaineiden käytön kontrollikeino oli säännöllisissä 

veri- ja laboratoriokokeissa käyminen. Haastateltavat kertoivat käyvänsä mittauttamassa muun 

muassa veriarvot, maksa- ja rasva-arvot, hemoglobiinin, estrogeenin sekä testosteronitasot 

säännöllisesti. Näiden eri arvojen mittaus ja tarkkailu näyttäytyivät haastateltaville keinona 

tarkkailla omaa terveydentilaa sekä mahdollisten haittojen tai ongelmien ilmaantumista. 

Laboratoriokokeissa säännöllisesti käyminen näyttäytyi dopingaineiden käytön kontrollina, jonka 

kautta dopingaineiden käyttö toteutetaan ”järkevästi” ja ”vastuullisesti”.  Lisäksi osa 

haastateltavista tarkkaili omaa vointiaan ja terveyttään yleisestikin (Coquet ym. 2018, 10). 

Haastateltavat kävivät lääkärissä tai mittauttivat kotonaan verenpaineitaan ja sokeriarvojaan. 

Toisaalta mahdollisiin haittoihin viitattiin tulevaisuuden mahdollisina murheina. Haittojen 

mahdollisuutta ei siis kielletty, vaikka haastateltava tarkkailikin omaa terveydentilaansa käymällä 

laboratoriokokeissa säännöllisesti.  

 

”Haittapuolii, no mun on vaikee sanoo täs haittapuolist mitään, mä oon koittanu sen aina 

järkevästi toteuttaa, käyny labras seurannu omii veriarvoi ja kaikkee et käyttövuosii ei ny iha 

älyttömästi oo, et jos niit haittoi tulee ni kyl mä näkisin et mä kärsin niistä sitten myöhemmin 

joskus. Mutta, mitä mä oon labrois käyny niin ei mul ainakaan mitään (epäselvää) haittavaikutuksii 

mihinkää veriarvoihi, rasva-arvoihi, kolesterolii oo ollu et eikä mul oo ollu mtn psykologisii 

ongelmii sen takii eikä mitää muuta. Et mä oon ihan hyvin voinut jatkuvasti.” Mies, 29v. 

 

 

5.4.2. Tiettyjen aineiden välttäminen 

 

Yhtenä dopingaineiden käytön kontrollikeinona oli välttää tiettyjä dopingaineiksi luokiteltavien 

aineiden käyttöä (myös Monaghan 2012, 82). Tässä tiedon merkitys myös korostuu. Jotta osaa 

välttää ja olla käyttämättä tiettyjä dopingaineita, tulee olla perehtynyt ja tietää dopingaineista ja 

niiden käytöstä. Osa dopingaineista sisältävät esimerkiksi todella haitallisia vaikutuksia. Tämän 

vuoksi niiden käyttö ei haastateltavien mukaan ole järkevää. Osa haastateltavista käyttikin muualta 

omaksuttua dopingiin liittyvää tietotaitoa välttääkseen tiettyjen dopingaineiden käyttöä. Tuttavat, 

ystävät tai internet olivat toimineet dopingtiedon lähteinä koskien jotakin tiettyä dopingainetta ja 

sen vaarallisuutta. Tässä haastateltava kuvaa sitä, miten hän ei ollut tehnyt ikinä mitään 
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”kokeilemalla”, vaan on aina perehtynyt ja etsinyt tietoa dopingaineista. Suuressa roolissa ovat 

olleet myös kontaktit, joiden kautta kallisarvoista tietoa on saatu. Toisaalta haastateltava viittasi 

myös omaan kokemukseensa dopingaineista ja siitä, miten 20-vuoden aikana tietämystä on 

kertynyt: 

 

”No osa on siis niin vaarallisia et ne haittavaikutukset on nii kovat et ei siin mitää järkee käyttää, 

tieks. Elikkä sitä jos sul nousee maksa-arvot, vaikka satakertasiks tai muuta niin sulle tulee 

suomennettuna syöpä. Mut sillon sul pitää olla tietämystä asiasta ja sitä et mä en koskaan oo, sen 

voin sanoo vaik oli selvällä päällä näitä käyttäny ja muuta, niin en oo koskaan mitää tehny 

kokeilemalla. Mä luen aika paljon, sit mul on semmosia tuttuja, jotka on oikeesti suomen huippuja 

tässä asiassa, käveleviä lääkekirjoja et mul on silleen ollu hyvä. Se on pelastanu mones asiassa. 

…Mut sinänsä et, jos mäki oon ny tos kakskyt vuotta jollain tasolla niitä käyttäny, niin tietämystä ny 

on jonku verra tullu ja se et mä saan niitä, vaikka mä soitan tähän ni se on viis minuuttia ja tääl on 

joku. Ei se oo siitä kii. Täälä saa kuka tahansa voimailija.” Mies, 48v. 

 

Kokeilemisen ulottuvuus tulee silti monella haastateltavalla esiin. Haastateltavat kertoivat 

kokeilleensa ja käyttäneensä erilaisia dopingaineita. Joidenkin aineiden kohdalla he olivat 

huomanneet, että aine ei sopinut itselle (Salasuo & Piispa 2012, 174). Eri aineiden kokeilun ja oman 

kokemuksen kautta haastateltavat olivat muodostaneet ajatuksensa siitä, mitä dopingaineita he eivät 

halua ja toisaalta haluavat jatkossa käyttää. Osa oli kokeillut paljon erilaisia dopingaineita juuri 

selvittääkseen, mikä itselle sopii. Yksilöllisyyden ulottuvuus tuli siis näkyviin siinä, miten aine 

vaikuttaa ja miten se sopii. Näin kokeileminen näyttäytyi osittain pakollisena keinona oikeanlaisten 

aineiden löytämiseksi tiedon etsimisen ja keräämisen lisäksi.  

 

Etnofarmakologia ja sykliteorian mukainen yksilöllinen koekaniinina toimiminen näyttäytyykin siis 

yhtenä haittojen kontrollikeinona, sillä kokeilun avulla yritetään löytää itselle sopivimmat aineet ja 

niiden käyttötavat (esim. Monaghan 2001; Bloor ym. 1998). Dopingin käyttäjät löytävät usein heille 

itselleen sopivat aineet kokeilemalla eri aineita. Aineen käytöstä luovutaan, mikäli se ei itselle sovi. 

(Salasuo & Piispa 2012, 174.) Etnofarmakologiseen tietoon, sykliteoriaan ja dopingaineiden 

käyttöön kuuluu tietynlainen kokeilemisen ulottuvuus (myös Bloor 1998; Monaghan 2001). Tästä 

huolimatta haastateltavien puheessa dopingaineisiin liittyvä tietotaito, joka nähtiin oikeanlaisen 

käytön edellytyksenä. Käyttäjälle tietotaito näyttäytyy tiedollisena pääomana, mikä ilmenee 

dopingasiantuntijuuden kokemuksessa (Salasuo & Piispa 2012, 87, 159). Sisäpiirin, eli esimerkiksi 

muiden käyttäjien kautta omaksutun ja saadun tietotaidon kautta dopingaineiden käyttäjälle 

muodostuu tunne kontrollista, eli dopingaineisiin liittyvien riskien minimoimisesta (Coquet ym. 

2018, 9).  
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Tiettyjen aineiden välttäminen yhdistyi haastateltavilla joko kokeilun tai muualta omaksutun tiedon 

kanssa haittojen kontrollikeinoksi. Näin suoraviivaisesti jakoa ei pysty kuitenkaan tekemään, sillä 

monella haastateltavalla oli kokeilemisen lisäksi myös muualta hankittua tietoa. Tämä muualta 

kerätty tieto rakentui haastateltavan oman kokeilun ja yksilöllisen kokemuksen kautta päätökseen 

siitä, mitä aineita haastateltavan tulisi välttää.  

 

Osa haastateltavista ei esimerkiksi halunnut käyttää kasvuhormonia sen haitallisten vaikutusten, 

kuten sisäelinten kasvun vuoksi. Kasvuhormonilla koettiin olevan myös erilaisiin syöpiin liittyvä 

riski. Yksi haastateltava koki kasvuhormoni HGH:n aiheuttavan ”luonnottoman näköisen” 

ulkonäön, sillä se kasvattaa koko kehon lisäksi myös kasvojen rustokudosta.  

 

H: Alkuun oli semmosta et et välttämättä tienny mitä teet ni siitä on sit opittu? 

 

I: Joo, hyvin paljon. Tietyt lääkkeet jos joku tarjoo niitä tuola niin osaa jättää jo väliin ja tietää 

millä pelata et mistä on hyötyy ja mistä ei oo. Kasvustahan on ainoostaa vaa lihasvaurioita ja 

palautumiseen tällä hetkelä hirveen hyvä hyöty mut sitä ei tän hetkine tilanne anna periks et nyt 

mennää vaan perus niillä mitä yleensä kaikki käyttää dreni, deka, susta ja niin poispäin…sillo ku 

kasvuu käytin niin mulla tulehtu sydämen, sepelvaltimokanavat on avattu. Haima on kärsiny ja 

maksa kärsiny mut nyt ku on ns normaalii setteihi menny takasi niin ei oo enää.” 2 mies, 35v.  

 

Tällä hetkellä pelkkää testosteronin käyttöään yksi haastateltava perusteli muun muassa sillä, ”kun 

testosteroni on mieshormoni, vähemmän sivuoireita, kun se on neutraalihormoni mitä miehestä 

löytyy.” Muita dopingaineita haastateltava ei enää käyttänyt oman kokeilun ja muualta saadun 

tiedon perusteella. Haastateltavat kokivat esimerkiksi, että ”ethän sä ny pärjää, jos sul ei oo 

testosteronii kropassa, sä oot sillon sairas.” Ulkoisen testosteronin saatetaankin ajatella olevan 

miehen keholle hyväksi (Salasuo & Piispa 2012, 95). Testosteroni oli haastateltavilla käytetyin 

dopingaine. Testosteroniin viitattiin yleisestikin positiivisesti. Käytöstä ei koettu haittoja, vaan 

ainoastaan hyviä, positiivisia vaikutuksia niin vireyteen, mielialaan kuin yleiseenkin hyvinvointiin 

(Salasuo & Piispa 2012, 159). Testosteroni liitettiin haastateltavien puheessa myös vahvasti siihen, 

mitä on olla mies tai nainen: ”jos sul ei oo yhtään testosteronia, niin ei se oo kovin miehekästä” tai 

”muutut naiseksi”.  

 

Lähes kaikki haastateltavat pitivät pilleri- ja tablettimuodossa suun kautta nautittavia ”nappeja” 

kaikista pahimpana dopingaineena niiden sisältämän riskin ja haittavaikutusten vuoksi. Osa 
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haastateltavista kertoi käyttäneensä jossain vaiheessa näitä ”pillerimallisia mömmöjä” ja 

”perinteisiä venäläisiä nappeja”. Monilla käyttö alkoikin näiden dopingaineiden parissa.  

 

Tutkimuksissa ei olla juurikaan tarkasteltu dopingaineiden käytön aikana tapahtuneita muutoksia, 

kuten siirtymistä oraalisista injektoitaviin dopingaineisiin (Bates ym. 2018, 16). Keskimäärin suun 

kautta käytettävien dopingaineiden käyttö aloitetaan hieman nuorempana, kuin injektoitavien. 

Monet saattavat käyttää eri aineita saman aikaisesti eli samassa syklissä käytetään sekä suun kautta 

että injektoimalla käytettäviä aineita. Osa käyttäjistä luopuu oraalisista dopingaineista ja siirtyy 

kokonaan injektoitaviin käyttönsä jatkuessa. (Van de Ven m. 2020, 2-3.) Tutkimusten mukaan 

dopingaineiden päällekkäiskäytöllä eli polyfarmasialla (stacking) pyritään maksimaalisen 

anabolisen vaikutuksen saavuttamiseen sekä mahdollisen toleranssin kehittymisen ehkäisemiseen 

(Karila 2003; Pärssinen & Seppälä 2002; Syrjälä 2007; Monaghan 2001). Osa haastateltavista 

esimerkiksi kertoi, että testosteronia ja anabolisia steroideja tulisi käyttää samanaikaisesti: ”ne 

buustaa toisiansa, eli sun täytyy aina käyttää molempia, jos sä haluat maksimaalisen hyödyn 

niistä.” 

 

Haastateltavat pitivät suun kautta nautittavia dopingaineita keholle ja elimistölle erityisen 

haitallisina. Haastateltavat viittasivat tässä yhteydessä erityisesti sisäelimiin, kuten maksaan ja 

munuaisiin, joita suun kautta nautittavat aineet haastateltavien mukaan erityisesti vahingoittavat. 

Eräs haastateltava totesi, että ”ne on ne pahimmat” kuvaillessaan suun kautta nautittavia 

dopingaineita. Tiedolla on merkityksenä myös tässä yhteydessä: opiskelun ja asiaan perehtymisen 

avulla haastateltava on jättänyt nämä ”pahimmat myrkyt” pois. 

