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Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  valmentajien  ja  junioriurheilijoiden  näkemyksiä  ja
kokemuksia urheiluvalmentajasta  moraalikasvattajana.  Aiheen ajankohtaisuus  ja merkityksellisyys
korostuu  postmodernina  aikakautena,  jolloin  vallalla  on  eräänlainen  arvorelativismi.  Yhä
nuoremmille  annetaan  valinnanvapautta  individualismin  nimissä,  mutta  toisaalta  vaaditaan
kuitenkin  varhain  itsenäisiä  eettisiäkin  ratkaisuja.  Tämä  ilmiö  ulottuu  myös  urheilun  eettiseen
nykytilaan.  Moraalikasvatus  asettuu  yhä  tärkeämpään  rooliin  kasvatusvastuun  jakautuessa  kodin
lisäksi  myös  koululle  ja  mahdollisesti  harrastustoiminnan  ohjaajille.  Tutkimuksen  päämääränä
olikin  tutkia  juniorivalmennuksen  mahdollisia  moraalikasvatuksellisia  ulottuvuuksia
urheiluharrastuksessa. Tutkittava laji oli hiihto, jossa on viime vuosina jouduttu kohtaamaan eettisiä
kysymyksiä esimerkiksi dopingrikkeiden vuoksi.

Tutkimusongelmaksi  asettui  ensinnäkin  se,  tarvitaanko  moraalikasvatusta.  Lisäksi  pyrittiin
selvittämään,  kokeeko  valmentaja  itsensä  moraalikasvattajana,  toimiiko  tietoisesti  ja  miten
mahdollinen  moraalikasvattajuus  ilmenee.  Tätä  ilmiötä  tutkittiin  myös  valmennettavien
näkemyksien kautta. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Lahden dopingskandaali
vuonna 2001 vaikuttanut hiihtovalmennuksen eettisiin periaatteisiin.

Tutkimus  oli  kvalitatiivinen  ja  se  toteutettiin  fenomenologishermeneuttisista
tieteenfilosofisista lähtökohdista käsin. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin moraalin kehitystä
Piagetin  ja  Kohlbergin  teorioiden  pohjalta,  moraalikasvatusta,  urheilun  nykytilaa  sekä
urheiluvalmennusta. Tutkimuksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli Puhakaisen kehon filosofiaan
perustuva humanistisdialoginen valmennus.

Aineisto kerättiin suullisten  ja kirjallisten teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen kohteena
oli  kolme  eriikäistä  hiihtoseurassa  toimivaa  valmentajaa  sekä  heidän  kuusi  valmennettavaansa
molemmat  sukupuolet  edustettuina.  Valmennettavat  olivat  eriikäisiä  lapsia  ja  nuoria.  Aineiston
analyysissa  käytettiin  sisällönanalyysia  ja  teemoittelua.  Tutkimus  toteutettiin  teoriasidonnaisesti
teorian ja empirian käydessä tiivistä vuoropuhelua keskenään.

Tutkimus osoitti juniorivalmennuksen sisältävän moraalikasvatuksellisia ulottuvuuksia, mutta
valmentajalla olevan monia mahdollisuuksia toimia moraalikasvattajana. Tutkittavien valmentajien
kautta  tutkimuksessa  nousi  esille  kolme  erilaista  valmentajamoraalikasvattajatyyppiä  kuvaamaan
näitä  mahdollisuuksia.  Valmentajamoraalikasvattajatyypit  olivat  kannustava  kaveruus,  omaan
pohdintaan ohjaaja  ja mallioppimisen toteuttaja. Lahden dopingskandaalin vaikutukset eivät olleet
tutkimuksen  perusteella  juurikaan  ulottuneet  hiihdon  juniorivalmennukseen.  Kaiken  kaikkiaan
tutkimuksessa  korostui  moraalikasvatuksen  tiedostamaton  luonne  ja  toisaalta  postmodernin  ajan
sille asettamat haasteet.

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että juniorivalmentajalla on merkittävä rooli kasvavan
ja  urheilevan  lapsen  ja  nuoren  kokonaisvaltaisen  kehityksen  tukemisessa.  Juniorivalmentajan
tulisikin  tiedostaa  mahdollisuutensa  moraalikasvatuksen  toteuttajana  ja  tähän  tulisi  kiinnittää
huomiota jo valmentajakoulutuksessa.

Avainsanat: moraali, etiikka, moraalikasvatus, eettinen kasvatus, valmennus, urheilu
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1 JOHDANTO

Nykyyhteiskunnan  tietotulvassa  kehittyvä  lapsi  ja  nuori  joutuu  jatkuvasti  tekemisiin  erilaisten

arvovalintojen  kanssa.  Tänä  postmodernina  aikakautena,  jolloin  eksistentiaalinen  ihmiskäsitys  on

vallalla,  yksilön  käsitys  oikeasta  ja  väärästä  on  hämärtynyt  arvojen  sirpaloituessa.  Yhteisten

eettisten toimintatapojen ja arvojen puuttuminen heijastuu mielestämme aikamme lapsiin ja nuoriin

asettaen  moraalikasvatuksen  yhä  tärkeämpään  rooliin.  Kasvattajan  merkitys  arvopohjan  luojana

korostuukin  arvorelativismin  ollessa  yhä  enenevässä  määrin  vallalla.  Tietyllä  tapaa  tämä

yhteiskunnassa  havaittavissa  oleva  ilmiö  ulottuu  myös  urheilun  eettiseen  nykytilaan,  jossa  on

jouduttu  kohtaamaan  urheilun  niin  kutsuttu  harmaa  alue  ja  pohtimaan  sen  sisältämiä  eettisiä

ongelmia. Tämä asettaa kysymyksen myös urheiluvalmentajan roolista moraalikasvattajana.

Tulevassa ammatissamme luokanopettajina tulemme olemaan tekemisissä lasten ja nuorten kanssa,

joiden  elämässä  harrastustoiminta  on  merkityksellisessä  asemassa.  Tänä  aikana  puhutaan  paljon

kasvatusvastuun  jakautumisesta  kodin  ja  koulun  välille,  mutta  mielestämme  myös

harrastustoimintaa  ohjaavat  henkilöt  tulee  ottaa  huomioon  yhtenä  yksilön  kehittymistä

muokkaavana  tekijänä.  Meitä  kiinnostaakin  erityisesti  kilpaurheiluharrastus  ja  juniorivalmennus

yhtenä moraalikasvatukseen vaikuttavana osana. Pro gradu tutkimuksemme tavoitteena on selvittää

valmentajien  mahdollisuuksia  ja  ajatuksia  moraalikasvattajuudesta  sekä  lasten  ja  nuorten

kokemuksia  valmentajasta  moraalikasvattajana.  Tutkittavaksi  urheilulajiksi  valitsimme  hiihdon,

joka on viime aikoina nostettu julkiseen keskusteluun nimenomaan eettisestä näkökulmasta.

Tutkimuksemme tutkimusongelmaksi olemme asettaneet ensinnäkin sen, kehittyykö moraali  ilman

moraalikasvatusta.  Lisäksi  tutkimme,  mikä  on  valmentajan  osuus  moraalikasvattajana,  kokeeko

valmentaja itsensä moraalikasvattajana, miten se ilmenee sekä miten valmennettavat kokevat asian.

Yhtenä  tutkimusongelmanamme  on  myös  selvittää  onko  Lahden  dopingskandaali  vuonna  2001

vaikuttanut  hiihtovalmennuksen  eettisiin  periaatteisiin.  Pro  gradu  tutkimuksemme  on

kvalitatiivinen  ja  sen  kohteena  on  kuusi  eriikäistä  hiihtoa  aktiivisesti  harrastavaa  lasta  ja  nuorta

sekä heidän kolme valmentajaansa. Tutkimusmenetelmänä käytämme teemahaastattelua. Aineiston
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analyysimenetelmänä  käytämme  sisällönanalyysiä  ja  tutkimusstrategiana  fenomenografista

tutkimusotetta.  Näkökulmamme  ilmiötä  tutkittaessa  on  osin  filosofinen  ja  osin  psykologinen  –

taustalla  kuitenkin  koko  ajan  kasvatustieteellinen  ajattelu.  Tutkimuksemme  perustuu

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja kehon filosofian holistiseen ihmiskäsitykseen.

Pro gradu tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää moraalikasvatuksen osaalueita yhä syvemmin

ja  saada  valmiuksia  kohdata  lapsi  ja  nuori  kokonaisvaltaisena  persoonana.  Parhaimmillaan

urheiluharrastus  voi  tarjota  kokemusten  ja  elämysten  kautta  välineitä  oman  minäkäsityksen  ja

persoonan  kehittymiselle.  Näiden  tekijöiden  tiedostaminen  auttaa  meitä  tulevina  kasvattajina

ymmärtämään lapsen ja nuoren ajatusmaailmaa ja käyttäytymismalleja.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN
VIITEKEHYS

2.1  Käsitteiden määrittelyä

2.1.1  Moraali

Moraalista on se, minkä jälkeen tuntuu hyvältä ja moraalitonta se, minkä jälkeen

tuntuu pahalta.

Ernest Hemingway (Aho & Laine 2004, 104.)

Sana  moraali  tulee  latinankielisestä  mossanasta,  joka  tarkoittaa  tapaa.  Moraali  eli  siveys  on

yhteisöä  hyödyttävä  tai  yhteisön  hyväksymä  tapojen  säännöstö,  joka  viittaa  oikean  toiminnan

periaatteisiin.  (Kotkavirta & Nyyssönen 2000, 7, 20–21.) Yksilön ajattelussa se  ilmentää hyvän  ja

pahan  tai  oikean  ja  väärän  erottamista  toisistaan  (Nucci  2001,  45).  Jotta  voidaan  ylipäänsä

ymmärtää  mikä on  moraalisesti oikeaa,  täytyy  ensin ymmärtää  moraalin käsite  (Airaksinen 1993,

96–97).  Ihmisen  moraalikäsitykset  perustuvat  osittain  siihen,  minkälaisia  uskomuksia  heillä  on

toisaalta todellisuudesta ja toisaalta omasta asemastaan siinä (Tenkku 1981, 6). Maailmankatsomus,

johon  sisältyy  maailmankuva  ja  minäkäsitys,  ohjaa  siis  merkittävästi  ihmistä  hänen

moraalivalinnoissaan.  ”Ihminen  on  teoistaan  tietoinen  olento  ja  moraalisesti  vastuussa  niistä”

(Wahlström  1995,  168).  Koska  moraali  on  yhteisöllinen  arvojen  ja  normien  kokonaisuus,  se

vaihtelee  yhteisöstä  toiseen  ja  sen  käytännöt  saattavat  vähitellen  muuttua.  Yhteisöillä  on  usein

pitkät moraaliset perinteet. (Kotkavirta & Nyyssönen 2000, 21.)

Moraalia  voidaan  tarkastella  periaatteessa  kolmen  lähestymistavan  avulla.  Ensimmäisen

näkökulman  mukaan  moraali  tarkoittaa  samaa  kuin  yhteisön  säännöt,  normit,  arvot  ja  traditiot.

Toisaalta moraali voidaan ymmärtää synonyymiksi uskomuksille, standardeille ja periaatteille, joita

yksilö on kehittänyt,  jotta voisi olla tehokkaassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tällöin
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yksilön  persoonallisuus  ja  sosiaalinen  vuorovaikutus  korostuvat.  Kolmas  näkökulma  ottaa  esiin

moraalin universaalisuuden koko  ihmiskunnan  yleisenä periaatteena. Tässä näkökulmassa  moraali

ymmärretään hyvin  laajaalaisesti  yksilön kokonaispersoonallisuuteen kuuluvana  ilmiönä.  (Aho &

Laine 1997, 106–107.)

2.1.2   Etiikka

Moraalia  ja  etiikkaa  on  vaikea  selvästi  erottaa  toisistaan.  Moraali  liittyy  kuitenkin  aina  läheisesti

käytännöllisiin ratkaisuihin elämässä, kun taas etiikassa on enemmänkin kyse moraalin tutkimisesta

ja pohtimisesta sekä reflektoivasta asenteesta. (Aho & Laine 1997, 107.) Etiikka on filosofian haara,

joka  tutkii  moraaliin  liittyviä  perustavia  kysymyksiä  kuten  eettisen  toiminnan  periaatteita,  hyvää

elämää sekä  inhimillisesti  arvokkaita  tavoitteita. Etiikan peruskäsitteitä ovat arvo  ja  normi.  Arvot

ovat toimintamme tavoitteita, tarpeita, haluja, toiveita ja unelmia. Normit sen sijaan pitävät sisällään

sääntöjä siitä, mitä pitää tehdä ja mitä jättää tekemättä (Kotkavirta & Nyyssönen 2000, 816.)

On  tapana  puhua  kahdesta  etiikan  suuntauksesta  –  deskriptiivisestä  ja  normatiivisesta  etiikasta.

Deskriptiivisen etiikan  tehtävä on kuvata  ja analysoida,  minkälaisia käsityksiä hyvästä  ja pahasta,

oikeasta  ja  väärästä,  velvollisuudesta  ja  siitä,  mikä  on  kiellettyä,  historialliset  tai  nykyiset

ajatussuunnat,  henkilöt,  ideologiat,  uskonnot  tai  muut  elämänkatsomukset  kannattavat  tai  ovat

kannattaneet.  Deskriptiivisen  etiikan  tärkeä  tehtävä  on  myös  ymmärtää  ja  selittää  moraalisten

käsitysten  syntyä  ja  soveltamista  muiden  tieteiden,  kuten  psykologian  ja  sosiologian  avulla.

Normatiivinen etiikka sitä vastoin kysyy, mitkä teot tai toimintatavat voivat olla moraalisesti oikeita

tai  hylättäviä  ja  mitkä  arvot  tavoiteltavia  tai  vältettäviä,  samalla  kun  se  perustelee  oman

kannanottonsa.  Kirkko  ja  koulu  ovat  kaikkina  aikoina  omistautuneet  kasvatustehtävässään  tälle

etiikan muodolle. (Koskinen 1995, 39.)

2.1.3  Moraalikehitys

Moraalikehitys  on  tärkeä  osa  lapsen  persoonallisuuden  kehitystä.  Ihmisen  arvoa  koskevan

käsityksen perusta luodaan lapsen ja vanhempien läheisen vuorovaikutuksen aikana (Kärrby 1978,

178). Myös moraalikehityksessä on erotettavissa  erilaisia  näkökantoja. Ensinnäkin  moraalikehitys

on  sosialisaatiota  eli  prosessia,  jolloin  lapsi  oppii  ja  sisäistää  lähipiirinsä  ja  kulttuurinsa  arvot  ja

normit.  Kehityksen  myötä  yksilö  säännöstelee  käyttäytymistään,  toiveitaan  ja  halujaan

ristiriitatilanteissa  siten, että hän tekee sen, mitä hänen pitää tehdä eikä vain sitä, mitä hän haluaa
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tehdä. Tätä näkökulmaa edustavat muun muassa  sosiaalisen oppimisen teoriat  ja psykodynaamiset

teoriat. (Aho & Laine 1997, 107.)

Toisaalta moraalikehitys on kognitiivista kehitystä,  jolloin yksilön moraaliajattelu on riippuvainen

hänen  päättelykyvystään.  Tämä  tarkoittaa,  että  moraalikehitys  on  tällöin  kognitiivinen

kehitystapahtuma,  jossa aina pyritään  tasapainoon  ympäristön  ja  yksilön välillä.  Älyllinen kehitys

lienee  välttämätön,  muttei  riittävä  edellytys  moraalikehitykselle.  Tämä  niin  sanottu  kognitiivinen

kehitysteoria olettaa, että moraalin kehitys on eräänlaista roolinomaksumiskykyä ja tämä skeemojen

muuttuminen  on  universaalia,  koska  kaikilla  kulttuureilla  on  sosiaalista  interaktiota.  Kehityksen

myötä  yksilö  huomaa  tarvitsevansa  normeja  ja  sääntöjä  voidakseen  toimia  tasapainoisesti

vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. (Aho & Laine 1997, 107.)

”Moraalin  kehityksessä  on  yleensä  erotettu  kolme  ulottuvuutta:  moraaliarvot,  tunteet  ja

käyttäytyminen.” Moraalikehityksen myötä moraaliperiaatteiden sisäistämisen tulisi  ilmetä kaikilla

näillä  alueilla  yhä  selkeämmin.  Tämä  ilmeneekin  kykynä  arvioida  itseä  ja  muita  näiden

periaatteiden mukaan. Yksilön moraali näkyy siinä, mitä hän pitää arvokkaana. Joissakin tilanteissa

yksilö  saattaa  kuitenkin  toimia  ristiriitaisesti,  jopa  omaa  sisäistä  arvomaailmaansa  vastaan.

(Wahlström 1995, 168–167.)

Yksilön moraali on myös olennainen osa sosiaalista kompetenssia. Se määrittelee hänen suhteensa

yhteiskuntaan  ja  muihin  ihmisiin,  sillä  se  ohjaa  ihmisen  mielipiteitä,  tekoja  ja  käyttäytymistä

erilaisissa  sosiaalisissa  tilanteissa.  Se  vaikuttaa  itsetunnon  ohella  ratkaisevasti  siihen,  miten  me

suhtaudumme muihin ihmisiin ja miten muut suhtautuvat meihin. (Aho & Laine 1997, 105–106.)

Vaikka moraalipsykologisen tutkimuksen voidaan nähdä olevan eräänlaisessa risteyksessä, kuuluvat

Jean  Piaget  ja  Lawrence  Kohlberg  edelleen  moraalikehityksen  tutkimuksen  merkittävimpiin

teoreetikkoihin. Heidän kehittämiensä teorioiden lähtökohtina on moraalikehityksen yhteys yksilön

kognitiiviseen  kehitykseen  sekä  moraalikehityksen  eteneminen  vaiheittain.  (Lapsley  &  Narvaez

2005,  18–19.)    Tutkimusongelmamme  kannalta  Piagetin  ja  Kohlbergin  moraalikehitysteorioiden

tarkempi tarkastelu luo olennaisen lähtökohdan alan tutkimukseen.
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Jean Piaget: Moraalikehitysteoria

Sveitsiläinen  Jean  Piaget  on  yksi  keskeisimmistä  moraalikehitystä  tutkineista  teoreetikoista.  Hän

tarkastelee  yksilön  moraalikehitystä  kognitiivisen  kehitysteorian  näkökulmasta  ollen  erityisen

kiinnostunut  älykkyyden  ja  ajattelun  kehityksen  tutkimisesta.  Yksilön  persoonallisuuden

kognitiivinen  ja affektiivinen alue ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa,  joten moraalivalinnoissakin

äly  vaikuttaa  yksilön  tunteisiin.  Piagetin  mukaan  moraaliajattelu  on  kuitenkin  selkeästi

kognitiivisen  eli  älyllisen  toiminnan  osaalue,  jonka  kehitykseen  sosiaalinen  ympäristö  vaikuttaa

merkittävästi. (Aho & Laine 1997, 109–110.)

Piaget  on  tutkinut  ja  keskittynyt  erityisesti  yksilön  kognitiivisen  ajattelun  kehitykseen.  Teorian

mukaan ajattelu kehittyy vaiheittain ajattelun muuttuessa laadullisesti siirryttäessä vaiheesta toiseen.

Yksilöillä kehitysvaiheet etenevät samassa järjestyksessä, mutta kuitenkin yksilöllisellä nopeudella.

Piaget  (1988,  26)  käyttää  lapsen  kehityksessä  termejä  assimilaatio  ja  akkommodaatio,  joista

ensimmäinen  tarkoittaa  uuden  tiedon  sulattamista  vanhoihin  tietorakenteisiin  sellaisenaan  ja

jälkimmäinen  vanhojen  tietorakenteiden  muokkaamista  yksilön  omaksuessa  uutta  tietoa.

Kognitiivisen ajattelun kehitysvaiheet vaikuttavat vahvasti myös Piagetin moraaliteoriaan,  joten ne

on  mielestämme  hyvä  tuoda  esille.  Kognitiivisen  kehityksen  päävaiheita  on  neljä,  joista

ensimmäisessä  vaiheessa,  sensomotorisen  älykkyyden  kaudella  herää  symbolifunktio.  Seuraavat

vaiheet ovat esioperationaalinen,  konkreettisten operaatioiden  ja  formaalisten operaatioiden  vaihe.

(Beard 1971, 31–33; Piaget & Infelder 1977, 55; Piaget 1988, 26, 105; Kivi 1995, 26–27; Elkind

1974, 35.)

Piagetin  mukaan  moraalikehitys  on  lapsen  ja  ympäristön  välisen  aktiivisen  vuorovaikutuksen

tulosta.    Sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  lapsen  kognitiivinen  kapasiteetti  ja  kyky  omaksua

muiden  näkökulmia  kehittyy.  Prosessin  tuloksena  muodostuu  uusi,  entistä  kehittyneempi

moraaliorientaation  taso.  Piaget  korostaa  moraalissa  yksilön  kunnioitusta  sääntöjä  kohtaan  sekä

oikeudenmukaisuustajua.  Oikeudenmukaisuustaju  syntyy  keskinäisen  kunnioituksen  ja

vastavuoroisuuden tuloksena ja esiintyy tasaarvoisuutena. (Wahlström 1995, 171–173.)
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Piaget tutki moraalin kehittymistä analysoiden alle 12vuotiaiden lasten pelaamista arvioiden lasten

käsityksiä  pelisäännöistä  ja  oikeudenmukaisuudesta.  Lisäksi  Piaget  teki  avohaastatteluja,  joissa

lapsille kerrottiin kaksi ristiriitaista tarinaa, joissa esiintyi moraaliongelma. Tärkeintä haastattelujen

analysoinnissa kehitystason määrittelyn kannalta oli saada selville, miksi lapset päätyvät kyseiseen

ratkaisuun. (Aho & Laine 1997,110.)