 

”…mä tottakai oon opiskellu sitä sit sieltä asti, ei tarvi lähtee tavallaa tämmösii vaik nappikuureja 

syömää ja pilaamaa maksaa…siis noi napit ylipäätää, ne rasittaa ylipäätää vitusti kroppaa 

enemmän et ne on jääny pois, pahimmat myrkyt sillälailla et se on vähä kestävämpää. Kaikki 

tämmöset rasvanpolttonapit, trembuteloni esimerkiks niin siihen ei oo mitää, tai emmä niitä syö 

enää dieetilläkää” Mies, 23v. ” 

 

Haastateltavat nostivat esiin sen, että injektoitavat dopingaineet ovat ”järkevämpi” ja näin 

terveydelle parempi vaihtoehto, kuin ”napit”. Injektoitavien eli ”märkien” dopingaineiden käyttöön 

viitattiin kuitenkin myös negatiivisesti. Pistämistä verrattiin ”neulatyynyynä olemiseen”. 

Epämiellyttävä dopingaineen käyttötapa kuitenkin kestetään, sillä terveys näytteli monelle 

haastateltavalle tärkeää osaa dopingaineiden käytössä. Haastateltavat mielsivät pistettävien 

dopingaineiden käytön terveellisemmäksi ja järkevämmäksi käytön muodoksi.  



 65 

 

I: Jos ny ihan rehellisii ollaan niin emmä tästä hirveesti oo koskaa tykänny, tai kuka ny 

neulatyynynä haluis olla koska järkevämpäähän on käyttää märkiä eli injektoitavia ennemmin, ku 

nappeja koska ne on just terveydelle parempii. Koska niissä napeis on aina seurattava et maksa-

arvot on normaalit, ku ne kuormittaa aika paljon, niin ku sä tökit kaks kolme kertaa viikos niit 

neuloi niin emmä tunne ketään kuka siitä tykkäis olla neulatyynynä.”Mies, 29v.  

 

 

5.4.3. Annoskokojen kontrollointi  

 

Osa haastateltavista mainitsi yhtenä käytön ja haittojen kontrollikeinonaan annoskokojen kontrollin. 

Haittojen kontrolloimiseksi annoskoot pyrittiin pitämään ”maltillisina” ja pieninä (Salasuo & Piispa 

2012, 183). Yksi haastateltavista kertoi pitäneensä annoskoot haittavaikutusten ”pelon puolesta” 

maltillisina. Lisäksi haastateltava kertoi, että näkemyksensä mukaan tärkeintä fyysisessä 

kehityksessä on loppujen lopuksi treeni: ” ihan sama et mitä ottas ni sohvalla makaamalla ei ihan 

kauheesti ne voimat lisäänny, että täytyy oikeesti treenata”. Tämän vuoksi haastateltava kertoi 

pyrkineensä käyttää mahdollisimman pieniä annoksia. Samankaltainen ajatus oli myös toisella 

haastateltavalla. Haastateltava kertoi, että vähemmästä annoskoosta ” ei saa sen verta hyötyy et ois 

järkevää sammuttaa omaa tuotantoo, omaa järjestelmää. Ja taas enemmän on taas vaikein kaikkien 

sivuvaikutusten kannalta.” Annoskoko siis suhteutettiin hyötyjen ja riskien suhteen. Toisaalta tässä 

yhteydessä myös haastateltava kertoi, että ” täytyy kattoo miten oma kroppa reagoi”. Osittain 

oikean annoskoon löytämiseksi haastateltavien täytyi itse kokeilla erilaisia annoskokoja. Haittojen 

kontrollikeinona annoskokojen räätälöinti tapahtuukin suhteessa koettuihin mahdollisiin 

sivuvaikutuksiin (Monaghan 2012, 82).  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa dopingaineiden käyttäjien joukossa on havaittu, miten käyttäjät 

mieltävät aineiden ”väärinkäyttäjiksi” esimerkiksi ne, jotka käyttävät ylenpalttisia annoksia ilman 

kunnollista kokonaisvaltaista treeniohjelmaa ja aineiden käytön suunnitelmaa. Lisäksi steroidien 

käyttäminen muutoin kuin sykleissä ilmentää muille käyttäjille itsekurin ja tarkasti suunnitellun 

tavoitteen puuttumista. Myös tämä erottaa steroidien oikein käyttäjän väärinkäyttäjästä. (Bloor ym. 

1998.) Yksi haastateltavista viittasi nuorempiin ja painoltaan kevyempiin käyttäjiin, joiden 

annoskoot ovat olleet haastateltavan mukaan todella suuria. Haastateltava viittasi tässä yhteydessä 

myös näkemykseensä hormonikuolemista ja niiden yleistymisestä. 

 

”… et jos mulle tulee joku kakskymppinen tyyppi tällähetkellä sanoo, pahimmillaan on et on ollu 

annostukset 6-7 kertasia muhun nähden ja kaveri on joku 70 kilonen ja mä painan tuplat siitä, niin 

niille siin ei oo enää mitään järkee. Elikkäs siis nää hormonikuolemat tulee paljon yleistyy, mitä ny 
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on ollukki. Esim kuoli just vähä aika sit huippuvoimailija Suomessa ni hän tukehtu ruokaansa. Eli 

kun otat insuliinia ja kasvuhormonia ja muuten niin sä suomennettuna tukehdut siihen ruokaas. 

Sillai kunniallinen kuolema, jos saa ottaa kantaa asiaan.” Mies, 48v. 

 

 

5.4.4. Sykliteoria ja kuurittelu 

 

Haastateltavat mainitsivat yhdeksi haittojen minimoinnin ja käytön kontrollin keinoksi 

syklittämisen eli kuurittelun. Syklittämisellä viitataan dopingaineiden käyttämiseen ennalta 

määritellyn ajan, jota seuraa tietyn mittainen tauko (Monaghan 2012, 82). Oleellista haastateltavien 

mukaan oli jälleen tieto ja dopingaineiden ”järkevän” käyttötavan omaksuminen, eli dopingaineiden 

käyttäminen sykleissä. Syklin suorittaminen oikein näyttäytyi myös tärkeänä: ”siin pitää sen 8 vko 

ois ihanne minimi kuurien välissä. Et sit ku kuurittellee ni kuurittelee fiksusti, tietää mitä touhuu ni 

sil säästää kroppaansa hirveesti.” Syklittämisen kerrottiin perustuvan ”terveyshommaan” tiettyihin 

aineisiin liittyvien vaikutusten vuoksi. Esimerkiksi Trenbolonen kerrottiin vaikuttavan kehon 

maksa-arvoihin merkittävästi. Syklittämistä pidettiin terveyden kannalta järkevämpänä, kuin sitä, 

että ”menee höyry päällä läpi vuoden” eli käyttää aineita ilman taukoja. Muutama haastateltava 

kertoi syklittämisellä olevan tehtävä myös siinä, että ”kroppa tottuu kaikkeen” ja että ”toleranssit ei 

nouse ihan törkeeks”.  

 

Osa sykliä on usein haastateltavien mukaan niin sanottu ”palauttelu”. Palauttelu tehdään toisilla 

lääke- tai dopingaineilla syklin jälkeen. Tarkoituksena tässä on oman ”kehon hormonijärjestelmän 

palauttaminen luonnolliseen tilaan”, sillä ”testotaso tippuu nolliin välittömästi, kun sä lyöt piikin 

jotain muuta ainetta ittees”.  Palautteluun käytettävänä aineena haastateltavat mainitsivat HCG:n, 

joka on istukkahormoni. Syklittäminen palauttavien aineiden kera onkin tunnistettu aikaisemmassa 

tutkimuksessa tyypilliseksi dopingaineiden käytön malliksi (Karila 2003; Pärssinen & Seppälä 

2002; Syrjälä 2007; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012). 

 

Haastateltavilla oli kuitenkin erilaisia näkemyksiä siinä, kuinka pitkä tauko syklin ja palauttelun 

aineiden välissä tulisi pitää. Haastateltavat mainitsivat muutaman viikon tai kolmen kuukauden 

tauon hyvänä aikavälinä tauolle. Yhden haastateltavan mukaan ”nyrkkisääntönä jokaselle” oli se, 

että ”mitä sä käytät, niin sen oot myös ilman…paitsi siihenkin on poikkeuksii jos veriarvot on 

kunnos, voi alottaa aikasemmin”. Omalla terveydentilalla oli siis tässä haastateltavan mukaan 

merkityksensä.  
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”Se on se syklin jälkeen niin sä vedät kaks vkoa taukoa ilman mitään ja sit sä otat näitä palauttavia 

eli se korjaa sun kehon hpt:an eli sen hormonijärjestelmän, palauttaa sen luonnolliseen tilaan. 

Koska luonnollisesti se ei palaudu, jos käyttää näitä onko se nyt sit, 19 NOR aineita eli trenbolonia 

tai nandronolonia.” Mies, 24v. ” 

 

Palauttavien aineiden käytöllä oli siis merkittävä rooli sivuvaikutusten ja haittojen kontrolloinnissa 

kuurin jälkeen, jolloin oma hormonituotanto ja keho ”ei ole luonnollisessa tilassaan”. Yksi 

haastateltavista viittasi kuurin jälkeiseen aikaan ”murrosiän uudelleen läpikäymisenä”.  Yleisinä 

kuurin jälkeisinä sivuvaikutuksina ja haittoina haastateltavat mainitsivat erityisesti 

masentuneisuuden ja masennuksen. Lisäksi sivuvaikutuksina haastateltavat kertoivat olleen 

mahdollinen seksuaalinen kiinnostumattomuus ja väsymys. Yksi mieshaastateltava viittasi siihen, 

miten yksi syy dopingaineiden huonoon maineeseen ovat ne douppaajat, jotka eivät käytä 

palauttavia aineita kuurin jälkeen. Dopingaineiden oikeanlaiseen käyttöön perehtyminen näyttäytyi 

taas merkittävässä roolissa siinä, että osaa käyttää dopingaineita järkevästi ja oikein.  

 

”Ja tottakai ku oli vähän perehtyny asiaan niin ei ne ollu niinku, semmoset idiootit että yks syy miks 

näillä dopingaineilla on niin huono maine, on mm. se että kun ne palauttavat aineet maksaa 

enemmän ku ne dopingiaineet, niin ihmisethän ostaa pelkästään niit ja ei mun tarvi tästä palautella. 

Niin tottakai sit nolvadeksillä ja klomideillä sit palauttelin siitä että keho palautuu siihen 

luonnolliseen tilaan ns…. Palauttavat on vaan pakollisia aina. ” Mies, 24v. 

Mahdolliset sivuvaikutukset olivat osan mielestä ”asiaan kuuluvia” ja”ne pystyy myös lääkitsemään 

pois”. Osa haastateltavista kertoi käyttävänsä tiettyjä dopingaineita tai muita lääkeaineita 

lieventämään jonkin käytetyn dopingaineen sivuvaikutuksia (Karila 2003; Pärssinen & Seppälä 

2002; Syrjälä 2007; Monaghan 2001; Monaghan 2012, 82). Yksi haastateltava kertoi käyttäneensä 

Masteron-nimistä dopingainetta lieventämään Trenbolone-nimisen dopingaineen sivuvaikutuksia. 

Myös esimerkiksi testosteronitasojen noustessa”sul nousee estrogeenitasot samassa kaavassa ja 

miehellähän se ei oo nii hyvä, ku alkaa tissit kasvaa ja iho rasvottuun ja voi tukka aknee”. Näiden 

sivuvaikutusten kontrolloimiseksi muutama haastateltava kertoi varautumalla 

antiestrogeenilääkkeiden avulla. Näihin ei-toivottuihin sivuvaikutuksiin vaikutti haastateltavan 

mukaan kuitenkin myös omat geenit, jolloin yksilöllisyyden ulottuvuus astuu jälleen kuvaan.  

Nuorten käyttöön viitattiin myös tässä yhteydessä. Haastateltavista yksi viittasi siihen, että nuoret 

eivät käyttäisi antiestrogeenilääkkeitä, jonka vuoksi esimerkiksi erilaisten käytöshäiriöiden 

mahdollisuus lisääntyy. Naisten dopingaineiden käyttöön viitaten moni haastateltava sanoi, että 

käytettävät dopingaineet ja lääkkeet katsotaan muun muassa sen mukaan, ”et ne ei olis niin 

androgeenisii, et ku ei oo toivottavaa et rupee viikset ja parta kasvamaan.” Eri dopingaineilla oli 
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haastateltavien mukaan oma tarkoituksensa. Käytettävät aineet vaihtelivat siis sen mukaan: ”siel on 

tosiaan aika radikaalit erot siinä mitä sä käytät, jos sä haluat kokoo tai sit voimaa.” 

Haishaastateltava kertoi, että tiettyjä ”nappeja” hän otti pysyäkseen hoikkana, toisen dopingaineen 

tarkoituksena oli taas kasvattaa lihaksia ja niin edelleen.  