Kehitysvaiheet

Tutkimustensa perusteella Piaget  jakoi  moraalin  kehityksen  kahdeksi  vaiheeksi;  heteronomisen  ja

autonomisen  moraalin  vaiheiksi.  Heteronominen  moraali  on  ominaista  ennen  78  vuoden  ikää.

Tällöin  lapsi  pitää  aikuisten  sanelemia  sääntöjä  ehdottomina  lakeina,  eikä  kyseenalaista  tai  yritä

muuttaa niitä. Heteronomiselle  vaiheelle on  tyypillistä velvollisuuden  ja  tottelevaisuuden  moraali.

Lapsi  arvioi  tekoja  niiden  ulkoisten  seurausten  perusteella  ja  pitääkin  Piagetin  tutkimuksissa

tuhmempana poikaa,  joka  rikkoo vahingossa 15  lasia kuin  sitä,  joka  rikkoo tahallaan  yhden. Tätä

vaihetta  Piaget  kutsuu  myös  pakon  moraaliksi,  joka  ilmenee  moraalisena  realismina.  Moraalinen

realismi  ilmenee  lapsella  kognitiivisena  kehittymättömyytenä,  egosentrisyytenä,  jolloin

velvollisuudet ja arvot määräytyvät itse laista. (Wahlström 1995, 172–173.) Realismi viittaa siihen,

että  lapsi  ei  pysty  asettumaan  toisen  ihmisen  asemaan  eikä  ajattelemaan  asioita  toisen  ihmisen

kannalta  (Aho  &  Laine  1997,  112).  Lapsi  ei  huomioi  tarkoitusta  eikä  reagoi  vahinkoihin  vaan

keskittyy  lain  noudattamiseen.  Tätä  ilmiötä  voidaan  kutsua  myös  nimellä  objektiivinen  vastuu.

Lapsen  kunnioitus  aikuista  kohtaan  aiheuttaa  syyllisyydentuntoa,  joka  saattaa  ilmetä  suurenakin

ahdistuksena. (Piaget & Infelder 1977, 121–122.)

Autonomisen moraalin vaiheessa  lapsi korostaa yhteistyötä  ja arvonantoa  toisille  lapsille. Säännöt

eivät ole enää ehdottomia vaan niitä voidaan muuttaa neuvottelemalla ja niistä tuleekin järkiperäisiä

sopimuksia.  Enää  ei  ajatella  seuraamuksia  vaan  aikomuksia  ja  itse  moraalista  tekoa.  Kehityksen

myötä pakon moraali on vaihtunut yhteistoiminnan moraaliksi, joka pohjautuu molemminpuoliseen

kunnioitukseen.  (Wahlström  1995,  172–173.)    Autonomian  vaiheessa  lapsi  pystyy  ottamaan

huomioon toisten näkökulmat ja on näin kykenevä yhteistyöhön. Vaihe voi kehittyä jo seitsemän tai

kahdeksan  vuoden  iässä,  jonka  jälkeen  oikeudenmukaisuudesta  tulee  keskeinen  normi  lapsen

affektiivisessa ajattelussa. (Piaget & Infelder 1977, 123–125.) Oikeudenmukaisuuskäsitys perustuu

ehdottomaan tasaarvoon.
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Autonominen,  subjektiivinen  kehitysvaihe,  jolloin  lapsi  pystyy  siis  tekemään  itsenäisiä

moraaliarviointeja,  alkaa  Piagetin  mukaan  kaikilla  lapsilla  noin  10  vuoden  iässä.  Kehitys  voi

viivästyä  deprivaation  eli  ärsyke  ja  kasvuympäristön  puutteellisuuden  vuoksi.  Heteronominen  ja

autonominen  moraali  saattavat  kuitenkin  esiintyä  yhtä  aikaa  lapsen  ajattelussa.  Lapsi  voi

esimerkiksi tuntea autonomisen moraalin periaatteet, muttei sovella vielä niitä käytäntöön. (Aho &

Laine 1997, 112.) Piagetin mainitsemat iät ovat viitteellisiä ja ne voivat erota suurestikin eri lasten

kehityksessä. Jokainen lapsi käy kuitenkin läpi samat kehitysvaiheet, samassa järjestyksessä. (Aho

&  Laine  2004,  122.)  Piagetin  mukaan  moraalikehitys  päättyy  noin  12–13  vuoden  iässä  (Aho  &

Laine 1997, 112).

Tutkimuksissaan  Piaget  erotteli  useita  eri  dimensioita  moraalikehityksessä,  jotka  kaikki  etenevät

lapsen  kehityksessä  heteronomisesta  autonomiseen  vaiheeseen  tiettyjen  välivaiheiden  kautta.

Keskeisimpänä  moraalikehityksen  alueena  Piaget  piti  yksilön  suhtautumisesta  sääntöihin,  mikä

kehittyy  erilaisten vaiheiden  myötä kohti  moraalisen oikeudenmukaisuuden  ymmärtämistä. Muina

dimensioina  Piaget  toi  esille  valheen  ymmärtämisen,  oikeudenmukaisuuden,  rankaisemisen  sekä

käsityksen  vastavuoroisuudesta  eli  resiprookkisuudesta,  jossa  on  kyse  lapsen  asettumisesta  toisen

ihmisen asemaan samalla ymmärtäen sosiaalisten suhteiden merkityksen. (Aho & Laine 2004, 111–

116, 119–120.)

Piagetin teorian arviointia

Piagetin  moraaliteoriaa  on  kritisoitu  siitä,  että  lapsen  moraalikehityksen  oletetaan  sen  mukaan

loppuvan 12  ikävuoteen. Piaget ei esittele  teoriassaan kehitysvaiheita 12  ikävuoden  jälkeen.  (Bull

1969, 16; ks. myös Reimer, Paolitto & Hersh 1983, 42.) Esimerkiksi Horilan & Horilan (1999, 70)

moraalin kehitystä käsittelevä tutkimus tukee ajatusta siitä, että moraalin kehitys ei pääty vielä 12

vuotiaana.  Persoonallisuuden  kehityksen  Piaget  on  tosin  ilmaissut  jatkuvan  vielä  13  ikävuoden

jälkeenkin. Piaget olettaa moraaliarviointien olevan sidoksissa tiettyyn ikään, josta on käyty paljon

keskustelua (Bull 1969, 15).

Lisäksi  teoriaa  on  arvosteltu  sen  yksipuolisuudesta  ja  siitä,  että  kehitysvaiheita  ei  ole  kuvattu

tarpeeksi tarkasti. Piaget ei ole ottanut huomioon tutkimuksissaan taustatekijöitä kuten vanhempia,

tilannesidonnaisuutta  ja  sosiaalista  asemaa  eikä  yksilöllisiä  muuttujia  kuten  sukupuolta  ja

älykkyyttä. (Bull 1969, 17.)
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Kuitenkin  esimerkiksi  Horila  &  Horilan  (1999,  70)  pro  gradututkimuksen  tulokset  tukevat

pääpiirteissään  Piagetin  teoriaa  moraalin  kehittymisestä  vaiheittain.  Toisaalta  tutkimuksen

tuloksissa tuli esille yksilöllisyyden merkitys moraalikehityksessä (emt. 72).

Lawrence Kohlberg: Moraalikehitysteoria

Myös  amerikkalainen  tutkija,  Lawrence  Kohlberg, oli  sitä  mieltä,  että  moraali  kehittyy  asteittain.

Hänen  teoriansa  lähtökohdat  ovat  Piagetin  teoriassa.  Tutkimuksensa  tuloksista  Kohlberg  teki

johtopäätöksen, että moraalikehitys etenee ilman taantumista hierarkkisten vaiheiden kautta, mutta

Piagetin  kaksi  pääkehitysvaihetta  eivät  hänen  mukaansa  riitä  kuvaamaan  kaikkia  ihmisen

moraalipäättelytapoja.  Erityisen  olennaista  Kohlbergin  moraaliteoriassa  on,  että  moraalin  kehitys

jatkuu  pitkälle  aikuisuuteen,  noin  20–25vuoden  ikään  saakka.  (Aho  &  Laine  1997,  123.)

Moraalifilosofialla  on  Kohlbergin  tutkimuksessa  perustava  merkitys,  sillä  hän  painottaa

moraalikehityksen  teoreettista  arviointia  ja  näin ollen  moraalin olennaisin  ja  vaikuttavin  tekijä  on

oikeudenmukaisuuden  periaate.  Moraalisen  kehityksen  ydin  onkin  oikeudenmukaisuuden  jatkuva,

yhä tasapainoisempi ja syvällisempi tajuaminen. (Wahlström 1995, 173–174.)

Kohlbergin  mukaan  moraalikehitys  edellyttää  yksilöltä  kolme  tekijää:  kognitiivisen  kehityksen,

kognitiivisen konfliktin ja roolinottokyvyn. Yleinen kognitiivinen kehitys antaa ylipäänsä valmiudet

ratkaista  moraaliongelmia  niitä  kohdatessa.  Kognitiivinen  konflikti  saa  yksilön  hakemaan

tasapainonsa  ja  mielenrauhansa  saavuttamiseksi  moraaliperiaatteita,  jolloin  moraalikäsitteet

integroituvat  hierarkiaksi.  Käytännössä  yksilö  siis  tarvitsee  yleisiä  periaatteita  selittäessään  sekä

itselleen  että  muille  toimintaansa  ja  sen  syitä.  Kolmas  moraalikehityksen  perusedellytys  on

roolinottokyky,  joka  tarkoittaa  kykyä  ottaa  huomioon  toinen  ihminen  ja  nähdä  asiat  muiden

ihmisten kannalta. (Aho & Laine 1997, 123.)

Kohlberg esittää, että yksilön kehitystasoa ei voida päätellä hänen moraalikäyttäytymisestään, vaan

sen  sijaan  tärkeämpää  on  tietää,  mitä  syitä  yksilö  näkee  toiminnalleen  ja  kuinka  hän  perustelee

käyttäytymismallejaan (Aho & Laine 2004, 123). Moraalin kehitystä tutkiessaan Kohlberg esittikin

eriikäisille  ratkaistavaksi  niin  kutsuttuja  moraalisia  dilemmoja,  joissa  erilaiset  eettiset  periaatteet

joutuivat keskinäiseen ristiriitaan (VilkkoRiihelä 2003, 230). Näihin dilemmoihin ei ole olemassa

mitään  absoluuttisen  oikeaa  ratkaisua.  Tutkimalla  haastateltavien  joihinkin  tällaisiin  moraalisiin

ongelmiin  ehdottamia  ratkaisuja,  Kohlberg  pystyi  suurta  metodista  tarkkuutta  noudattaen
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erottamaan  joukon  erilaisia profiileja,  jotka sitten ovat hänen  luokituksensa perusteena (Koskinen

1995, 151–152).

Kehitysvaiheet

Kohlberg  erottaa  moraalikehityksen  kolme  tasoa,  joista  kukin  on  kaksivaiheinen  –  kaksi

kehitysvaihetta  sisältävä.  Kutakin  vaihetta  pidetään  laadullisesti  edellisestä  poikkeavana.

(Wahlström  1995,  176.)  Näiden  lisäksi  kehityksessä  saattaa  olla  myös  niin  sanottuja

siirtymävaiheita.  Kehitystasot  kuvaavat  yksilön  ja  yhteisön,  sääntöjen  ja  toisaalta  odotusten

suhdetta. (Aho & Laine 2004, 125.)

Ensimmäisessä tasossa, esikonventionaalisessa eli esimoraalisessa kehitystasossa olevalle yksilölle

säännöt ja sosiaaliset odotukset ovat ulkokohtaisia. Käyttäytyminen on erittäin egosentristä. (Aho &

Laine  2004,  125.)  Tason  ensimmäisessä  vaiheessa  eli  tottelemisen  ja  rangaistuksen  moraalin

vaiheessa  yksilö  luokittelee  teon  hyväksi  tai  pahaksi  sen  fyysisten  seurausten  perusteella

riippumatta  teon  oikeasta  motiivista  (Wahlström  1995,  176;  Himberg  &  Jauhiainen  2002,  32).

Totteleminen on jo arvo sinänsä. Tason toinen vaihe, instrumentaalisrelativistinen moraalin vaihe,

on  joskus  nimetty  myös  naiiviksi  egosentriseksi  moraaliksi  tai  relativistiseksi  hedonismiksi.

Kohlbergin  mukaan  tälle  kehitysvaiheelle  on  tyypillistä  omien  tarpeiden  tyydyttäminen.  Toiset

ihmiset  otetaan  huomion  vain  satunnaisesti  –  sen  sijaan  itselle  koituvaa  konkreettista  hyötyä

korostetaan. (Aho & Laine 2004, 126.)

Toisessa  tasossa,  konventionaalisessa  eli  sovinnaisen  moraalin  tasossa  moraalikehityksessä

Kohlbergin  mukaan  tärkeiksi  moraalisiksi  vaikuttajiksi  nousevat  erityisesti  auktoriteettien

odotukset.  Tason  ensimmäinen  vaihe  on  hyvien  ihmissuhteiden  moraali.  Olla  hyvä,  voidaan

ymmärtää hyvinä motiiveina  ja  sosiaalisesti  taitavana käyttäytymisenä. Persoona haluaa olla hyvä

myös muiden silmissä ja on valmis tekemään töitä tämän aseman säilyttämiseksi. Vaiheen tärkeitä

arvoja  ovat  muun  muassa  luottamus,  lojaalisuus  ja  kiitollisuus.  Toisen  ihmisen  asemaan

asettuminen ja yhteisön intressit saattavat mennä jo omien intressien ohi. (Aho & Laine 2004, 127.)

Sovinnaisen  moraalin  tason  toista  vaihetta  on  kutsuttu  laki  ja  järjestysmoraalin  tai  sosiaalisen

järjestelmän moraalin vaiheeksi. Tällöin toimitaan vahvasti koettujen auktoriteettien, sopimusten ja

sovittujen  sääntöjen  mukaan  (Wahlström  1995,  177).  Yksilö  kokee,  että  kunnon  kansalainen

noudattaa tarkasti säädettyä lakia ja oikeutta (VilkkoRiihelä 1999, 231).
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Kolmannessa  tasossa,  postkonventionaalisessa  eli  periaatteellisen  moraalin  vaiheessa  moraali

määritellään  yhteisiin  sovittuihin  normeihin,  oikeuksiin  ja  velvollisuuksiin  mukautumiseksi  ja

näiden noudattamiseksi. ”Ristiriidan mahdollisuus kahden kulttuurisesti  ja sosiaalisesti hyväksytyn

normin  välillä  tunnustetaan  ja  yritetään  löytää  rationaalinen  ratkaisu  niiden  välille.”  (Wahlström

1995, 177.) Tason ensimmäinen vaihe on nimeltään sosiaalisten sopimusten ja legalistisen moraalin

vaihe. Tämä  tarkoittaa, että  yksilö pyrkii  tuottamaan  toimillaan  mahdollisimman  suurta hyötyä  ja

mahdollisimman  monille  yksilöille.  Vaiheessa  korostuu  myös  mahdollisuus  lain  muuttamiseen,

mikäli  sillä  saavutetaan sosiaalista hyötyä.  (Aho & Laine 2004, 129.) Postkonventionaalisen tason

toinen  vaihe  on  universaalisten  eettisten  periaatteiden  moraali.  Se  ”perustuu  henkilökohtaisesti

omaksuttuihin, loogisesti yleispäteviin ja johdonmukaisiin oikeudenmukaisuuden, tasaarvoisuuden,

vastavuoroisuuden ja ihmisoikeuksien periaatteisiin”(Wahlström 1995, 177). Omatunto määrää sen,

mikä on oikein  ja  mikä  väärin.  Mikäli  laki on  ristiriidassa  yksilön omien periaatteiden  ja arvojen

kanssa, hän noudattaa omia periaatteitaan. (Aho & Laine 2004, 129.)

Kohlbergin teorian arviointia

Kohlbergin teoriaa on pidetty jo pitkään moraalin kehityksen yleisenä viitekehityksenä jatkuessaan

pidemmälle  aikuisuuteen,  mutta  siitä  huolimatta  se  on  saanut  myös  paljon  kritiikkiä  osakseen.

Teoriaan kohdistettu kritiikki  voidaan karkeasti  jakaa kahteen pääluokkaan:  teorian  ja perusteiden

kritiikkiin sekä mittausmenetelmien ja tulkintojen kritiikkiin (Aho 1985, 28).

”Tutkimusten mukaan kahta ylintä moraalikehityksen vaihetta ei ole tavattu kaikissa kulttuureissa”

(Aho & Laine 2004, 130; ks. myös Reimer, Paolitto & Hersh 1983, 83). Moraalinen päättely on siis

hyvin  kulttuuri  ja  tilannesidonnaista,  jolloin  Kohlbergin  teorian  yleispätevyyttä  voidaan  epäillä.

Toisaalta ihminen saattaa kysyttäessä vastata toisin, kuin miten oikeassa tilanteessa toimisi. On siis

tärkeää erottaa moraaliteko moraalisesta päättelystä. Tilanteet saattavat ratkaista yksilön moraalisen

käyttäytymisen  huolimatta  hänen  käsityksistään  oikeasta  ja  väärästä.  (VilkkoRiihelä  1999,  232;

Reimer,  Paolitto  &  Hersh  1983,  108–109.)  Moraalin  tutkiminen  asettaa  siis  paljon  haasteita

tutkijalle,  sillä  on  inhimillistä ratkaista  eri  dilemmoja,  kuten  olettaa  että olisi oikein.  Saattaa  olla

erittäin vaikeaa erottaa ihmisen todellinen moraalinen taso. Esiin täytyy nostaa ajattelun ja puheen

sekä  toisaalta käytännön  toiminnan suhde. Teoriaa on  moitittu myös sukupuolisidonnaiseksi,  sillä

alkuperäiset tutkimukset suoritettiin poikien keskuudessa. Näitä moraaliperusteiden sukupuolieroja



16

on tutkinut muun muassa amerikkalainen tutkija Carol Gilligan kritisoiden Kohlbergin tapaa käyttää

vain miehiä tutkimuskohteena (Nucci 2002).

2.2  Moraalikasvatus

Myös  moraalikasvatukselle  on  olemassa  monia  eri  määritelmiä.  Esimerkiksi  Hoffman  (1996,  7)

tarkastelee  moraalikasvatusta kasvatuksen  näkökulmasta,  joka korostaa toisaalta olemassa olevien

normien siirtämistä ja toisaalta valmiutta tuottaa uusia normeja. Oleellista moraalikasvatuksessa on

siirtyminen  sosiaalisissa  yhteisöissä  koetuista  moraalisista  kokemuksista  yksilölliseen  vastuuseen.

Yhtenä  moraalikasvatuksen  määritelmänä  voidaankin  pitää  pedagogisen  ajattelun  ja  toiminnan

avulla aikaansaatua moraalista käyttäytymistä. (emt.) Tämän näkemyksen mukaan kasvatus on aina

moraalista  ja eettistä  toimintaa  (emt.; ks.  myös Kansanen 1996, 13). Kallio  (2005, 9)  jaotteleekin

moraalikasvatuksen  moraaliin  eli  arvojen,  normien  ja  tapojen  välittämiseen  sekä  etiikkaan  eli

eettisen reflektointikyvyn opettamiseen.

”Ihmisen  moraaliset  käsitykset  ovat  kasvatuksen  seurausta”  (Puolimatka  2004,  254).  Esimerkiksi

kasvatustieteen  professori  Atjosen  mukaan  kasvattajalla  on  oltava  näkemys  hyvästä  elämästä

(Ahlstén 2007, 44). Moraalikasvatus on kuitenkin usein tiedostamatonta, eikä sitä mielletä moraalin

opettamiseksi.  Moraali  ulottuu  kaikkeen  toimintaan,  sääntöihin  ja  periaatteisiin,  joiden  pohjalta

ihminen toimii (Tirri 1999, 27).  Myös Kallion (2005, 12) mukaan kasvatuksen arvosidonnaisuutta

ei voida kiistää, koska se perustuu aina taustalla oleviin arvoihin. Voidaan sanoa, että kasvatuksessa

toteutetaan  tiedostaen  tai  tiedostamatta  jotain  tiettyä  arvofilosofiaa  (emt.).  Tästä  voidaan  johtaa

ajatus,  että  kasvattaja  toimii  aina  moraalikasvattajana  jo  ohjatessaan  ja  valitessaan  ongelmia

kasvatettavan  ratkaistavaksi.  Näin  ollen  kaikki  kasvatus  voidaan  nähdä  moraalikasvatuksena.

Olennaista on, kenen näkökulma on kasvatuksessa  ilmenevien arvojen taustalla (Puolimatka 1996,

89).  Weil  (2004,  34)  tuo  esille  neljä  elementtiä  kasvatettaessa  ihmisarvoa  tuntevaa  lasta  tänä

haastavana aikana. Nämä ovat  tiedon  tarjoaminen, kriittisen ajattelun opettaminen, kunnioituksen,

arvostuksen  ja  vastuullisuuden  juurruttaminen  kasvatettavaan  sekä  positiivisten  mahdollisuuksien

tarjoaminen (emt.). Kaikessa tässä toiminnassa näkyvät jollain tapaa kasvattajan arvot.
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Myös  omantunnon  käsite  sekä  tunteiden  merkitys  siinä  ovat  olennaisia  moraalikasvatuksessa.