 

5.4.5. Korvaushoito 

 

Myös korvaushoito näyttäytyi yhtenä kontrollikeinona dopingaineiden käytössä. Korvaushoitoon 

viittasi muutama haastateltava tässä yhteydessä. Yksi esimerkiksi ajatteli, että mitä kauemmin 

dopingaineita käyttää, ”sitä huonomminhan siitä palautuu”. Kuuri kuurilta palautuminen tulee 

vaikeammaksi, mikä tulisi tarkoittamaan haastateltavan mukaan loppuelämän kestävää 

testosteronikorvaushoitoa. Haastateltavat eivät kuitenkaan pitäneet korvaushoitoa millään muotoa 

pahana asiana. Päinvastoin, lähes kaikki korvaushoidossa olevat ja siihen viitanneet haastateltavat 

eivät pitäneet korvaushoitoa ja siihen ”joutumista” negatiivisena asiana. Korvaushoito nähtiin joko 

neutraalisti tai hyvänä ja tehokkaana sairauksien hoitomuotona. Tämä osittain linkittyi yleisesti 

siihen, mitä haastateltavat puhuivat testosteronista. Testosteronia pidettiin luonnollisena, kehossa jo 

esiintyvänä hormonina. Testosteronin puute aiheutti haastateltavien mukaan miehille ”sairautta” ja 

”miehettömyyttä”, niin kuin aiemmin analyysistä ilmenee. Tässä haastateltava esimerkiksi viittaa 

vanhuksiin ja sairauksien hoitoon anabolisilla aineilla, mikä on hänen mukaansa aliarvioitu 

hoitokeino Suomessa.  

 

”I:Suomessa on ehkä se miesten hormonihoidot terveydenhuollossa niin niitä käytetään liian 

vähän. Et ihmiset on huonokuntosia ja niil on matalat testosteronipitosuudet ja ne tota eivät 

välttämättä voi kauheen hyvin senki takia. Ni se pystyttäis myös hoitamaan niillä lääkkeillä. Mut et 

niitä ei mun mielestä käytetä tarpeeks tai ollaan liian varovaisia niiden käyttämisessä…Mut siitä ei 

nykytietämyksen mukaan siit ei oo mtn haittaa, päinvastoin se katotaan et esim vanhuksia voidaa 

hoitaa anabolisilla aika hyvin ja niiden elämänlaatu nousee siitä et niil toimintakyky pysyy 

pidempään. Emmä sitä näkis semmosena, minään hirveen negatiivisena, vaikka sitä joutuis 

loppuikänsä käyttää. Tietenki sit ne määrät ei voi käyttää semmosia isoja määriä kokoajan.” Mies, 

38v. 

 

Yksi haastateltavista kertoi hakeutuneensa testosteroni-korvaushoitoon pääasiallisena motiivinaan 

käyttää testosteronia turvallisesti. Haastateltava viittasi esimerkiksi siihen, miten dopingaineet eivät 

useinkaan sisällä sitä, mitä niiden pitäisi tai mitä niiden kerrotaan sisältävän. Haastateltava kertoi 

saaneensa myös tietynlaisen rutiinin siitä, kun hän pystyi hakemaan käyttämänsä aineen apteekista: 
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”mä aattelin et se on jollain lailla se turvallisuus ja semmonen, vaikka siis tässä rupee näiden 

vuosien jälkeen ajattelemaan sitä asiaa...” Haastateltava kertoi käyttävänsä korvaushoidossa yhden 

ampulin viikossa: sillä mä pysyn kondikses.” Haastateltavalle oli tärkeää oma terveys, sillä hän 

halusi turvallisuuteen nojaten käyttää reseptillä saatavaa testosteronia.  

 

”Ja tokihan me tiedettiin esimerkiks näin et tietyis eris on pähkinäöljyä, tai mitä ny onki. Pelkkää 

vaikka rypsiöljyy sie ampuleissa. No luuleksä että meneeks se myyntii? Totta kai ne menee, mut sie 

voi olla myös jotain muuta semmosta asiaa, et jollaki saattaa lähtee henki...Se on ihan sama mitä 

siin purkin kyljes lukee, et jos mäki oon esim nähny purkkeja niin aa täs on tämmönen purkki, 

laitetaan sinne noita. Eihän ne koskaan ole sitä. Sen takia mäki sanoin et mä mielelläni käytän 

sellasta apteekkitavaraa.” Mies, 48v. 

 

 

5.4.6. Dopingtiedon ja tietotaidon merkitys 

 

Haastatteluiden perusteella tieto dopingaineista näyttäytyi tärkeänä dopingaineiden käytön 

säätelyssä. Erityisesti ei-toivottujen sivuvaikutusten ja haittojen minimoimisessa tiedolla oli 

merkittävä rooli. Haittojen esiintymistä haastateltavat perustelivat sillä, että ihmisillä ei ole 

tarpeeksi tietoa ja he eivät osaa käyttää dopingaineita vastuullisesti. Omalla tietotaidolla, ja suhteilla 

sekä omalla verkostolla nähtiin olevan merkitystä siinä, että aineiden käyttäminen on turvallista. 

Esimerkiksi sen suhteen, mitä aineita ei kannata käyttää ollenkaan niiden haittavaikutusten vuoksi 

oli merkittävää, että ”sulla on hyvät linkit siihen asiaan”. Omalla pitkällä käyttökokemuksella ja 

matkan varrella kertyneellä tietotaidolla perusteltiinkin omaa oikeanlaista dopingin käyttöä, jossa 

oleellista oli haittojen minimointi. Tieto, sen keruu ja omaksuminen olivat ”pelastaneet mones 

asiassa”.  

 

Tietoa haastateltavat saivat ennen käytön aloittamista, mutta myös käytön aikana internetistä sekä 

ystäviltään ja kavereiltaan, jotka kilpailivat esimerkiksi jossakin fysiikka- tai voimalajissa. Internet 

näyttäytyi yhtenä yleisimpänä haastateltavien käyttämänä tiedonlähteenä (esim. Salospohja 2008). 

Haastateltavat lukivat tietoa kirjoista, internetistä, sekä kuuntelivat ja kyselivät neuvoja ”suomen 

huipuilta”, joita kuvailtiin myös ”käveleviksi lääkekirjoiksi”. Useammilla haastateltavilla oli siis 

jonkinlainen verkosto ystäviä tai tuttavia, joiden kautta tietoa saatiin ennen käytön aloittamista 

mutta myös myöhemmin. Osa viittasi lähinnä internettiin kanavana, josta tietoa hankittiin.  

 

Aineistossa oli havaittavissa samankaltaisia piirteitä, kuin mitä aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on 

havaittu koskien muun muassa tiedon hankintaa ja dopingin käyttäjäksi oppimista. Andreassonin ja 
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Johanssonin (2015) havaitsivat, että internet-yhteisössä keskustelua hallitsivat kuntodopingista 

koetut hyödyt. Käyttäjät olivat silti tietoisia käytön riskeistä ja mahdollisista haitoista (vrt. 

Salospohja 2008). Andreassonin ja Johanssonin (2015) tutkimuksen yksi päälöydös oli se, että 

kuntodopingiin keskittyvä internet-yhteisö näyttäisi myötävaikuttavan ja osallistuvan yksittäisen 

käyttäjän oppimisen prosesseihin. Tutkijoiden mukaan dopingin käyttäjäksi siis opitaan. Käyttäjäksi 

tulemisen oppiminen sisältää riskinottoa ja halua käyttää erilaisia keinoja tietynlaisen kehon 

saavuttamiseksi. Oleellista tässä on myös tietyn etno-tieteellisen tiedon hankkiminen. Tämän 

etnofarmakologisen tieton (Monaghan 2001) kautta käyttäjä voi konstruoida käytäntöjään niin, että 

dopingaineiden käyttö suoritetaan terveysagendan mukaisesti. Keskeistä internet-yhteisöissä 

tapahtuvassa tiedon omaksumisessa ja siirrossa ovat eri käyttäjien roolit: kokeneemmat opastavat 

aloittelijoita. (em. 13).  

 

Muutama haastateltava otti kantaa myös median antamaan kuvaan ja informaatioon dopingaineiden 

käytöstä. Dopingaineiden mahdollisista negatiivisista terveysvaikutuksista puhumista pidettiin 

hyvänä asiana. Tästä huolimatta osa haastateltavista koki, että ”unohdetaan se terveyspuoli 

osittain”. Tällä viitattiin siihen, miten mediassa ei kerrota ja puhuta ollenkaan dopingin käyttäjien 

terveellisistä elämäntavoista, jotka saattavat olla ”tavallisia” ihmisiä paremmat (myös Salasuo & 

Piispa 2012). Yksi haastateltava viittasi mediaan ja sanoi ”oon sitä mieltä että (medialla on) ihan 

väärä käsitys kaikesta.” Toinen haastateltava otti puheeksi mediassa esitetyt terveyteen ja 

dopingaineiden käyttöön liittyvät haittavaikutukset ja niiden yleistämisen. Haastateltavat siis 

kokivat, että mediassa herkästi yleistetään haittavaikutuksia ja unohdetaan täysin dopingin käyttöön 

liittyvät positiiviset terveysvaikutukset: 

 

”Mun mielestä varsinkin Suomen medias puhutaan et suomes on hirveen hyvä sanan vapaus ja 

kaikki muu, ni tarvis puhuu, tai ymmärrän senkin et ei voida puhuu sillain et ne on vaarattomia ja 

terveysriskittömiä jne, mut et ei voida myöskään kirjottaa aina niin negatiivisesti et on automaatio 

et näin tulee tapahtumaan ja kivekset surkastuu ja tippuu pois tyylii just eka ja kaikkee muuta et. 

Unohdetaan monesti se terveyspuoli osittain niinku muuten.” Mies, 29v. 

 

Jälkimodernissa kulttuurissa terveellisyys saatetaan liittää enemmän siihen, miltä ihminen näyttää. 

Kehonrakennusta ja yleisemminkin kuntoilua saatetaan pitää terveellisenä, vaikka niihin liitetään 

myös terveydelle haitallisia toimintatapoja, kuten dopingaineiden käyttöä. Eräässä tutkimuksessa 

kehonrakentajat oikeuttivat dopingaineiden käyttöään viitaten ulkonäköönsä. Käyttäjät perustelivat 

dopingin käyttöään sillä, että dopingin käyttäjät näyttävät terveellisimmiltä kuin keskivertoihmiset. 
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(Monaghan 2012, 83-84.) Tässä aineistossa muihin ihmisiin ja terveellisyyteen viitattiin lähinnä 

elintapojen kontekstissa tai muihin päihteisiin liittyen (em., 86). 

 

Eräässä tutkimuksessa dopingaineita käyttävät mielsivät dopingaineiden käytön ja niiden 

aloittamisen asiana, joka pitää ansaita ja yhdistää oikeanlaiseen asiantuntemukseen aiheesta (Coquet 

2018, 9). Kuntodouppaajien tärkeimpänä informaation lähteenä toimii internet, muut käyttäjät sekä 

erilainen aiheesta tehty kirjallisuus (esim. Salospohja 2008; Salasuo & Piispa 2012), mikä näkyi 

myös aineistossani. Virallisempana informaation lähteenä yksi haastateltava mainitsi myös 

terveysportti-verkkosivuston, joka tarjoaa lääketieteellistä tietoa helpottaen ja nopeuttaen 

terveydenhuollon ammattilaisten työtä (terveysportti.fi). Aikaisemman tutkimuksen mukaan 

dopingaineiden käyttäjät saattavat kokea viranomaisten ja lääketieteen ammattilaisten tarjoaman 

tiedon dopingaineista epäluotettavaksi (Petrocelli 2008, 1196). Kuntodopingiin liittyvät riskit ja 

mahdolliset terveyshaitat eivät ole tulleet julki Suomen kontekstissa sellaisessa laajuudessa, kuin 

mitä lääketieteessä tehty tutkimus on antanut ymmärtää. Tämä saattaakin prevention suhteen 

aiheuttaa sen, että käyttäjät eivät miellä viranomaisten antamaa tietoa oikeaksi. Sukupolvelta 

toiselle periytyvät kulttuuriset käyttöohjeet syntyvät viranomaistiedon rinnalle. Kulttuuriset 

käyttöohjeet leviävät erityisesti nykypäivänä internetissä käyttäjältä toiselle. (Salasuo & Piispa 

2012.) Epäluottamus lääketieteellisiä ammattilaisia kohtaan myötävaikuttaa internet-forumeilla 

siihen, miten kokeneempiin käyttäjiin ja heidän antamiinsa neuvoihin luotetaan (Brennan ym. 2017, 

1525).  

 

Yksi haastateltavista viittasi niin kutsuttuun ”roid rageen” ja koki yleisen stereotypian olevan turhaa 

yleistämistä:” sitähä paisuteltii aina, et jos sä käytät jotain niin sit sä oot ihan sekopää, raivopää ja 

mitä kaikkee”. Haastateltavan mielestä kyse on kuitenkin lähinnä ihmisen omasta 

persoonallisuudesta: ”et jos on kusipää normaalistikin, niin sit on kusipää näittenki kans. Et enhä 

mä niistä välittäny kun oon aika täyspäinen ja järkevä.” 