”Omatunto  on  eettisten  tunteiden  keskus,  jolla  on  tärkeä  merkitys  ihmisen  persoonallisuudessa.”

Käsite on monimerkityksellinen, mutta sille on tyypillistä persoonallinen  ja omakohtainen  luonne.

Yksilö  ei  siis  tunne  omantunnon  tuskia  toisen  ihmisen  vääristä  teoista.  Eettisen  tiedon  liittyessä

läheisesti  omantunnon  toimintaan,  sitä  kehittämällä  voidaan  auttaa  myös  omaatuntoa  toimimaan

mielekkäästi.  Näin  ollen  eettisten  intuitioiden  kehitykseen  on  mahdollista  vaikuttaa  kasvatuksen

avulla. (Puolimatka 2004, 247–248, 296.)

Hellsten  (1996,  51)  ja  Haydon  (2006,  55)  sen  sijaan  korostavat  eettisessä  kasvatuksessa

autonomiaan  pyrkimistä  ja  pitävät  tärkeänä  vahvan  moraalisen  identiteetin  luomiseen  ohjaamista.

Erityisesti  aikamme  postmodernissa  yhteiskunnassa,  jossa  on  vallalla  eräänlainen  arvorelativismi,

yksilö tarvitsee uskallusta ja  itseluottamusta itsenäisten päätösten tekemiseen. Toisaalta on tärkeää

myös osata  toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden  ihmisten kanssa. Kohlberginkin esille

tuoma  rooliottokyky  eli  toisen  ihmisen  sosiaalisen  perspektiivin  taju  liittyy  vahvasti  yksilön

mahdollisuuksiin  kunnioittaa  toista  ihmistä  tasavertaisena  ja  näin  laajempi  sosiaalinen  horisontti

kehittyy (Wahlström 1995, 176).

2.2.1  Hyveet ja arvot

Hyveet  ja  arvot  ovat  keskeisiä  moraalikasvatusta  koskevia  käsitteitä.  Ne  ohjaavat  yksilön  ja

moraalikasvattajan  eettisiä  valintoja.  Hyveetiikka  on  perustana  hyveille  ja  perustuu  Sokrateen,

Platonin ja Aristoteleen ajatteluun (Värri 2007, 4). Hyve on luonteenpiirre, joka ohjaa oikeaa tekoa

ja mahdollistaa arvokkaina pidettyjen tekojen tekemisen.  Se on osa ihmisen yksilöllistä luonnetta ja

kuuluukin  persoonallisuuteen.  Voidaan  sanoa,  että  pyrkimällä  hyveellisyyteen  yksilö  kehittää

luonnettaan.  (emt.;  Airaksinen  1993,  230,  234.)  Myös  Smith  (2003,  259)  käsittelee  moraalin

periaatteiden  ongelmia  pohtiessaan,  mistä  hyve  koostuu.  Mikä  luonteenlaatu  muodostaa

erinomaisen  ja yleisesti hyväksytyn  ja kunnioitetun  luonteen? Toisena kysymyksenä Smith esittää

ajatuksen siitä,  miten  ja  millä keinoilla  mieli asettaa yhden käyttäytymisen suunnan  toisen edelle,

nimeää yhden oikeaksi ja toisen vääräksi. (emt.)

Kasvatusihanteiden muutos yhteiskunnassa on johtanut joidenkin ihanteiden katoamiseen, joidenkin

säilymiseen ja uusien ilmaantumiseen. Esimerkiksi kristillisen etiikan yksinvalta yleisenä eettisenä

lähtökohtana  on  heikentynyt  sosiaalisten  taitojen  sekä  kriittisen  ja  aktiivisen  kansalaisuuden
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korostuessa 1990luvulta  lähtien. Toisaalta koko ajan säilyneitä kasvatusihanteita ovat esimerkiksi

lainkuuliaisuus,  oikeudenmukaisuus,  totuudellisuus,  vastuu  terveistä  elämätavoista  sekä  ahkeruus.

(Launonen 2000, 307.) Yhteiskunta ja ajankuva vaikuttavat siis olennaisesti hyveisiin ja sitä kautta

koko moraalikasvatuksen lähtökohtiin.

Arvokäsitteen määrittely on erittäin hankalaa johtuen sen subjektiivisesta luonteesta. Sillä voidaan

tarkoittaa  kaikkia  tavoittelun,  halun  ja  arvostuksen  kohteita.  Tällöin  arvo  käsitetään  laajassa

merkityksessä.  Moraalifilosofiassa  arvo  tulisi  kuitenkin  määritellä  sen  suppeassa  merkityksessä.

Arvo  on  siis  aina  inhimillisen  toiminnan  motiivi,  päämäärä  ja  tarkoitus.  (Airaksinen  1993,  130–

132.) Arvot ovat yksilön suhteellisen pysyviä ominaisuuksia,  joita hän käyttää hyväksi tehdessään

valintoja  (Helkama,  Myllyniemi  &  Liebkind  2001,  181).  Arvot  muodostavat  myös  jokaisen

yhteisön perusytimen ja ne ovatkin ensisijaisia muihin sosiologisiin tekijöihin nähden ja määräävät

niitä. Yhteisön jäsenet omaksuvat yhteisön yhteisen arvomaailman kulttuurisessa sosialisaatiossa ja

usein kokevat sen itsestään selvänä. (Puolimatka 2004, 154.) Arvoista puhuttaessa käsitellään usein

myös  sen  lähikäsitteitä  elämänkatsomusta,  asennetta,  roolia  ja  tapaa  (Räsänen  1993,  15).

Schwartzin  yhteiskuntatieteellinen  teoria arvojen  yleismaailmallisesta  rakenteesta on ollut pitkään

käytetty malli, jossa oletuksena on arvojen yleismaailmallisuus eli se, että inhimilliset, sosiaaliset ja

yhteiskunnalliset  tarpeet  ovat  kaikissa  kulttuureissa  samat,  joskin  arvoja  kuvaavat  sanat  eroavat

hiukan toisistaan. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2001, 182.)

Wilenius (2002, 84) tuo esille arvotajunnan merkityksen niin ihmisyydessä yleensä kuin erityisesti

kasvattajan  toiminnan  lähtökohdissa.  Myös  Värri  (2000,  29)  korostaa  kasvatusta  arvokkaan

välittämisenä  kasvatettavalle.  ”Kasvatuksen  lähtökohdat  ovat  aina  kiinnittyneet  yleiseen  ja

sosiaalisesti  arvotettuun  (johonkin  yleiseen  ja  yhteiseen  hyvään)  –  –  ”  (emt.  28;  ks.  myös

Puolimatka 2004, 154). Ympäristön ja kasvatuksen merkitys moraalin kehittymisessä onkin tärkeää

ottaa  huomioon.  Jatkuvan  vuorovaikutuksen  kautta  yksilö  saa  palautetta  toiminnastaan  ja  hänen

käsityksensä  oikeasta  ja  väärästä  muotoutuvat.  Kasvattajan  rooli  moraalikasvattajana  on  siis

merkityksellinen (ks. myös Horila & Horila 1999, 72).
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2.2.2  Eettiset teoriat

Moraali  on  aina  innoittanut  filosofeja  kehittämään  erilaisia  moraaliteorioita.  Filosofien

moraalikäsityksillä  on  kuitenkin  yhteys  heidän  muuhun  filosofiaansa  sekä  vallalla  olevaan

ajankuvaan.  Esimerkiksi  keskiajan  moraalikäsityksiä  ei  voida  ymmärtää  irrallaan  eräistä

kristinuskon  perusopeista.  (Tenkku  1981,  6.)  Oikean  ja  väärän  käsityksien  kuvaamiseen  on

olemassa monia malleja, jotka tarkastelevat oikeaa tekoa ja toimintaa omasta näkökulmastaan sekä

omista  arvoistaan  käsin.  Mallit  voidaan  jakaa  kolmeen  ajatuslinjaan:  velvollisuus,  seuraus,  ja

tarkoitusetiikkaan.  (Koskinen  1995,  80–81.)  Moniin  eettisiin  teorioihin  saattaa  kuitenkin  sisältyä

piirteitä näistä kaikista ajatuslinjoista.

Velvollisuusetiikan  (deontologisen  etiikan)  mukaan  oikea  teko  määräytyy  normien,  sääntöjen,

lakien ja toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Toisin sanoen oikeaa tekoa pidetään velvollisuuden

täyttämisenä  ja  väärä  teko  on  yksinkertaisesti  väärin.  Moraalisesti  oikeaa  valintaa

päätöksentekotilanteissa  ohjaavat  periaatteet,  perus  ja  toimintanormit  sekä  säännöt.  (Koskinen

1995,  81–83.)  Velvollisuusetiikkaa  voidaan  pitää  periaatteeseen  perustuvana  teoriana,  joka  on

rationaalinen  painottaen  näin  ollen  universaalisuutta  (Värri  2007,  3).  Yhtenä  velvollisuusetiikan

vaikuttavimmista  filosofeista  pidetään  Immanuel  Kantia.  Hän  on  määrittänyt  kategorisen

imperatiivin  eli  ehdottoman  käskyn,  joka  ei  kysy  seurauksia  eikä  hyötyjä.  Se  rakentuu  kahdesta

eettisestä laista. (Saarinen 2004, 147.)

Toimi  niin,  että  voit  samalla  tahtoa  noudattamasi  periaatteen  tulevan  yleiseksi

laiksi.

Toimi niin, että kohtelet ihmisyyttä sekä omassa itsessäsi että toisissa aina myös

päämääränä etkä koskaan pelkästään välineenä. (emt.)

Kantin eettiset lait voidaan johtaa myös Raamatun kultaisesta säännöstä, joka on ajattelun historian

kuuluisimpia  moraaliohjeita.  Velvollisuusetiikan  piirissä  on  kuitenkin  tapahtunut  muutos

perinteisestä käsityksestä kohti yksilön vapautta (Airaksinen 1993, 166).

Seurausetiikka sen sijaan painottaa nimensä mukaisesti teon seurauksia – teon arvo määräytyy aina

sen seurausten, hyvien tai huonojen, tahallisten tai tahattomien mukaan (Koskinen 1995, 87). Yksi

seurausetiikan  tunnetuimmista  teorioista  on  utilitarismi,  jossa  tekojen  seurausten  arvo  on
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moraalisuuden  mitta  (Airaksinen  1993,  136).  Utilitarismi  on  hyötymoraalia  ja  tekojen  moraalista

arvoa  määriteltäessä  se painottaakin  mahdollisimman  suuren  hyödyn  tuottamista  mahdollisimman

monille.  Utilitarismi  voidaan  jakaa  klassiseen  ja  liberaaliin  teoriaan  riippuen  yksilöyhteiskunta  

suhteesta. (Värri 2007, 2.)

Kolmantena  eettisiä  teorioita  jaottelevana  ajatuslinjana  pidetään  tarkoitusetiikkaa,  joka  painottaa

ihmisten spontaaneja moraalisia arviointeja. Olennaista oikean teon määrittelyssä on keskittyä teon

tarkoitukseen  ja  vaikuttimeen.  Teko  voi  saada  alkunsa  esimerkiksi  mielialasta  tai  luonteesta.

(Koskinen 1995, 81, 97.)

Tänä postmodernina aikakautena yksilön vapauden ja vastuun lisääntyessä yhä enemmän korostuu

se,  että  yhteisiä  arvoja  ja  normeja  on  vaikea  löytää.  Yksilöllä  ei  ole  jäsentynyttä  arvo  ja

aatemaailmaa.  (Helve  2002,  19.)  Näin  ollen  voidaan  sanoa,  että  selkeää  yhteistä  oikeaa  eettistä

teoriaa ei siis tänä päivänä ole helppo löytää. Myös modernia ja postmodernia yhteiskuntaa tutkinut

Bauman  (1996,  269;  2002,  28)  korostaa  ihmisen  vapautta  (ks.  myös  Kotkavirta &  Siranen 1986,

28).  Jokainen  yksilö  ja  jokainen  valintatilanne  on  ainutlaatuinen.  Moraali  voidaankin  nähdä

postmodernissa  yhteiskunnassa  eräänlaisena  mahdollisuutena,  jota  ei  ole  aiemmin  ollut  (Bauman

1996, 265).

2.2.3  Tarvitaanko moraalikasvatusta?

Moraalikasvatuksen asema ja sen koettu merkitys ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana

olennaisesti. Kun 1900luvun kansakoulussa opettaja oli koulussa siveellisen maailmanjärjestyksen

ja universaalin moraalisen totuuden edustaja, nykyyhteiskunnassa sen sijaan korostuu yksilöllinen

valinnanvapaus  sekä  se,  että  valmiita  yhteisiä  arvoja  ei  anneta.  Tähän  kehityslinjaan  eettisestä

objektivismista  eettiseen  subjektivismiin  ovat  vahvasti  vaikuttaneet  aikaisemmin

tutkimuksessamme  esille  tulleet  Piagetin  ja  Kohlbergin  moraaliteoriat  korostaen  kognitiivisen

ajattelun merkitystä autonomisen moraalin kehittymisessä. Kasvattaja ei siis saa tietoisesti vaikuttaa

kasvatettavan arvosisältöihin. (Launonen 2000, 312.)
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Viime  aikoina  moraalintutkimus  on  tuonut  esille  myös  Marc  Hauserin  teorian  synnynnäisestä

moraalivaistosta,  jonka  mukaan  ihmisen  aivoissa  on  tiedostamaton  ja  luokseen  päästämätön,

kasvatuksesta  riippumaton synnynnäinen  moraalinen kielioppi. Tämä runsaasti kritisoitukin  teoria

ei  kuitenkaan  täysin  poissulje  kasvatuksen  merkitystä.  (Vuorela  2006,  7;  ks.  myös  Ross  2006.)

Vaikka  teoria  ei  jätäkään  huomioimatta  kasvatuksen  merkitystä  kokonaan,  tuo  se  kuitenkin

uudenlaisen näkökulman moraalin kehitykseen jättäen yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksellisen

suhteen  itsestään  kehittyvien  perittyjen  psykologisten  valmiuksien  taakse.  Mielestämme  tänä

postmodernina aikakautena kasvava yksilö ja moraalikasvatus joutuvat kohtaamaan ristiriitoja, sillä

toisaalta  kasvatettava  yksilö  on  aina  arvosidonnaisen  kasvatuksen  kohteena,  mutta  kuitenkaan

kasvattajan  ei  tulisi  olla  muuta  kuin  eettisten  kysymysten  pohdinnan  tarjoaja.  Esitämmekin

kysymyksen, onko tämä edes mahdollista?

2.3  Urheilun etiikka ja nykytila

Suomalaisessa yhteiskunnassa urheilulla on ollut monin tavoin merkittävä asema. Urheilu voidaan

nähdä  kansakunnan  rakentajana,  modernisoijana  ja  identiteettien  muodostajana.  Se  on  aina  ollut

sosiaalisuuden  ja  aktiivisuuden  lisääjä  sekä  näin  ollen  yhdistänyt  eri  alueiden  ja

yhteiskuntaluokkien  ihmisiä.  Urheiluseuroja  voidaan  pitää  ensimmäisinä  sosiaalisina

muodostumina,  jotka  vetivät  suuria  joukkoja  ja  etenkin  nuoria  mukaan  yhteiseen  toimintaan.

Urheilulla on siis aina ollut sosiaalisesti integroiva merkitys. Nykyään liikunnan merkitys korostuu

lähinnä  kansalaisten  terveyden  edistäjänä.  (Allardt  2001,  14–16;  Ilmanen,  Itkonen,  Matilainen  &

Vuolle 2004, 5.)

Myös  etiikka  on  urheilun  merkittävä  osatekijä.  Urheilun  etiikkaa  voidaan  tarkastella  John

Vikströmin  (2001,  27–28)  mukaan  kahdesta  eri  näkökulmasta.  Toisaalta  tuomarin  vihellyspilli

symboloi moraalikysymystä oikeasta ja väärästä ja toisaalta urheiluseuran tai valtion lippu osoittaa

toista  eettistä  ulottuvuutta,  hyvää  ja  pahaa.  Moraali  ei  kuitenkaan  koske  ainoastaan  rajoja  ja

rajoituksia  urheilussakaan.  Sen  sijaan  se  käsittää  myös  päämäärät  ja  arvot,  kysymyksen  kaiken

tarkoituksesta, ihmiselämän ja ihmisen toiminnan merkityksestä eri elämänalueilla. (Vikström 2001,

27–28.)  Vettenniemi  (1998,  10–11)  esittää  kuitenkin  ajatuksen  siitä,  että  urheilulla  ei  ole

sisäsyntyistä  moraalia  ja että käsitys urheilusta  yksilön  moraalisena  selkärankana  ja nuhteettoman

elämän  tuottajana on  yleinen  harha.  Kun  on  kyse  kilpaurheilussa,  olennaista  on,  että  se  tapahtuu

samoista  lähtökohdista  käsin.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa,  että  urheilussa  on  kehitetty
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sääntöjärjestelmä,  jonka tarkoituksena on tehdä kilpailusta oikeudenmukaista kaikille. Esimerkiksi

varaslähdöistä  tai  pallopelien  käsivirheistä  rangaistaan.  Urheilun  säännöstö  ohjaa  kilpaurheiluun

osallistuvia niin, että heille kehittyy usein luonnollinen taipumus niin sanottuun reiluun peliin. Sen

sijaan  menestyksen  hankkimista  vilpillisin  keinoin  pidetään  urheilussa  häpeällisenä.  (Ljungqvist

2001,  35.)  Ihmisen  sisäisen  oikeudentajun  ja  omantunnon  voidaan  ajatella  olevan  yksi  parhaista

välineistä urheilun puhtaana pitämiseen (Vikström 2001, 33).

Yksi  häpeällisimmistä  vilpin  muodoista  on  dopingin  käyttö,  josta  on  nykyaikana  kasvanut  yhä

suurempi urheilun eettinen ongelma. Esimerkiksi anabolisten steroidien käyttö nuorten keskuudessa

on  kasvanut.  (Hartiala  1997,  101;  Hakola  2006.)  Suurin  osa  dopingaineista  on  lääkkeitä,  joita

lääketeollisuus on kehittänyt erilaisten tautien ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen. Voidaankin sanoa,

että doping rikkoo sekä urheilun että lääketieteen eettisiä sääntöjä vastaan. Tämä ei kuitenkaan ole

käytännössä yksinkertaista ja niinpä on olemassa niin sanottuja harmaita alueita, joiden kohdalla voi

olla  vaikea selittää, miksi  toisia aineita  ja menetelmiä on pidettävä dopingina  ja  toisia ei. Tietyllä

tapaa dopingsääntöjä voidaan pitää urheilun yhtenä eettisenä ohjenuorana. (Hartiala 1997, 35.) Yksi

olennainen  toimenpide  dopingia  vastaan  olikin  Maailman  antidopingneuvoston  eli  Wadan

perustaminen  vuonna  2000  (Kustannusosakeyhtiö  Revontuli  2001,  116).  Yksi  viimeaikaisista

ratkaisevista  askeleista  ja  suurista  linjanvedoista  taistelussa  dopingia  vastaan  oli  Kansainvälisen

olympiakomitean  KOK:n  asettama  kilpailukielto  urheilijoille  pelkästä  kiellettyjen  aineiden  ja

välineiden hallussapidosta keväällä 2007 (Porttila 2007).

Nykypäivän urheilua ja sen etiikkaa ohjaavat monet tekijät. Taloudellinen käsite, tulosvastuu, liittyy

monella  tapaa myös urheiluun  ja sen pyrkimyksiin. Urheiluun kuuluu  myös niin kutsuttu eettinen

tulosvastuu,  jossa  esimerkiksi  valmentajan  vastuu  on  olennainen.  Erityisesti  lasten  ja  nuorten

urheiluharrastuksessa  tulee  esiin  kysymys  leikin  ja  suorituksen  suhteesta.  ”  –  –  missä  vaiheessa

leikki  saa  muuttua  vakavaksi  suorituspyrkimykseksi?”  Muita  tämän  päivän  urheiluun  vaikuttavia

ilmiöitä  ovat  muun  muassa  raha  sekä  modernin  tieteen  ja  tekniikan  tuomat  ongelmat.  Näitä  ovat

dopingin  lisäksi  myös  välinekehitys  ja  sen  aikaan  saama  kilpailu  tuotekehittelyssä.  Myös

journalismin  rooli  urheilun  ”puhtaanapitolaitoksena”  on  olennainen.  (Vikström  2001,  31–33.)

Nykypäivänä media on hyvin pitkälti vastuussa siitä, mitä ja miten ihmiset näkevät ja muistavat eri

yhteiskunnan  ilmiöt  sekä  niihin  liittyvät  ihmiset  (Lapchick  1995,  209).  Lisäksi  muita  urheilussa

nykypäivänä  vaikuttavia  alueita  ovat  kilpailun  koventuneet  asenteet,  medikalisaatio  eli
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lääketieteellistyminen  ja  mekanistinen  käsitys  ihmisestä  ja  valmennuksesta  sekä  urheilun

käyttäminen politiikan välineenä (emt.; Puhakainen 1997, 42, 54; Perko 2001, 19).