 

Roid rage eli ”roinaraivo” on yksi kuntodopingiin liitetty stereotypia, joka viittaa väkivaltaiseen ja 

äkkipikaiseen käyttäytymiseen. Suomen kontekstissa on aikaisemmin kuitenkin huomattu, että 

dopingaineiden käyttäjät saattavat kokea olevansa jopa rauhallisempia dopingin käyttämisen 

johdosta. Käyttäjät pitävätkin roinaraivoa lähinnä propagandana ja urbaanilegendana. Läheisten ja 

esimerkiksi poliisien kokemukset saattavat tästä kuitenkin erota vahvastikin. Kysymys saattaa 

kuitenkin olla siitä, että osa ihmisistä on taipuvaisempia aggressiiviseen ja väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen. (Salasuo & Piispa 95-96.) Lääketieteellisten selitysten rinnalla voidaan pohtia 
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myös kulttuurin vaikutusta. Vaikka anabolisten steroidien käytön on todettu aiheuttavan 

aggressiivisuutta, voi aggressiivisen käyttäytymisen ilmeneminen olla vahvasti sidoksissa 

kulttuuriin. (Monaghan 2001, 158-164.) Roinaraivossa voikin olla kyse taipumuksesta 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen, jota kovaa maskuliinisuutta korostava elämäntyyli ja 

dopingaineiden käyttö korostaa (Salasuo & Piispa 2012, 95).  

 

Kuntodopingissa ja huumausaineiden käytössä tiedon roolilla on nähtävissä hyvin samankaltaisia 

piirteitä. Tarkoituksenani ei ole rinnastaa huumausaineiden käyttöä dopingaineiden käyttöön, vaan 

tuoda esiin tiedon roolit molemmissa tapauksissa. Myös huumeiden käyttäjien yhtenä tärkeimpänä 

tiedon lähteenä on muiden käyttäjien kautta saatu tieto, jota voi kutsua myös vaihtoehtoiseksi 

informaatioksi. Huumeiden käyttäjät mieltävät yhteiskunnassa auktoriteettien tuottaman virallisen 

informaation ja valistusmateriaalin huumeiden käytön haitoista ongelmalliseksi. Informaatio 

koetaan haittoja liioittelevaksi eikä sitä pidetä objektiivisena tai oikeana. Käyttäjien tapa tulkita niin 

virallista kuin vaihtoehtoistakin tietoa kuitenkin vaihtelee. Lisäksi vaihtoehtoisen informaation 

suhteen käyttäjälle tulee ongelmaksi valikoida objektiivinen tieto valtavasta tietotulvasta. Saatavilla 

olevan vaihtoehtoisen informaation laatu myös vaihtelee. Tämä johtaa Salasuon mukaan siihen, että 

käyttäjän tieto perustuu usein kulttuurisiin uskomuksiin eikä, käyttäjällä ole kunnollista ymmärrystä 

huumeiden käytön riskeistä. (Salasuo 2006.) Kulttuuriset käyttöohjeet kuntodopingin suhteen ovat 

täsmällisiä, faktapohjaisia ja niiden tarkoitus on ehkäistä haittoja tulosten saamisen rinnalla (myös 

Monaghan 2001). Ongelmaksi muodostuvat Salasuon ja Piispan mukaan kuitenkin akuutit 

terveysriskit, joihin kulttuuriset käyttöohjeet eivät tarjoa vastauksia (Salasuo & Piispa 2012, 198).  

 

Terveyskysymyksissä onkin tyypillistä käyttäytyminen, jossa tietyn ihmisryhmän edustajat eivät 

koe toimintaansa aina haittoja aiheuttavana tai riskialttiina toimintana. Yleisesti toiminta saatetaan 

kuitenkin tuomita erittäin epäterveelliseksi. Vaikka huumausaineiden riskit olisivatkin niitä 

käyttävän tiedossa, ei niiden koeta koskettavan itseä vaan muita käyttäjiä ja erityisesti 

ongelmakäyttäjiä. (Salasuo 2006.) Haastateltavani kertoivat kokevansa dopingaineiden käytön 

jollain tasolla riskialttiiksi toiminnaksi eikä käyttöä suositeltu muille. Lisäksi haastateltavat 

kertoivat erilaisia tapoja haittojen minimoimiseksi. Myös ekstaasin käyttäjien käyttäjäkulttuurisessa 

keskustelussa korostetaan käytön hallittavuutta, jolla on keskeinen asema käyttöä koskevien riskien 

ja haittojen tulkitsemisessa. Ekstaasin käyttäjän oma riskitieto ja riskien tunnistaminen on hyvin 

yksilökohtaista ja vaihtelee sen mukaisesti. (Salasuo 2006.) Yksilön terveystajulla on oma 

tehtävänsä siinä miten, ja millä resursseilla yksilö dopingin käyttöön liittyviin mahdollisiin 

haittoihin ja riskeihin suhtautuu. Lisäksi terveystaju vaikuttaa siihen minkälaisena heidän 
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terveyskäyttäytymisensä lopulta näyttäytyy. (Salasuo & Piispa 2012, 90.) Vaikka aineistoni 

haastateltavat kertoivat käyttävänsä aktiivisesti erilaisia haittojen minimoimisen keinoja, näyttäytyy 

dopingin käyttö muille ihmisille varmastikin hyvin ristiriitaisena. Kuntodouppaajalle toiminta ei 

kuitenkaan näyttäydy ristiriitaisena juurikin erilaisten jo edellä käsiteltyjen haittojen 

kontrollikeinojen kautta. Näitä olivat siis maltilliset annosmäärät, kokemusperäisesti löydetyt itselle 

sopivat aineet sekä terveydelle hyödyllisiksi löydetyt aineet. (myös Salasuo & Piispa 2012, 174.)  

 

Tutkimuksissa on jo aiemmin löydetty monia tässä aineistossa esiin tulleita kontrollikeinoja edellä 

mainittujen lisäksi. Muita aineistosta esiin tulleita kontrollikeinoja olivat aineiden käyttäminen 

sykleissä, itsensä ja terveytensä tarkkailu esimerkiksi verikokein sekä myös korvaushoitoon 

hakeutuminen. Kaikki kontrollikeinot pohjautuvat dopingtietotaitoon ja sen merkitykseen. Jotta 

osaa kontrolloida käyttöä mahdollisten haittojen varalta, tulee olla tietämystä dopingaineiden 

käytöstä. Toisaalta kokemusperäinen koekaniinina olo merkitsi haastateltaville itselle sopivien 

dopingaineiden löytymistä, sillä dopingaineiden vaikutuksia pidettiin yksilöllisinä. 

Etnofarmakologinen tieto kannustaakin kokeellista aineiden käytön lähestymistapaa, sillä samalla 

se painottaa tarkkailun ja sääntelyn tärkeyttä (Bloor ym. 1998, 34). Oma kokemus sekä 

etnofarmakologinen tietovaranto vaikuttavatkin käyttäjien ymmärrykseen ja käsitykseen 

dopingaineista (Monaghan 2001).  

 

 

5.5. Käytön lopettaminen: kokemuksia ja ajatuksia 
 

Haastateltavista neljä oli siis lopettanut dopingaineiden käytön. Heistä osa oli 

testosteronikorvaushoidossa. Haastateltavat eivät olleet hakeutuneet korvaushoitoon dopingaineiden 

aiheuttamien terveysongelmien takia. Syynä korvaushoidolle oli jokin muu jo aikaisemmin todettu 

sairaus. Yhdellä haastateltavalla kyse oli vapaaehtoisesta korvaushoitoon hakeutumisesta, kuten jo 

aiemmin analyysistä ilmenee. Elämänkulku ja merkittävien elämäntapahtumien merkitys näkyi 

erityisesti tietoisen lopettamispäätöksen tehneillä haastateltavilla. Yllättävät elämäntilanteet 

näkyivät myös lopettamisen syinä. Lopettamisesta puhuttaessa haastateltavien kertomuksissa oli 

selkeästi nähtävissä elämänkulku ja eri elämänvaiheiden tuomat muutokset elämään.  

 

Muutamalla haastateltavalla dopingaineiden käytön lopettaminen oli ollut vahvasti tietoinen, 

etukäteen mietitty päätös. Lopettamisen syyt linkittyivät vahvasti elämänkulkuun ja sen 

merkittäviin ja tärkeisiin käännekohtiin. Yhdellä haastateltavalla dopingaineiden käytön kulku oli 

ollut monella tapaa negatiivisesti värittynyt kokemus ja elämänvaihe. Haastateltava kertoi että ” kun 
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tulin vikasta kisasta ulos ni mä sanoin et mä en nouse tonne lavalle enää ikinä, mä en douppaa 

enää ikinä enkä mä oksenna enää ikinä enkä mä syö mitää tämmösiä lääkkeitä enää ikinä, ja se 

loppu siihen.” Haastateltava kertoi kehonkuvansa vääristymisestä käytön aikaan, jolloin käytti 

myös laksatiivisia lääkkeitä ja oksenteli. Dopingaineilla haviteltiin kisamenestystä, mutta myös 

isoa, lihaksikasta ulkonäköä: ”halusin shokeerata ihmisiä”. Lopettamispäätökseen kiteytyivät 

omaan terveyteen liittyvät, kuin myös omaan perheeseen ja avioliittoon liittyvät asiat: ”avioliitto 

meinas mennä”. Dopingaineiden käytön lopettamiseen ja näin myös treenipiireistään ”eroon 

pääsemiseen” haastateltava viittasi myös ”pään selväksi saamisena”. Kyseessä oli haastateltavalle 

siis elämäntyylin ja elämäntavan kokonaisvaltaisesta muuttamisesta (Andreasson & Johansson 

2020).  

 

”No se oli se, kun mä oksensin ne ruuat 6 h jälkeen et ne ei ollu sulanu ollenkaan ni tajusin et nyt 

on kaikki ihan pielessä. Nyt täs ei oo enää mitää terveyden kans tekemistä. Et mun täytyy tää kaikki 

lopettaa. Ja mul lapset jo urheili sillon (poistettu), avioliitto meinas mennä ja tuli paljon 

ulkopuolista painetta kovasti, (osapoistettu). Kaikki nää yhteissummana ni mä tajusin et nyt 

mennään niin kovaa ja niin korkeella et kohta tullaa alas nii et tämähtää. Ja sit mä mä tein 

totaalisen elämänmuutoksen. Lähin opiskeleen, keskityin lapsiin ja tein dopinginvastasta työtä ja 

sain avioliiton kuntoon ja kokonaan elämänmuutoksen. Ihan summasummarum.”Nainen, 55v.  

 

Toisella haastateltavalla päätös lopettaa johtui myös monesta eri asiasta. Päästyään kilpailuissa jo 

”niin korkeelle” seuraavan kilpailumenestykseen liittyvän etapin saavuttaminen olisi hänen 

mukaansa vaatinut enemmän dopingaineiden käyttöä. Haastateltava kertoi, että ”niillä 

panostuksilla, mitä oli valmis tekemään ja tekinin, niin ei ollu mahdollisuutta päästä 

korkeemmalle”. Kilpailuihin ja siihen tarvittavan dopingaineiden käytön lisäksi haastateltava kertoi 

alkaneensa miettiä myös tulevaisuuttaan parisuhteen alettua. Haastateltava viittasi tulevaisuuteen ja 

”sen pilaamiseen” dopingaineiden käytön jatkamiseen liittyen. Elämäntyyli, johon dopingaineiden 

käyttö kuului ei haastateltavan näkemyksen mukaan soveltunut perhe-elämään (Andreasson & 

Johansson 2020).  

 

”Ja sitten seuraava porras oli, niin olis ollu niin suuren seuraavan portaan takana et en ollu siihen 

valmis ja siihen tuli parisuhdetta ja muuta alko miettiin tämmösiä, et näillähän voi olla vaikutusta 

tulevaisuuteenkin, et jos ei halua tulevaisuuttaan täysin pilata niin sillä on painoarvonsa. Lapsen 

saantia ja tämmöstä rupesin miettimään.” Mies, 44v. ” 

 

Lasten saamisen näkökulman otti myös toinen haastateltava. Hän oli omien sanojensa mukaan 

luultavasti saanut lapsia dopingaineiden ja testosteronin käytön ansiosta, sillä hänellä epäiltiin 
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olleen matalat testosteronitasot jo ennen käytön aloittamista. Haastateltava ei kokenut siis 

aikaisempaa dopingaineiden käyttöään huonona asiana tai katunut sitä – päinvastoin. 

Dopingaineiden käytön lopettanut haastateltava kertoi, että käyttäisi edelleen dopingaineita, jos se 

olisi mahdollista.  