2.3.1  Suomalainen hiihto ja Lahden dopingskandaali 2001

Hiihto on koko pitkän historiansa ajan ollut suomalaisille merkittävä kansallisurheilulaji. ”Kukaan

ei tarkalleen tiedä, kuinka kauan Suomessa on hiihdetty.” Jo 1890luvulla kilpahiihtotoiminta kattoi

lähes  koko  Suomen.  Vuotta  1886  ja  tällöin  Helsingissä  pidettyä  hiihto  ja  mäenlaskukilpailua

pidetään  kuitenkin  suomalaisen  kilpahiihdon  historian  alkamisajankohtana.  (Nygrén,  Raevuori  &

MäkiKuutti  1983,  5,  16,  22.)  1880luvulla  hiihto  nähtiinkin  osana  suomalaisuusliikettä  ja  jopa

kansanvalistusta.  Suomalaiset  kokivat  tärkeänä,  että  nimenomaan  hiihdossa  menestyttiin

kansainvälisesti  ja  että  Suomi  tämän  myötä  nousisi  kansainväliseen  tietoisuuteen  urheilumaana.

(Jussila  1998,  35.)  1900luvun  alussa  hiihtourheileminen  järjestäytyi  ja  lukuisia  uusia  seuroja

perustettiin (Nygrén, Raevuori & MäkiKuutti 1983, 36). Laji koettiin osana kansallista puolustusta

sortovuosina.  1950lukua  voidaan  pitää  suomalaisen  hiihdon  kultakautena.    Ajatus  hiihdosta

suomalaisten  kansallisurheiluna  on  säilynyt  läpi  vuosikymmenten,  vaikkakin  itse  laji  on  kokenut

muutoksia muun muassa  luisteluhiihdon esiintulossa sekä välineiden kehittymisessä (Jussila 1998,

35, 86, 164–165).

Hiihto  ja  sen  julkisuuskuva on kuitenkin kohdannut vastoinkäymisiä  ja eettisiä kysymyksiä muun

muassa harmaasta alueesta vuosien aikana. Yksi suurta julkista keskustelua ja huomiota herättänyt

tapahtuma  on  Lahdessa  helmikuussa  vuonna  2001 järjestetyissä  maailmanmestaruuskilpailuissa

esille  tullut kuuden suomalaisen kiinnijääminen kiellettyjen aineiden käytöstä.  (Perko 2001, 813,

79–85.) Erityisen katastrofaaliseksi häpeäksi  ja surulliseksi  tapahtuman teki nimenomaan Suomen

hiihdon ikoneiden ja suomalaisten ylpeydenaiheiden kärähtäminen dopingista Suomen kotikisoissa

(Lösönen 2001, 134). Kiinnijääneet urheilijat ovat tapahtuneen kautta nostaneet esille nykyurheilun

ongelmia. Myllylä (2001, 98) nostaa rajun kysymyksen huippuurheilun pelin hengestä: ”Pidä vain

huolta  itsestäsi,  ja  kampita  muita  minkä  ehdit?”  Hän  toteaa  huippuurheilun  kilpavarusteluun

kuuluvan,  että kukin  tekee mitä  vain  keksii  ja  salaa muilta  (emt.  209). Myös Isometsä  ja Porttila

(2001, 120) tuovat esille tämän huippuurheilussa esiintyvän salatieteen. Tapahtuman aikaansaama

keskustelu  näkyy  myös  dopingskandaalia  käsittelevän  kirjallisuuden  määrässä  sekä  lukuisissa

lehtiartikkeleissa. Keskustelu urheilun eettisestä tilasta ja hiihdon etiikasta on vuoden 2001 jälkeen

vahvistunut ainakin julkisuudessa.
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Suomen  hiihtoliitto  on  saanut  tehdä  töitä  sen  eteen,  että  suomalainen  urheilukansa  uskoo  jälleen

hiihtäjien  pyrkivän  kansainväliseen  menestykseen  puhtain  keinoin  (Lösönen  2001,  175).  Tästä

yhtenä  osoituksena  voidaan  pitää  Virpi  Kuitusen  nousua  maailman  naishiihdon  kärkeen

dopingrikkeen  jälkeen  (Helsingin  Sanomat  2007).  Hiihdon  pitkät  perinteet  ja  merkitys

suomalaisuudelle  ovat  kuitenkin  niin  vahvoja,  että  Lahden  dopingskandaalikaan  ei  ole  pystynyt

kansanhiihtoa tappamaan (Lösönen 2001, 175).

2.4  Urheiluvalmennus

Urheiluvalmennus  voidaan  karkeasti  jakaa  fyysisten  ja  henkisten  taitojen  kehittämiseen.

Valmennuksen  tulisi  kuitenkin  olla  aina  kokonaisvaltaista,  jossa  ihmisen  fyysisyys  ja  henkisyys

ovat  koko  ajan  läsnä.  (Martin  &  Duffield  1994,  1.)  Pro  gradu  tutkimuksessamme  keskitymme

tutkimusongelmiemme ohjaamana psyykkisen valmennuksen näkökulmaan.

Valmennuskäsitettä ja sen perusluonnetta määritellään harvoin tarkemmin. Jyri Puhakainen (1995,

18)  on  kuitenkin  määritellyt  valmennusta  luonnehtivia  peruslähtökohtia  ja  ehtoja.  Ensinnäkin

valmennuksen ehto on valmennussuhde  ja yhteys toiseen  ihmiseen. Toiseksi valmennus kohdistuu

urheilevaan  ihmiseen,  joka  on  samalla  valmennuksen  ensisijainen  subjekti.  Kolmantena  kohtana

Puhakainen korostaa valmennuksen olevan  tarkoituksellista  toimintaa  ja  neljäntenä valmennuksen

roolia urheilijan hyväksi. (emt.)

2.4.1  Psyykkinen valmennus

”Ihminen todellistuu maailmassa monitasoisena kokonaisuutena” (Klemola 1998, 37). Psyykkisessä

valmennuksessa  otetaankin  huomioon  ihmisen  henkinen  kasvu  ja  kehittyminen  syklinomaisesti

(Jansson 1990, 199). Sen tavoitteena on auttaa urheilijaa kehittymään ihmisenä ja urheilijana, ohjata

kohti tasapainoista elämää sekä  liittämään urheilu muuhun elämän kokonaisuuteen. Olennaista on,

että  psyykkinen  valmennus  on  läsnä  kaikissa  valmennustilanteissa  ja  se  toteutuu  valmentajan  ja

urheilijan  välisessä  vuorovaikutuksessa  eri  tavoin.  Onnistunut  psyykkisen  valmennuksen  prosessi

pitää  sisällään palautteen antamisen  ja  saamisen  sekä urheilijan oman  tietoisuuden kasvattamisen.

Urheilijan  tulisikin  pohtia  omaa  olemistaan  ja  havainnoida  psyykkisiä  kykyjään.  Psyykkinen

valmennus  voidaan  toteuttaa  pelkästään  valmentajan  kautta  tai  asiantuntijoiden  avustuksella

ohjelmoituna  projektina.  (Närhi  &  Frantsi  1998,  15–19;  ks.  myös  Keskinen  1995,  78–79.)
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Ulkopuolisten  asiantuntijoiden  käyttö  tulee  usein  kyseeseen  vasta  huippuurheilutasolla  osaksi

varmasti taloudellisista syistä.

Psyykkinen  valmennus  voidaan  toteuttaa  monella  eri  tavalla  ja  monella  eri  tasolla.  Osa

menetelmistä keskittyy esimerkiksi ajatuksiin ja tunteisiin, osa minäkäsityksiin ja uskomuksiin, osa

mielikuvien  hyväksikäyttämiseen  ja  mielikuvaharjoitteluun  ja  osa  rentoutumiseen  tai

keskittymiseen.  (Närhi & Frantsi 1998, 77–109.) Myös Martin & Duffield (1994, 10–34) esittävät

valmennuksen  sisältävän  psykologisesta  näkökulmasta  tavoitteen  asettamisen,  psyyken

kontrolloinnin, keskittymisen, itseluottamuksen rakentamisen, mielikuvaharjoittelun (visualisation),

motivaation  ja  kilpailuun  valmistautumisen.  Muita  psyykkisen  valmennuksen  menetelmiä  ovat

roolien  selkeyttäminen  ja  suorituksen  profilointi  (Rovio  2002,  13).  Valmentamisen,  jonka

tavoitteena  on  myös  psyykkisten  taitojen  harjaannuttaminen,  on  todettu  tutkimusten  perusteella

olevan yksi tärkeimmistä menestystekijöistä urheilussa. Suurin osa valmentajista onkin sitä mieltä,

että  kilpaillessa  samantasoisen  kilpailijan  kanssa  henkiset  taidot  ratkaisevat  vähintään  50  %

suorituksesta. (Weinberg & Gould 2007, 251.)

Valmentajan  työn  kannalta  tärkein  ennakkooletus  on  hänen  ihmiskäsityksensä,  jossa  tiivistyvät

valmennustyön ontologiset ja eettiset sitoumukset. Nämä ohjaavat valmennustoimintaa tiedostetusti

tai tiedostamattomasti. (Puhakainen 1995, 19.) Näin ollen valmentajan ihmiskäsitys vaikuttaa myös

siihen, miten valmentaja suhtautuu psyykkiseen valmentamiseen. Kyseessä on siis eettinen päätös.

2.4.2  Jyri Puhakainen: Holistinen ihmiskäsitys ja urheiluvalmennus

Tampereen  yliopiston  tutkija,  filosofi  Jyri  Puhakainen  on  tuonut  esille  paljon  keskustelua  ja

kritiikkiäkin  herättäneen  tarkastelutavan,  jossa  urheiluvalmennusta  käsitellään  holistisesta  eli

kokonaisvaltaisesta  ihmiskäsityksestä käsin. Pro gradu tutkimuksemme tavoitteena on selvittää  ja

ymmärtää  urheiluvalmennusta  kokonaisvaltaisena,  ihmiseen  vaikuttavana  ilmiönä.  Puhakaisen

kehofilosofian näkemykset tukevat tätä lähtökohtaa.

Puhakainen  (1995,  26–27)  esittelee  Lauri Rauhalan  Martin  Heideggerin  ja  Edmund  Husserlin

ajatusten  pohjalta  kehittämän  holistisen  ihmiskäsityksen  mahdollisuuksia  urheiluvalmennuksen

lähtökohtana.  Holistisen  ihmiskäsityksen  mukaan  ihminen  nähdään  kehollisuuden  (ihmisen

olemassaolon  orgaanisen  tapahtumisen),  tajunnallisuuden  (psyykkishenkisen,  ihmisen
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olemassaolon  kokemisen  erilaisten  laatujen  ja  asteiden)  ja  situationaalisuuden

(elämäntilanteisuuden,  ihmisen  olemassaolon  suhteutuneisuuden  omaan  elämäntilanteeseen)

muodostamana  kokonaisuutena.  Näissä  ihmisen  olemassaolon  ontologisissa  perusmuodoissa

urheileva  ihminen väistämättä todellistuu  ja nämä vastavuoroisissa suhteissaan muodostavat hänet

kokonaisuutena. (Puhakainen 1995, 26–27.)