 

Muutama haastateltava ei ollut tehnyt varsinaisesti tietoista ja lopullista päätöstä dopingaineiden 

käytön lopettamisesta. Lopettamisen, tai tässä tapauksessa määrittelemättömälle tauolle jäämisen 

syyt liittyivät haastateltavilla elämäntilanteiden muutoksiin. Tällaisia olivat esimerkiksi oman 

taloudellisen tilanteen muutokset opiskeluelämän aloittamisen myötä, loukkaantuminen ja 

kilpailemisen lopettaminen, sekä treenin muuttuminen ”harrastusmaisempaan meininkiin”. 

Dopingaineiden lopettamiseen suhtauduttiin rennosti: ”saatan olla, että innostun taas jossai 

vaiheessa, saatan olla että en innostu. Mutku se nykyää tällee harrastemieles muutenki, ei mitää 

vakavaa niin en niinku, mitään en pidä mahdottomana. Ihan fiiliksen mukaan.” Haastateltava myös 

lisäsi, että jos kilpaileminen loppuisi kokonaan, loppuisi myös dopingaineiden käyttö. Opiskelujen 

myötä oma rahallinen tilanne ei enää ollut dopingaineiden käytön suhteen otollinen, sillä 

dopingaineet ovat kalliita. Koko elämäntyylin muututtua ehdottomasta ja kurinalaisesta elämästä 

rennompaan, jäi myös dopingaineiden käyttö pois (Andreasson & Johansson 2020). Dopingaineiden 

tarkoitus toimia ”rajojen rikkomisen” apuvälineenä näkyi näissä lopettamispäätöksen kokemuksissa 

vahvasti. Erittäin päämäärätietoisen kehonmuokkaamisen ja siihen liittyvän elämäntavan vaihduttua 

rennompaan elämäntyyliin, ei dopingaineiden käytölle nähty enää perusteita.  

 

Yksi haastateltava kertoi treenaamisen ja dopingaineiden käytön loppuneen tapaturman vuoksi 

(Bates ym. 2018). Salitreenin jäätyä pois jäi haastateltavalla myös dopingaineiden käyttö (vrt. Bloor 

1999).  Haastateltava kertoi omista dopingaineiden käytön aiheuttamista haitoista. Haastateltavan 

hyvä ystävä oli myös kuollut dopingaineiden käytön seurauksena. Haastateltava kertoi, miten ” sitä 

kuvittelee et eihän sitä koskaan itelle mitään satu et sehän siin on et kuvittelee vaan et kaikille 

muille sattuu”. Esimerkiksi huumausaineiden käyttäjät saattavat ajatella, että mahdolliset haitat 

eivät kosketa itseä, vaan muita käyttäjiä (Salasuo 2006). Haastateltava kuitenkin kertoi, että 

dopingista jääneet haitat eivät jälkikäteen häntä oikeastaan ”harmita”. Hän kertoi, että treenaisi ja 

käyttäisi dopingaineita edelleen, jos se olisi mahdollista. Haastateltavalle tämä tarkoitti erityisesti 

mahdollisuutta jatkaa salitreeniä, sillä dopingaineiden käyttö linkittyi haastateltavalla salitreeniin ja 

kovempien tulosten saavuttamiseen. Monilla muillakin haastateltavilla salitreeni ja sen jatkaminen 

linkittyivät nimenomaan dopingaineiden käyttöön. Tällaisessa tilanteessa doping näyttäytyy 

nimenomaan välineenä (Salasuo & Piispa 2012).  
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”mut se douppingin käyttö kuitenkin on niinku ei terveellistä eli ittelläni kasvo sydämen vasen 

kammioseinämä on tosi paksu ja sydän on normaalii suurempi et semmonen tuli niinku mulle siitä 

douppingin käytöstä ja kavereillehan tuli sit mätäpaiseita et ne oli sairaalassa ja sit tosiaan tää yks 

kaveri kuoli ihan tähän douppaamiseensa et eihän se silleen terveellistä kyl silleen oo…. 

Joo ja kylhän sitä kuvittelee et eihän sitä koskaan itelle mitään satu et sehän siin on et kuvittelee 

vaan et kaikille muille sattuu. Ja ei se ny tällee jälkikäteenkään mitenkään harmita, mut oli siin 

jälkikäteen, jouduin tappeleen et sain noi verenpainelääkkeet, kun noi sydämentykytykset tuli 

kuvioihin et tavallaan ei oo jääny kyl harmittamaankaan, päinvastoin, et jos olis mahdollisuus niin 

olisin uudestaan siellä (salilla) sitten. ” Nainen, 43v. 

 

Edelleen dopingaineita käyttävät haastateltavat kertoivat mahdollisesti lopettavansa dopingaineiden 

käytön esimerkiksi sitten, kun ”tulee ikää lisää”. Haastateltavat kokivat, että oma elimistö ei enää 

ole yhtä hyvässä kunnossa vanhempana: ”sit ku tulee ikää lisää ni, tottakai rupee vanheneen ni 

sisuskalut ei oo sit niin hyväs kunnossa vanhempana mitä ne on ny tällä ikää.” Haastateltavat siis 

ajattelivat, että tulevat lopettamaan dopingaineet ikääntymisen myötä (Salasuo & Piispa 2012, 152). 

Osa haastateltavista kuitenkin koki, että tietyt dopingaineet auttavat esimerkiksi nivelien ja 

nivelsiteiden kunnossapidossa ja revähdysten välttämisessä (em. 174).  

 

Toisena lopettamisen syynä mainittiin esimerkiksi vakava sairastuminen tai kuolema: ”tai mä 

kuulen et mä viikon pääst kuolen näihi jos en lopeta ni siin on ainut syy miks lopettaisin.” Muutoin 

dopingaineiden käyttöä ajateltiin jatkaa. Korvaushoidossa oleva haastateltava kertoi, ettei ole 

koskaan miettinyt lopettamista kokonaan. Haastateltava viittasi tässä yhteydessä käyttämiinsä 

pieniin annosmääriin (em. 174). Lisäksi haastateltava koki ”pitävänsä nostelusta”, eli voimailusta ja 

salitreenaamisesta. Haastateltava koki, että dopingaineet kuuluvat automaattisesti salitreeniin ja 

voimailuun mukaan. Dopingaineiden käyttö kuului osaksi haastateltavan elämäntyyliä ja myös 

terveydestään huolehtimista. Haastateltava kertoi, että pienet määrät auttoivat häntä jaksamaan. 

Haastateltava näyttäytyi myös tietynlaisena kokeneena käyttäjänä, joka auttoi aloittelijoita (Salasuo 

& Piispa 2012; Andreasson & Johansson 2015, 13; Andreasson & Johansson 2020, 100).  

 

”H: Tuliks sulle jossai kohdin ees mtn semmosta et lopetan nyt käyttämästä näitä siihen 

tarkotukseen kun vedit? 

 

I: Ei, ei. Mul on siis sillälailla et se on tässä vaihees aikalailla, miten sen sanois, mä pidän siitä 

nostelusta ja mä oon käyttäny kuitenkin aina maltillisia määriä. Eli tätä mä haluun terottaa et ne 

määrät on ollu niin maltillisia… mä sanoin aina et ja oon sanonu jos joku kysyy näistä, en mä 

ajaudu neuvoon tai jos se on semmosen olonen et sitö kannattaa neuvoo ni sanonu et muista, 

maltilla, määrä et joskus vähempi on parempi... Netissähän on näitä asiantuntijoita, mitkä on 
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niinku netistä et niitä ei kannata ees lukee. Se on taas eriasia joku artikkeli, jonka joku urheilija on 

tehny tai joku, ne on taas sit englanninkielisiä ja muuta. Niin. Mä oon esimerkiks, voin ottaa välil 

viekin anabolista, jos taas rupeen kunnolla treenaan, miksen. Mut tosi pieniä määriä ja se auttaa 

mua jaksaan. ” Mies, 48v. 

 

Kukaan haastateltavista ei kertonut dopingaineiden käytön lopettamisen olleen mitenkään erityisen 

vaikeaa. Naishaastateltava kertoi kuitenkin kokemuksistaan siitä, miten keho muuttui radikaalisti 

dopingaineiden lopettamisen jälkeen. Kehon muuttuminen aiheutti haastateltavalle ahdistusta. 

Haastateltava kertoi painonsa nousseen kuukauden sisällä lähes kymmenen kiloa: kehoon kertyi 

nestettä ja ”läskiä”. Lihavuuden voisikin sanoa olevan pelottavin asia, mitä nainen voi kohdata 

elämänsä aikana. Tästä varoittavat erityisesti naisten lehdet. Naisiin kohdistuvat 

ulkonäkövaatimukset tuntuvat tiukentuvan ja lisääntyvän ikääntymisen myötä. (Puuronen 2005, 

140-141.)  

 

Erityisesti lopettamista koskevissa kokemuksissa ja näkemyksissä näkyi tasapainottelu mahdollisten 

käytöstä koituvien haittojen ja käytön motiivien välillä. Toisaalta haastateltavat kokivat 

dopingaineet ja niiden käytön riskialttiina. Tämän vuoksi heillä oli käytössään erilaisia tapoja 

minimoida mahdollisia käytöstä syntyviä haittoja. Lopettamisesta puhuttaessa osa kuitenkin kertoi 

lopettavansa, mikäli he kokisivat vakavia terveyshaittoja käytöstään. Kontrollikeinoista huolimatta 

vakavampien terveyshaittojen mahdollisuutta ei siis pidetty mahdottomana. Toisaalta tasapainottelu 

näkyi siinä, miten treenaamista ja dopingaineiden käyttöä jatkettaisiin yhä, jos se olisi mahdollista. 

Dopingin käytöstä oli saattanut koitua jotain terveydellistä haittaa, mutta käytön lopettamisen syynä 

olivat olleet muut äkilliset elämäntapahtumat ja syyt. Osalla lopettamiseen liittyi enemmänkin 

kilpailemisen lopettaminen tai kehonrakennuksen muuttuminen harrastusmieleiseksi toiminnaksi. 

Tässä tasapainottelu dopingin käyttöön liittyvien riskien ja hyötyjen välimaastossa elämänkulun 

kontekstissa näkyi erilaisten haittojen minimointikeinojen kautta silloin, kun dopingaineita vielä 

käytettiin.   

 

Dopingaineiden lopettamisen myötä voimatasot putoavat ja oman kehon lihasmassa pienenee. 

Internet-keskusteluissa tämä näkyy käyttäjien puheessa tietynlaisena riippuvuutena. Lopettaminen 

on vaikeaa, sillä lopettamisen johdosta oma peilikuva muuttuu radikaalisti. (Salasuo & Piispa 2012, 

94.) Kuitenkin esimerkiksi sellaiset elämänkulun siirtymät ja käännekohdat, kuten perheen 

perustaminen ja loukkaantuminen näyttäisivät aineistoni kautta merkityksellisiltä ympäristöllisiltä 

ja sosiaalisilta tekijöiltä lopettamispäätöksen suhteen (Bates ym. 2018).  
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6. Johtopäätökset 

 

6.1. Keskeiset havainnot  
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia dopingaineita käyttäneiden terveystajua ja elämänkulkua. 

Tavoitteena oli tarkastella ja tutkia sitä, miten kuntodopingin käyttöä koskeva terveystaju rakentuu 

haastateltavien elämänkuluissa. Terveystaju on käsite, jonka avulla voidaan tarkastella yksilön 

valintoja, ymmärrystä ja tulkintaa terveyteen liittyen (ks. tutkielman luku 3.1). Lisäksi olin 

kiinnostunut tutkielmassani siitä, miten yksilöt neuvottelevat ja tasapainottelevat dopingin käyttöön 

liittyvien riskien ja hyötyjen välimaastossa sekä minkälaisen roolin terveystaju saa dopingin 

käyttöön liittyvissä elämänkulun käännekohdissa. Tutkimuksessa haastateltiin teemahaastattelun 

keinoin 13 ihmistä, joilla oli omakohtaista kokemusta kuntodopingista. Kerätty aineisto analysoitiin 

sisällönanalyysi-menetelmällä.  

 

Tutkielman tekoa on alusta asti ohjannut haluni sijoittua kuntodopingin tutkimuksen traditiossa 

kriittiseksi mieltämääni lähestymistapaan. Tässä lähestymistavassa dopingaineiden käyttöä ei 

tarkastella negatiiviseksi miellettävän käytön motiivin kautta tai ylipäätään jonkinlaisena häiriönä ja 

aineiden väärinkäyttämisenä. Demonisoinnin sijasta tutkimuksen tavoitteena oli valottaa 

kuntodouppaajien käsityksiä terveydestä, dopingaineiden käytöstä sekä mahdollisista käytön 

aiheuttamista haitoista ja niiden kontrolloimisesta.  

 

Vastaan päätutkimuskysymykseeni kuntodopingin käyttöä koskevan terveystajun rakentumisesta 

elämänkulussa kahden alakysymykseni kautta. Terveystaju itsekontrollina ja terveystajun rooli 

elämänkulussa rakenteistavat kokonaisuudessaan kuntodopingin käyttöä koskevan terveystajun 

rakentumista haastateltavien elämänkulussa.  

 

 

Terveystajun näyttäytyminen yksilöiden elämänkulussa itsekontrollina dopingin käytön 

suhteen 

 

Haastateltavat käsittivät dopingaineet jollain tasolla terveydelle haitallisiksi. Terveyteen ja 

dopingaineisiin liittyen haastateltavat puhuivat myös riippuvuudesta, joka liittyi haastateltavien 

mukaan dopingaineiden toimivuuteen. Dopingaineiden koettiin vaikuttavan treenaamisen lisäksi 

myös muuhun elämään positiivisesti. Nämä positiiviset vaikutukset nähtiin tietynlaisen 

riippuvuuden synnyn lähtökohtana. Riippuvuus peilaantui myös dopingaineiden oikein 
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käyttämiseen niissä tilanteissa, kun dopingaineita käytettiin ilman varsinaista treenisuunnitelmaa 

(Monaghan 2001).  

 

Dopingaineiden käyttö maltillisin ja pienin annoksin saatetaan kokea turvalliseksi (Salasuo & Piispa 

2012, 161, myös Monaghan 2001), mikä näkyi myös aineistoni analyysissä.  Osa haastateltavista 

koki dopingaineet erittäin vaarallisiksi. Osalla suhtautuminen oli neutraalimpi. Dopingaineita ei silti 

pidetty vaarattomina. Erityisesti silloin käyttö koettiin melko turvalliseksi terveydelle, kun dopingin 

käytöstä on ottanut selvää ja kontrolloi mahdollisia haittoja etnofarmakologisen tietovarannon 

rajojen sisällä toimien. Avainasemassa tässä oli siis se, että ”tietää mitä tekee”. Toisaalta myös 

nähtiin, että dopingaineiden käytön motiivina tarvitsee olla jokin kunnollinen tavoite, johon pyrkii. 

Haittojen kontrollikeinot näyttäytyivät välineenä, jonka avulla heillä oli mahdollisuus vaikuttaa 

dopingaineiden käyttöön liittyviin riskeihin.  

 

Haastateltavien lähtökohta dopingiin oli pyrkiä minimoimaan käytöstä koituvat mahdolliset haitat. 

Tämä noudattelee etnofarmakologisen tietovarannon mukaista dopingin käyttöä (esim Monaghan 

2001). Haastateltavien käsitys dopingaineista jonkinasteisena terveysriskinä näkyi konkreettisesti 

haittojen minimointiin tähtäävien keinojen kautta. Käsitys dopingaineiden terveellisyydestä ja 

haittojen minimoimiseen tähtääminen tarkoittavat tulkintani mukaan dopingin käytön toteuttamista 

etnofarmakologisten rajojen sisällä (em). Etnofarmakologisen tietovarannon lähtökohtana on 

aineista saatavien hyötyjen maksimoiminen samalla, kun mahdolliset haitat pyritään kontrolloimaan 

pois (myös Bloor 1998; Monaghan 2001). Tulkintani mukaan oleellista tässä on käsitys 

dopingaineiden terveellisyydestä. Mikäli dopingaineita pidettäisiin vaarattomina, erilaisiin haittojen 

minimointikeinoihin tuskin tartuttaisiin.  

 

Aineistoni perusteella etnofarmakologisen tietovarannon mukainen haittojen ja käytön kontrolli 

perustuvat tietoon ja perehtyneisyyteen dopingaineista ja niiden käytöstä. Haastateltavat painottivat 

tietoa ja tietämystä dopingaineista, mikä näkyy pitkin analyysiä. Jotta voi kontrolloida haittoja eri 

keinoin, tulee siis olla tietämystä ja perehtyneisyyttä dopingaineista ja niiden käytöstä. Tietoa 

haastateltavat ammensivat erityisesti internetistä sekä tuttaviltaan ja ystäviltään, joilla oli kokemusta 

dopingaineiden käytöstä. Käyttäjät painottavat dopingaineisiin ja niiden käyttöön perehtymistä 

erityisesti ennen käytön aloittamista. Tämä on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa (esim 

Salospohja 2008; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012). Etnofarmakologinen tieto rakentuukin 

itsekontrolliksi käytön kontrolloinnin kautta. Käyttäjien terveystajua sävyttävät  

etnofarmakologinen tieto ja käytännöt. Tämän perusteella voidaan analyysiini vedoten todeta, että 
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kuntodouppaajien terveystaju näyttäytyy itsekontrollina, jonka perustana on etnofarmakologinen 

tietovaranto.  

 

Aineistosta erottui vahvasti dopingin käyttäminen oikein osana terveystajua ja sen näyttäytymistä 

itsekontrollina. Dopingaineiden käyttöön kuntoilussa liittyy vahvasti käyttäjien näkemys 

oikeanlaisesta dopingaineiden käytöstä (esim Bloor ym. 1998). Tämä näkyy myös tämän tutkielman 

analyysissä. Oikeanlainen käyttö näyttäytyi haastateltaville dopingaineiden käyttämisenä 

etnofarmakologisen tietovarannon mukaisesti. Dopingin käyttäminen oikein etnofarmakologisten 

rajojen mukaisesti merkitseekin itsekontrollia ja säätelyä (Bloor ym. 1998; Monaghan 2001). Tämä 

näkyy myös tutkielmani analyysistä juurikin käytön kontrollikeinojen kautta. Tulkintani mukaan 

dopingaineiden käyttö etnofarmakologisten rajojen sisällä ja ”oikein” viestii myös muille käyttäjille 

sitä, että yksilö toimii aineiden käytön suhteen vastuullisesti ja oikein. Analyysini perusteella 

dopingaineiden väärinkäyttäjä näyttäytyy ”viihdekäyttäjänä”, joka käyttää dopingaineita liian isoina 

määrinä ilman kunnollista päämäärää ja tavoitetta. Tutkimusten mukaan väärinkäyttäjät 

näyttäytyvät muiden käyttäjien silmissä ”narkkareina”, jotka ovat riippuvaisia dopingaineista (Bloor 

1998; Monaghan 2001, 4).  

 

Kuntodopingin käyttäminen oikein etnofarmakologisen tietovarannon mukaisia käytäntöjä 

noudattaen näyttäisi analyysini perusteella luovan käyttäjälleen myös tunteen kontrollista. 

Haastateltavat eivät olleet kokeneet juurikaan haittoja ja suurin osa koki käyttönsä olevan 

muutoinkin melko turvallista. Monaghan (2001) tulkitsee, että mikäli maailmaa pidetään 

rationaalisena, ennustettavana ja kontrolloitavana, tähtää etnofarmakologinen tietovaranto hyötyjen 

maksimoinnin rinnalla myös käyttäjän (mielissä) oman vastuullisuuden todentamiseen.  

Käyttäjät pyrkivät aineiden sivuvaikutusten minimoimiseen, jolloin myös riskinoton aiheuttama 

mahdollinen epäilys ja epävarmuus kognitiivisella tasolla vähenee. (Em. 96.)  

 

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan virallisiin tietolähteisiin ei 

juurikaan luoteta. Tietoa etsitään mieluummin kokeneemmilta käyttäjiltä tai internetistä. (esim 

Petrocelli 2008, 1196; Salospohja 2008; Salasuo & Piispa 2012.) Dopingaineisiin liittyvä tietotaito 

näyttäytyy käyttäjilleen tiedollisena pääomana, mikä ilmenee dopingasiantuntijuuden 

kokemuksessa (Salasuo & Piispa 2012, 87, 159). Tulkitsen, että tieto tuleekin osaksi terveystajua 

rakentavaa itsekontrollia juurikin dopingasiantuntijuuden kautta. Dopingasiantuntijuus taas on 

sidoksissa etnofarmakologisen tietovarannon kerryttämiseen muiden käyttäjien sekä omien 

kokemusten kautta.  
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Yksilöllisyys ja kokeilumainen dopingin käytön tapa on tunnistettu aikaisemmin tehdyissä 

tutkimuksessa (Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012; Bloor ym. 1998). Tämä näkyi myös tämän 

tutkielman analyysissä esimerkiksi sopivien aineiden löytämisessä. Haastateltavat painottivat 

aineiden vaikutusten yksilöllisyyttä. Yksilöllinen dopingtieto onkin arvostettua käyttäjien piirissä 

juuri aineiden yksilöllisten vaikutusten vuoksi (Bloor 1998).  

 

Tietämättömyys näyttäytyi haastateltaville sekä vastuuttomana että epäonnistuneena dopingaineiden 

käyttönä. Vastuuton ja epäonnistunut dopingin käyttö nähtiin myös syynä mahdollisten 

terveyshaittojen ilmaantumiseen. Tiedolla perusteltiin, mutta myös oikeutettiin omaa onnistunutta 

dopingin käyttöä. Tieto liittyi niin itse tiedon keruuseen ja dopingin käyttöön perehtymiseen, mutta 

myös esimerkiksi ikään. Haastateltavat kokivat nuoret ikäryhmäksi, kelle dopingaineiden käyttö ei 

kuulu. Nuorten nähtiin olevan kykenemättömiä kontrolloimaan käyttöä etnofarmakologisen 

tietovarannon mukaisesti. Haastateltavat viittasivat esimerkiksi nuorten suuriin annosteluihin ja 

tietämättömyyteen. Haastateltavat viittasivat myös omaan, nuorempaan itseensä. Osa 

haastateltavista koki, että asioista ei tiedetty tai otettu selvää ennen dopingin aloittamista. Tulkitsen, 

että tässä oma kokemus rakentaa osittain käsitystä nuorista ja dopinginkäytöstä yleisemmällä 

tasolla. Nuoruuden mahdollisesti pielleenkin menneet ensimmäiset dopingkokeilut saatetaan 

laajentaa koskemaan koko ikäryhmää. 

 

Etnofarmakologinen tieto rakentuu itsekontrolliksi erityisesti erilaisten haittojen 

minimointikeinojen kautta. Haastateltavat pyrkivät kontrolloimaan mahdollisia haittoja oman kehon 

ja terveydentilan tarkkailun keinoin käymällä säännöllisesti mittauttamassa esimerkiksi 

veriarvojaan. Haastateltavat välttivät tiettyjen aineiden käyttämistä ja kontrolloivat käyttämiään 

annoskokoja pitäen ne maltillisina ja pieninä. Sykliteorian mukainen dopingaineiden käyttö 

kuureina näyttäytyi myös keinona, jonka avulla dopingaineiden käyttö tehdään terveyttä silmällä 

pitäen. Kaikki nämä haittojen minimoinnin keinot ovat aikaisemmassa tutkimuksessa jo 

tunnistettuja kuntodouppaajien raportoimia haittojen kontrollointikeinoja (Coquet ym. 2018, 10; 

Monaghan 2012, 82; Salasuo & Piispa 2012, 174, 183; Monaghan 2001; Bloor ym. 1998; Karila 

2003; Pärssinen & Seppälä 2002; Syrjälä 2007). Myös korvaushoito merkitsi osalle käyttäjistä 

käytön kontrollointia, sillä korvaushoidon motiivina oli käyttää dopingaineita turvallisesti. Yleisesti 

katsottuna ja omalle kohdalle kuviteltuna haastateltavat käsittivät korvaushoidon hyvin neutraalisti 

ja positiivisesti. Tämän voi tulkita niin, että haastateltavat eivät kokeneet oman hormonitoiminnan 

palautumiseen liittyviä häiriöitä vakavina haittoina. Nimittäin se, millaisen merkityksen haitalle 
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kukin käyttäjä antaa on oleellista pohdittaessa käytön haittoja (Salasuo & Piispa 2012, 160-161; 

myös Koski 2005).  

 

Tässäkään tutkimuksessa dopingin käytön haitat eivät näyttäytyneet samassa mittakaavassa 

lääketieteellisen tutkimuksen kanssa (Salasuo & Piispa 2012). Haastateltavat kertoivat kokemistaan 

sivuvaikutuksista, joita ei kuitenkaan koettu vakavina tai kovin haitallisina. Koetut haitat 

suhteutuivat käyttäjien käsityksiin niin terveydestä kuin myös dopingaineiden käyttöön kuuluvista 

käsityksistä. Osa sivuvaikutuksista koettiin käyttöön kuuluvaksi. Tässä olennaista oli tietämys 

sivuvaikutuksista sekä miten niitä on mahdollista kontrolloida ja ”lääkitä pois”.  

 

Toisaalta terveystaju rakentuu itsekontrolliksi myös etnofarmakologisen tietovarannon luonteen 

kautta. Etnofarmakologinen tieto kannustaa ja legitimoi kokeellista aineiden käytön lähestymistapaa 

painottaen samalla tarkkailun ja sääntelyn tärkeyttä (Bloor ym. 1998, 34). Haastateltavat 

ammensivat tietoa etukäteen konkareilta (Andreasson & Johansson 2020, 100; Andreasson & 

Johansson 2015; Salasuo & Piispa 2012, 104) sekä internetistä ja muista lähteistä (Salospohja 2008; 

Salasuo & Piispa 2012). Vaikka tietoa hankittiinkin myös muualta, näyttäytyi kokeileminen 

merkityksellisenä itselleen sopivien aineiden löytämisessä (Salasuo & Piispa 2012, 183; Monaghan 

2012, 82). Tätä kautta myös kuntodopingissa tärkeä yksilöllisyys astuu esiin. Sykliteorian 

mukaisesti dopingaineiden käyttö on lopulta myös hyvin yksilöllistä (Bloor 1998). Tätä myös 

haastateltavat painottivat. Kokeilemisen ulottuvuus etnofarmakologiseen tietoon nojaamisen 

rinnalla näyttäytyykin dopingin käytössä välttämättömänä. Kokeilemisen ja yksilöllisyyden 

ulottuvuudet vaativat taas itsessään säätelyä ja kontrollia. Tulkitsenkin, että terveystajun perustana 

oleva etnofarmakologinen tietovaranto näyttäytyy itsekontrollina konkreettisesti dopingaineiden 

käytännöissä etenkin juuri eri haittojen minimointikeinojen kautta. Tämä tutkimus siis vahvistaa 

käsitystä siitä, että kuntodoping ei ole ainoastaan epärationaalista terveyden pilaamista. Käyttäjät 

ovat hyvinkin kiinnostuneita terveydestään ja sen vaalimisesta (esim Salasuo & Piispa 2012, 92).  

 

Toisaalta haastateltavan terveystaju ja sen itsekontrolliksi rakentuminen näkyivät siinä, miten 

käyttöä jatkettiin ensimmäisten käyttökokemusten jälkeen ilmenneistä haittavaikutuksista 

huolimatta. Tässä etnofarmakologisen tietovarannon kerryttäminen koettiin merkityksellisenä ja 

jälleen avaimena oikeanlaiseen, haittoja minivoivaan dopingin käyttöön (esim Bloor 1998; 

Monaghan 2001). Haittojen ilmaantumisen jälkeen ennen käytön aloittamista uudelleen 

haastateltavat kertoivat perehtyneensä dopingaineisiin ja niiden käyttöön perusteellisesti. Tulkitsen, 
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että dopinginkäyttäjän terveystajussa keskeistä onkin käsitys riskien hallittavuudesta oikeanlaisen 

tiedon avulla.  

 

Tasapainottelu dopingin hyötyjen ja haittojen välimaastossa näkyy erityisesti siinä, miten 

ensinnäkin haastateltavat mieltävät dopingaineet jollain tasolla terveydelle haitallisiksi. 

Dopingaineita koskevissa käsityksissä keskeisiä olivat mahdolliset terveysriskit. Toiseksi, 

haastateltavat kokivat oman terveytensä itselleen tärkeäksi. Tasapainoilu kulminoituu siinä, miten 

haastateltavat etnofarmakologisen tietovarannon ja sen perustana olevan itsekontrollin avulla 

kontrolloivat (tai ainakin kokevat voivansa kontrolloida) dopingaineiden käyttöään ja mahdollisia 

käytöstä koituvia haittoja. Rationaalisen, terveyskäyttäytymisen idea onkin hyvin kyseenalainen.  

Ihmiset eivät ”terveyskäyttäydy”, sillä aina elämäntavoissa ei ole kysymys terveyteen liittyvistä 

motiiveista (Katainen 2011). Tämä tutkimus kuitenkin vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia siinä, 

että dopingaineita käyttävät pyrkivät haittojen minimointiin (esim Salasuo & Piispa 2012; Coquet 

ym. 2018; Monaghan 2001; Bloor 1998). Lisäksi haastateltavista osa korosti voivansa paremmin 

ulkoisen testosteronin käytön ansiosta. Tässä mielessä voitaisiinkin väittää, että 

kuntodouppaaminen saattaa osalle käyttäjistään myös merkitä terveyskäyttäytymistä sen 

perinteisessä merkityksessä (Katainen 2011). Myös Salasuo & Piispa (2012) korostavat 

tutkimuksessaan kuntodopingin positiivisia puolia: kuntodouppaajat treenaavat ja syövät 

terveellisesti.  

 

Terveystajun rooli dopingin käyttöön liittyvissä elämänkulun käännekohdissa 

 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että kuntodopingin aloittaminen ja lopettaminen linkittyvät 

elämänkulun siirtymä- ja käännekohtiin. Haastateltavien käytön aloittamisessa merkityksellisenä 

näyttäytyivät erityisesti dopingtiedon ja -taidon omaaminen ja kerryttäminen. Terveystajun rooli 

näkyi elämänkulussa hieman eri tavoin elämänkulun käännekohdasta sekä käytön motiiveista ja 

kontekstista riippuen.  

 

Toisaalta dopingaineet näyttäytyivät analyysin perusteella kehonmuokkaamiseen tai kilpailemiseen 

ja niihin pohjautuvien tavoitteiden saavuttamiseen kuuluvana luonnollisena asiana (Andreasson & 

Johansson 2020, 99-100). Dopingin aloittaminen näyttäytyi osittain jopa välttämättömänä. 

Kehonmuokkauksessa dopingaineet koettiin toimivana, mutta myös fyysisten rajojen yli 

pääsemisen välineenä. Kisamaailmassa doping koettiin yleisesti käytettynä, ja kisoissa pärjääminen 

merkitsi haastateltaville näin dopingin käyttöä. Toisaalta rikollinen elämäntyyli osittain vaati sen, 
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että dopingaineiden käytöllä ja treenillä saavutetaan tietty fyysinen ulkomuoto. Dopingin käytön 

aloittamisen suhteen haastateltavat siirtyivätkin elämänkuluissaan sosiaalisiin ympäristöihin, joissa 

dopingin käyttö oli yleistä, normalisoitua ja hyväksyttyä (Bates ym. 2018, 6, 15.) Käytön 

aloittaminen edellyttääkin kuntodopingia kohtaan olevien negatiivisten käsitysten 

uudelleenmuotoilua (Andreasson & Johansson 2020). Analyysini perusteella oma terveydentila ja 

erityisesti toisten lääkkeiden käyttö voivat vaikuttaa dopinginkäyttöä kohtaan positiivisemman 

suhtautumisen muotoutumisessa.  

 

Analyysini perusteella voidaankin myös todeta, että kuntodopingia ei voida pelkästään ajatella 

väärinkäytön, häiriön tai muuten negatiivisesti patologisoivan motiivin kautta (Latham ym. 2019; 

Moore ym. 2019). Kuntodoping voidaan enemmänkin nähdä yhtenä yhteiskunnassamme elämisen 

tapa (Latham ym. 2019). Dopingin käyttö on analyysini perusteella luonnollinen, normaali tapa ja 

käytäntö kehonmuokkauksessa. Lisäksi doping näyttäytyy normina myös muissa sosiaalisissa 

konteksteissa, kuten voimailu- ja fysiikkalajeissa kilpailemisessa sekä rikollismaailmassa. 

Dopingaineiden käyttö ja siihen kuuluva itsensä kehittäminen voidaan analyysini kautta nähdä 

yhteiskunnassamme elämisen tapana, joka tapahtuu sosiaalisesti asetettujen ehtojen mukaisesti. 

Kuntodoping näyttäytyy ensisijaisesti myös tämän analyysin perusteella välineenä (Salasuo & 

Piispa 2012). Käyttäjät eivät kuntodouppaa aineiden itsensä vuoksi, vaan doping on yksi osa tiettyä 

elämäntyyliä. Lisäksi doping on apuväline omien tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalisesti 

määrättyjen ehtojen mukaisesti.  

 

Kuntodoping on paikannettavissa nuoruuden elämänvaiheeseen (Salasuo & Piispa 2012), mikä 

näkyy myös tässä tutkielmassa. Neljä haastateltavista kokeili ensimmäisen kerran dopingaineita alle 

20 – vuotiaana, loput alle 30 – vuotiaina. Kuntodopingin luonnehdinta ”nuoruudenlähteenä” 

(Salasuo & Piispa 2012, 183) näkyi myös aineistossa. Ensinnäkin, doping voi tarjota käyttäjälle 

mahdollisuuden tuntea olevansa nuori jälleen. Vastoin yleisiä käsityksiä saattaa kuntodouppaaja 

kokea terveydellisiä hyötyjä dopingaineista (em). Haastateltavista monikin kertoi dopingaineiden 

auttavan erilaisissa kivuissa ja säryissä. Ylipäätään ulkoisen testosteronin avulla haastateltavat 

kertoivat voivansa paremmin. Dopingin ansiosta oltiin myös ”kunnossa taas, sillain miten joskus 

ennen oli.” Käytön lopettamisen ajankohta oli kuitenkin monille selkeä. Kun ollaan vanhempia tai 

oma terveys ei enää kestäisi käyttöä, loppuisi myös kuntodouppaaminen. Nuoruudenlähteenä 

kuntodoping ei tässä tapauksessa näyttäydy kuitenkaan ikuisena välineenä.  

 



 85 

Erityisesti perhe-elämään ja omaan terveyteen liittyvät elämänkulun käännekohdat näyttäytyivät 

merkityksellisinä dopingaineiden käytön lopettamisessa. Osalla lopettamispäätöksen tehneillä 

haastateltavilla dopingaineiden käytön lopettaminen käsitti kokonaisvaltaisen elämäntyylin 

muutoksen. Haastateltavista osa ei kokenut dopingin käytön sopivan yhteen perhe-elämän kanssa 

(Andreasson & Johansson 2020.). Lopettamispäätökseen oli vaikuttanut ajatus lasten saannista tai 

perheen hyvinvoinnista. Oma vanhentuminen (Salasuo & Piispa 2012) ja loukkaantuminen tai 

terveydellisten haittojen kokeminen nähtiin myös mahdollisina syinä dopingin lopettamiselle 

tulevaisuudessa (Bates ym. 2018). Lopettamiseen tai väliaikaiseen taukoon dopingaineista johti 

haastateltavilla erilaiset elämäntilanteiden muutokset. Esimerkiksi oman taloudellisen tilanteen 

muuttuminen ja treenaamisen muuttuminen rennommaksi olivat syitä lopettaa dopingaineiden 

käyttö. 

 

6.1. Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimus 
 

Terveystajun ja kuntodopingin yhdistäminen oli verrattain haasteellista. Haasteita lisäsi 

tutkimuskysymysten muotoilu verrattain myöhään. Tutkimuskysymykseni tarkentuivat vasta 

aineistonkeruun jälkeen, minkä vuoksi jotain oleellista on saattanut jäädä haastateltavilta kysymättä. 

Aineistosta muodostui erittäin laaja, minkä vuoksi sen kaiken potentiaalin hyödyntäminen pro 

gradu -tutkielmaan on saattanut jäädä vajaaksi.  

 

Huomasin monesti pohtivani myös, mitä terveys oikeastaan merkitsee? Käsitteen tuoma tietty 

arvolataus ja olettamus onkin asia, mitä tutkijan tulisi pohtia koko tutkimuksen ajan.  

Jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassamme vallitsevat kulttuuri, johon nuoret aikuiset sosiaalistuvat, 

korostaa ulkonäköä ja sen merkitystä. Tällöin kehon muokkaaminen erilaisilla tavoilla muodostuu 

olennaiseksi osaksi yksilöllisyyttä, valinnan vapautta, sen kokemusta sekä erottautumista muista. 

(Salasuo & Piispa 2012, 149-150.) Kinnunen (2001) kuvaa kehonrakennusta postmodernin 

länsimaisen ruumiillisuuden ilmentymänä, jossa ruumis ja fyysinen ulkomuoto näyttäytyvät yksilön 

sosiaalisena pääomana. Suorittamisen eetos ja yhteiskunnassamme vallitseva terveily saattavatkin 

ohjata yksilöitä satsaamaan kasvavissa määrin itseensä, kehoonsa ja terveyteensä. Kuntodoping 

voidaankin nähdä näin oman aikansa tuotoksena. (Salasuo & Piispa 2012, 14.) Oman tutkimukseni 

mukaan kuntodopingin käyttö näyttäisi olevan yksi sellainen tapa, jonka kautta yksilön on 

mahdollista toimia ja elää yhteiskunnassa. Onkin virheellistä lähteä käsittelemään aihetta 

automaattisesti ja ainoastaan ongelmanäkökulmasta (esim Keane 2005).  
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Mitä terveys kellekin merkitsee, on mielestäni oleellista pohdittaessa terveyskäyttäytymistä. 

Terveystajun käsite tarjoaakin terveydenlukutaitoa paremmin mahdollisuuksia tulkita niitä 

valintoja, joita yksilöt tekevät terveyteensä liittyen. Mielestäni olisi tärkeää pyrkiä jatkossa 

kuntodopingin tutkimuksessa objektiiviseen terveyden käsitysten ja tulkintojen ymmärtämiseen. 

Kukaan ei voi sanella niitä merkityksiä, joita toisten valintojen ja tekojen takana on. Ainoastaan 

yksilö itse voi valottaa näitä asioille antamiaan merkityksiä. Pasi Kosken (2005, 298, 315) mukaan 

analysoidessa elämäntapaan vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, tulisi huomioida asioille 

annetut merkitykset ja niiden rakenteet. Merkityksillä on keskeinen rooli käyttäytymiseen ja 

valintojen tekemiseen. Nuoret kohtaavat esimerkiksi median ja mainonnan kautta lähtöisin olevia 

terveyteen liittyviä merkityksiä elämässään jatkuvasti. Lisäksi merkityksiä ammennetaan koulusta, 

perheestä ja erityisesti vertaisilta. (Em.) Terveyden edistämisestä tulisikin asianmukaisempaa, jos 

siihen yhdistettäisiin ne merkitykset, jotka muovaavat ihmisten identieettejä, käytäntöjä ja kehoja 

(Monaghan 2012, 89).   

 

Suomessa on tutkittu kuntodopingia verrattain vähän. Käsittääkseni tämä oli ensimmäinen 

laadullinen tutkielma, jossa naispuolisia käyttäjiä on tavoitettu. Kansainvälisesti kuntodoping on 

kuitenkin nähty kansanterveydellisenä ongelmana (esim. Andreasson & Johansson 2020). 

Kuntodoping asettaa eittämättä haasteita kansanterveydelle globaalilla tasolla (Andreasson & 

Johansson 2019). On kuitenkin arvioitu, että kuntodopingin asema kansanterveydellisenä 

ongelmana Pohjoismaissa ei olisi aivan yksiselitteinen. Käyttäjien määrä on pysynyt melko 

vähäisenä ja tasaisena (myös Karjalainen ym. 2019), minkä lisäksi kuntodoping näyttäisi 

koskettavan ainoastaan tiettyjä ihmisryhmiä. Kuntodopingin leimaaminen epidemiaksi tekisi 

pahimmillaan vaikeaksi tavoittaa juuri ne ihmisryhmät, joita dopingin käyttö oikeasti koskettaa. 

(Bilgrei & Sandøy 2015.)  

 

Tämä tutkimus antaa lisätukea sille, miten kuntodouppaajan terveyskäyttäytymistä voi luonnehtia 

kontrollin ja sääntelyn käsittein (Bloor ym. 1998; Monaghan 2001; Salasuo & Piispa 2012).  

Kulttuuriset käyttöohjeet ja dopingasiantuntijuus uusiutuvat tutkimusten mukaan erityisesti 

internetissä (Salasuo & Piispa 2012, 104; Bloor ym. 1998). Jatkossa olisi tärkeää perehtyä siihen, 

miten viranomaistiedosta saataisiin mahdollisesti houkuteltavampaa tai uskottavampaa käyttäjien 

silmissä (myös Salasuo 2006). Lisäksi olisi merkityksellistä selvittää tarkemmin käyttäjien välillä 

siirtyvää ja uusiutuvaa etnofarmakologista tietoa ja sen tarkempaa sisältöä. Kiinnostavaa olisi siis 

tutkia sitä, kuinka yhtenäisiä käyttäjien omaksumat kulttuuriset käyttöohjeet ovat. Lisäksi tarkat 

tiedot käyttäjien käyttämistä aineista ja käytön tavoista voisivat valjastaa meitä parempaan 
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ennaltaehkäisyyn. Terveystajun moniulotteinen luonne olisikin järkevää seuraavissa terveystajua ja 

kuntodopingia koskevassa tutkimuksessa rajata perusteellisesti. Tämä voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi tarkastelemalla ainoastaan valintoja, joita käyttäjät tekevät dopingin käytössään. 

Vaihtoehtoisesti voitaisiin tutkia enemmän niitä lähiyhteisöjä, jotka vaikuttavat mahdollisesti 

dopingin käytön aloittamisessa ja lopettamisessa.   
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Liitteet 
Haastattelukutsu 
 

 
 

Haastattelurunko sekä osallistujan vapaaehtoisuus ja suostumus 
 

Osallistujan vapaaehtoisuus ja suostumus (luettu haastateltavalle ja nauhoitettu) 

Kyseessä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen pro gradu –tutkielma: Doping-aineet ja käyttäjän 

kokemusmaailma. Haastattelu nauhoitetaan, jonka jälkeen se saatetaan tekstimuotoon. 

Tekstimuodosta poistetaan kaikki henkilötiedot ja näin anonyymi. Ketään ei ole mahdollista 

tunnistaa tästä aineistosta.  

 

Ymmärrät, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että sinulla on oikeus kieltäytyä 

siitä, sekä perua suostumuksesi, milloin tahansa syytä ilmoittamatta.  

Ymmärrät, että haastattelun myötä kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Tiedät, että 

haastattelusi tulee osaksi tutkimusaineistoa, josta ei missään vaiheessa paljastu henkilöllisyytesi.  

Olet ymmärtänyt edellä mainitun, ja ymmärrät oikeutesi? 

 

Saako haastatteluaineistoa käyttää myöhemmin mahdollisesti toiseen tutkimukseen/Saanko säilyttää 

tekstimuotoon saatettua anonymisoitua haastatteluasi myöhempää tutkimuksellista käyttöä varten? 

 

Haastattelurunko: Teemat ja lisäkysymykset  

(myös Salasuo & Piispa 2012) 
 

Taustatiedot: Ikä & Sukupuoli  

Liikuntahistoria: 

• Harrastukset, liikuntahistoria; koska aloitit, miksi? 

• Mitä haluat liikunnalta (kuntoa, terveyttä yms.); Miksi liikut/harrastat liikuntaa? 

• Mitä liikunta merkitsee sinulle? 

• Kilpailetko, aiotko, oletko kilpaillut?  

• (Onko muuta liikuntaa kuin Sali/voimailu? 

• Mikä on salilla käynnin asema suhteessa muihin harrastuksiin (jos on salilla kävijä)? 
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Bodaus/Oman lajin treenaaminen 

• Miksi juuri puntinnosto/salilla treenaaminen? 

• Ovatko syyt muuttuneet ajan myötä? > Salilla käymisen merkitys 

• Mistä kimmoke aloittaa salilla käynti / voimaharjoittelu?  

• Salilla käynnillä muitakin puolia kuin lihasten treenaus?  

• Millainen punttiskävijä olet? Bodaaja / lajikohtainen urheilija?  

• Onko laaja ystäväpiiri harrastuksen pohjalta?  

• Kuinka tarkkaan noudatat ruokavaliota ja treeniohjelmaa?  

• Sali: Käytkö salilla säännöllisesti? Yksin, kavereiden kanssa jne?  

• Milloin ja miten olet alkanut käydä salilla, montako kertaa viikossa?  

• Mikä on siellä parasta /pahinta?  

• Miten treenaat, mitä teet? 

• Minkälaisena koet elämäntyylisi: terveelliseksi tms? Miten se on muuttunut ajan saatossa, 

mitkä asiat vaikuttaneet? Muiden päihteiden käyttö, nyt ja ennen? 

 

Nuoruus:  

• Kerro nuoruudestasi: tärkeitä elämänvaiheita, asioita?  

• Minkälaisena nuorena näit itsesi? 

• Minkälaisia kaverisuhteita, perhesuhteet? 

• Minkälaista oli olla nuori sinun aikanasi? 

• Mikä oli nuorena tärkeää/merkityksellistä, Mitä ihailit? 

• Kokeilitko/aloitko käyttämään dopingia jo nuorena? Mitä asioita tähän liittyi? 

 

Kehonkuva: 

• Mitä lihakset merkitsevät sinulle?  

• Millainen kroppa on mielestäsi kaunis /terve / hyvinvoiva? Mikä on ihanne? 

• Kertooko kroppa jotain ihmisestä? 

• Millainen mielikuva on omasta kehostasi?  

• Mitä tunteita ja ajatuksia ulkonäöstäsi herää itsellesi; miten koet sen? Entä toisten ihmisten?  

• Miksi haluat lihaksia/suorituskykyä tai sitä, mitä koet tärkeäksi? 

• Mikä on ihanne? Mitä sillä saavutetaan?  

• Onko ylipäätään ulkonäkö/keho ja ulkomuoto tärkeitä?  

• Miten koit nämä asiat nuorempana? 

 

Dopingin Käyttö/Kokemus/merkitys 

- Mitä doping merkitsee sinulle; 

- Harrastuksen/elämäntyylin/kavereiden/läheisten/ammatin/ suhteen? 

- Miksi käytät/ käytit, kuinka usein? Mitä olet käyttänyt/kokeillut? 

- Minkä ikäinen olit, kun aloitit? Mitä asioita aloittamiseen liittyi?  

- Mitä merkitystä aloittamisella oli harrastukselle, muulle elämälle?  

- Bodauksen / urheilun alku- ja muut vaiheet: minkälaiset fiilikset, miten muut suhtautui?  

- Miten opit dopingista ja niiden käytöstä? Opastiko joku?  

- Mikä johti lopettamiseen? Mitä asioita tähän liittyi? 

 

Mielikuva:  

- Miten itse suhtaudut dopingiin?  

- Millaisia ihmisiä dopingin käyttäjät ovat?  

- Pitääkö käyttöä piilotella muilta? 

- Minkälainen on doping maailma? Käyttäjien maailma, ympäristö?  
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Hyödyt/Haitat ja riskit 

- Kuuluuko omassa lajissasi käyttää dopingia, ns. sanomaton sääntö? 

- Paljonko ”lisätehoa” doping antaa verrattuna tavalliseen treeniin?  

- Mitä hyötyä käytöstä omalle lajille ja omaan harjoitteluun? 

- Mitä hyötyjä aineiden käytöstä itselle?  

- Onko fyysisiä / henkisiä sivuvaikutuksia?  

- Onko vieroitusoireita, jos lopettaa, tiedätkö niistä? 

- Miten suhtautuu kerrottuihin / yleisessä tiedossa oleviin haittoihin?  

- Huomaako itse haittoja? 

- Haittojen kontrollointi? 

- Kehon lepuutus: Syklit – tauko ottamisessa? Käytön tauotus / syklitys ja miksi?  

- Lopettaminen: Aikooko käyttää pitkään? Onko miettinyt lopettamista? 

 

 

Haastateltaville annettu tietosuojailmoitus 

Rekisterinpitäjä  

Juulia Rantala, puh.nro (poistettu tästä), email: juulia.rantala@tuni.fi (Tampereen yliopisto) 

Pro gradu -tutkielman ohjaaja  

Päivi Honkatukia, Nuorisotutkimuksen ja Nuorisotyön maisteriohjelma, Tampereen 
yliopisto 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus  

Tutkielma, jonka tavoitteena on selvittää kuntodopingia käyttäneiden omia kokemuksia.  

Henkilötietojen käsittelyperuste 

Henkilötietoja käsitellään tutkielman toteuttamiseksi yleisen edun mukaisessa 
tutkimustarkoituksessa (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan e alakohta ja tietosuojalain 
4*:n 3 kohta). Haastattelussa kysyttäviä terveystietoja käsitellään niin ikään yleisen edun 
mukaisesti tutkimustarkoituksessa (tietosuojalain 6 * 7-kohta). 

Henkilötietojen säilytysaika 

Haastatteluun osallistuneiden puhelinnumerot sekä viestit ja sähköpostit poistetaan tämän 
tietosuojailmoituksen lähettämisen jälkeen kahden viikon kuluessa (1.11.2019). 

  
Puhelinnumero säilytetään, MIKÄLI HAASTATTELUUN OSALLISTUJA HALUAA SAADA 
TUTKIELMAN LUETTAVAKSEEN TUTKIELMAN VALMISTUTTUA.  

  
Haastatteluiden äänitallenteet hävitetään, kun ne on saatettu tekstimuotoon. -Tekstitiedostoista 
poistetaan henkilötiedot heti, kun ne on saatettu tekstimuotoon, viimeistään kuitenkin 1/2020 
mennessä.  

  
Tekstitiedostot, joista on poistettu henkilötiedot, säilytetään rekisterinpitäjän ja tutkielman tekijän 
toimesta viiden (5) vuoden ajan. Tekstitiedostoja saatetaan käyttää hyväksi jossain toisessa 
tutkielman tekijän tekemässä tutkimuksessa tai artikkelissa tänä aikana. 

Tekstitiedostot hävitetään viimeistään vuonna 2025.   
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Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluu oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista 
tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos haluat käyttää 
jotain oikeuttasi, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (Juulia Rantala).  

Oikeus valittaa viranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyä valvovalle viranomaiselle, jos 
epäilet henkilötietojasi käsiteltävän vastoin tietosuojalainsäädäntöä: tietosuoja.fi, puh: 
0295666700, sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Henkilötietojen vastaanottajat  

Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille. Aineistoa käsittelevät vain tutkielman tekijä ja 
tarvittaessa hänen ohjaajansa.  

Tietojen antamisen muut vaikutukset 

Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen 
antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Tutkimukseen 
osallistunen ja tietojen luovuttaminen sitä varten on täysin vapaaehtoista.  
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