Kokonaisvaltaisen  lähestymistavan  12  perusteesiä  kokoavat  Puhakaisen  näkemykset  humanistis

dialogisesta valmennuksesta. Ensimmäinen  teesi  koskee valmentajan  ihmiskäsityksen oleellisuutta

ja  sen  tiedostamista.  ”Mitä  paremmin  pohditumpi  ja  selkeämpi  valmentajan  ihmiskäsitys  on,  sitä

paremmin  hän kykenee  lähestymään  tutkimus  ja vaikuttamiskohdettaan,  yksittäistä urheilijaa  (tai

joukkuetta).”  Toiseksi  teesiksi  Puhakainen  esittää  ihmiskäsityksen  keskeneräisyyden,  sen

muuttuvan  luonteen  ja  eron  ihmiskuviin.  Kolmas  teesi  on  ihmisen  poikkeuksellinen  erikoisasema

valmennuksellisena  tutkimus  ja  vaikuttamiskohteena.  Tutkimuksemme  kannalta  olennainen  teesi

on muun muassa neljäs teesi,  joka korostaa valmennustyön merkityksellisyyttä ja eettistä vastuuta.

Viides  teesi  käsittelee  valmennustyön  holistisuutta  ja  urheilijan  kompleksisuutta  kun  taas  kuudes

valmennuksen yksilöllisyyttä ja tapauskohtaisuutta. Tällöin yksittäisen ihmisen elämä ymmärretään

kunkin  ihmisen  ainutlaatuisista  olemassaoloehdoista  käsin.  Puhakainen  tuo  seitsemännessä

teesissään  esille  inhimillisen  kokemuksen  ja  urheilijan  kokemusmaailman  valmennuksen

ydinasiana.  Kahdeksannessa  teesissä  otetaan  huomioon  urheilijan  ainutlaatuinen  ja  ainutkertainen

elämäntilanne  eli  situaatio.  Kehon  ekologian  merkitys  ja  huomioonottaminen  valmennuksessa  on

Puhakaisen  yhdeksäs  humanistisdialogisen  valmennuksen  teesi.  Kymmenes  teesi  korostaa  sekä

yleistävän  että  yksilökohtaisen  tiedonmuodostuksen  merkitystä  valmennuksen  kannalta.  Kaksi

viimeistä  teesiä ovat uudenlaisen käsityksen edellyttäminen  valmennuksesta  ja valmennustieteestä

sekä urheilijan individuaatio ja itsevalmennukseen ohjaaminen. (Puhakainen 1995, 177–215.)

Kaiken kaikkiaan holistinen ihmiskäsitys tuo urheiluvalmentamiseen uusia näkökulmia. Se korostaa

ihmisen  elämismaailmaa  ja  sitä,  että  ihminen  kietoutuu  kulttuurissa  vallitseviin  arvoihin  ja

näkemyksiin.  Tämä  tarkoittaa,  että  myös  kaikki  valmennus  tapahtuu  elämismaailmassa  ja

jokapäiväinen  maailma  on  kietoutunut  siihen  tapaan,  miten  urheilemme  ja  valmennamme.

Valmennussuhde  nähdään  dialogiin  perustuvana,  MinäSinä  suhteena,  joka  mahdollistaa  toisen

ihmisen  kohtaamisen  kokonaisvaltaisesti  yksilönä.  Kehon  ja  mielen  yhteys  on  holistiseen

ihmiskäsitykseen  perustuvan  valmentamisen  ja  kehollisuuden  lähtökohtana.  Se  nousee  vastaan
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mekanistismaterialistista  maailmankuvaa,  jossa urheilija  nähdään kehokoneena  ja  valmentaminen

koneen korjaamisena ja rakentamisena. (Puhakainen 1997, 50, 92, 118–123.)

2.4.3  Juniorivalmennus

Tässä tutkimuksessa käytämme käsitettä juniorivalmennus kuvaamaan alle 16vuotiaiden  lasten  ja

nuorten  urheiluvalmennusta.  Tämän  jälkeinen  valmennus  on  ohjelmoidumpaa  ja  itseohjautuvaan

harjoitteluun tähtäävää (Karvinen, Hiltunen & Jääskeläinen 1991, 29).

Juniorivalmennus, kuten valmennus yleensä, on laaja kokonaisuus. Esittelemme tutkimuksessamme

lasten ja nuorten urheilun keskeisimmät ja tutkimuksemme kannalta olennaisimmat seikat. Lasten ja

nuorten urheilussa keskeistä on lapsilähtöisyys sekä yksilöllisen  ja kokonaisvaltaisen kehittymisen

tukeminen  lapsen tai nuoren omista  lähtökohdista käsin. Lasten  ja nuorten urheilun päätehtävä on

monipuolisten  perustaitojen  kehittäminen  –  urheiluun  kasvattaminen.  (Karvinen,  Hiltunen  &

Jääskeläinen  1991,  11,  14.)  ”Urheilu  on  lasta  varten,  eikä  lapsi  urheilua  varten  (Nykänen  1996,

18).”  Parhaimmillaan  urheilu  antaa  mahdollisuuksia  ja  tukee  lapsen  ja  nuoren  monipuolista

kehittymistä (Puhakainen 2001, 23). Puhakainen (emt.) korostaakin näitä asioita,  jotta liikunnan ja

urheilun syvä inhimillinen merkitys tulisi esille. Esimerkiksi leikinomaisuus on tärkeä osa lasten ja

nuorten  liikuntaa.  Leikin  avulla  kehitystä  tapahtuu  lapsen  tunne  ja  vuorovaikutustaidoissa,

mielikuvituksessa ja luovuudessa sekä tiedollisuudessa ja ajatuksellisuudessa. (Autio & Kaski 2005,

44–45.) Myös  itsensä  ilmaiseminen  ja kokeminen,  yhteisöllisyyden tunteminen, ohjaaminen kohti

terveyttä  ja  terveitä elämäntapoja  sekä elämänvoiman saaminen  liikunnasta ovat  lasten  ja nuorten

urheilun  perusperiaatteita  samoin  kuin  iän  ja  kehitystason  huomioiminen  ja  motivointi

valmennuksessa (Puhakainen 2001, 32–43; ks. myös Nykänen 1996, 73–79). Honkonen & Suoranta

(1999, 79) erottelevat junioriurheilun valmennuksessa neljä puhetapaa, jotka normittavat, ohjaavat

tai  kutsuvat  tietynlaiseen  toimintaan.  Nämä  puhetavat  ovat  tehovalmennus,  sosialisaatio,

hauskuus ja terveyspuhe (emt. 8).

Hiihdon  juniorivalmennuksessa  niin  sanotut  pehmeät  arvot  ovat  päässeet  esille  vasta,  kun  huoli

harrastajamäärien vähenemisestä on kasvanut. Psyykkisen valmennuksen tärkeys kyllä tiedostetaan,

mutta  näkyminen  käytännön  tasolla  jää  usein  kyseenalaiseksi.  Eräinä  syinä  voidaan  nähdä

valmentajakoulutuksen  puutteet  tällä  alueella  sekä  fyysisen  suorituskyvyn  kehittämisen

korostaminen juniorivalmennuksessa. Ratkaiseva vaihe urheiluharrastuksessa on siirtyminen lasten



28

urheilusta  nuorisourheiluun.  Leikinomainen  liikunta  muuttuu  määrätietoiseksi  ja  kenties  totiseksi

harjoitteluksi.  Vaihe  on  merkittävä  myös  urheiluharrastuksen  jatkamisen  kannalta.  (Jylhä  1999,

310.)  Hiihtovalmentaja  Reijo  Jylhä  (emt.)  näkeekin  hiihtovalmennuksen  haasteena  urheilijan

kuuntelemisen ja toiminnan ohjaamisen nimenomaan tätä kautta.

2.4.4  Moraalikehitys juniorivalmennuksessa

Vaikka onkin olemassa viitteitä siitä, että moraalin kannalta urheilu koetaan omana maailmanaan ja

että  siinä  voidaan  hyväksyä  sellaisia  asioita,  joita  tavallisessa  arkielämässä  ei  hyväksyttäisi,

moraalin  kehittymistä  ei  voida  jättää  täysin  urheilun  ja  valmennuksen  ulkopuolelle  (Telama  &

Laakso  2001,  280).  Varsinaisia  tutkimustuloksia  siitä,  että  liikunta  tai  urheilu  sinänsä  olisi

sosiaalista ja moraalista kehitystä edistävä ympäristö ei ole, mutta niissä on kuitenkin tähän liittyviä

tärkeitä ominaisuuksia. Tietyllä  tavalla  järjestettynä  ja  tiettyjä asioita korostaen  liikunta  ja urheilu

voivat olla  tärkeitä ympäristöjä moraaliselle kehitykselle.  (emt. 285.) Esimerkiksi Erkkilän  (1999,

59,  64)  nuorten  kilpaurheilijoiden  moraalista  ajattelua  ja  eettisiä  arvostuksia  käsittelevässä

psykologian  pro  gradu  tutkimuksen  tuloksissa  sekä  Pulkkisen  (2003,  56–61)  eettistä  kasvatusta

koskevassa  liikuntapedagogiikan  pro  gradu  tutkimuksessa  korostuu  valmentajan  merkitys

urheilevan  nuoren  elämässä  ja  moraalin  kehittymisessä.  Tällöin  valmentajan  rooliin  kuuluu

oikeudenmukaisen  ja  turvallisen  ilmapiirin  luominen,  kaikkien  kohteleminen  tasapuolisesti  ja

yhteisten  pelisääntöjen  muodostaminen.  Esimerkiksi  Nuori  Suomi  ry  kannustaa  valmentajia

pelisääntökeskusteluihin  (Nykänen  2001,  4).  Kysymällä  lapsilta  itseltään  miksikysymyksiä  ja

nostamalla aika ajoin esille eettisiä ja moraalisia kysymyksiä valmentaja toimii moraalikasvattajana.

Keskeistä on myös toimia itse hyvänä mallina valmennettaville lapsille ja nuorille. (Autio & Kaski

2005, 36–37; Nykänen 2001, 4.)

Ihmisten  kanssa  toimiminen  on  aina  arvosidonnaista  ja  näin  ollen  myös  juniorivalmennuksessa

tulee esille eettisiä kysymyksiä ja tätä kautta moraalikasvatusta. Tätä vahvistaa myös Vettenniemen

(1998, 10) ajatus siitä, että pelkkä urheiluharrastus ei tuota kypsiä ja vastuuntuntoisia ihmisiä vaan

kasvattaa  eettistä  herkkyyttä  vain  siinä  määrin  kuin  vanhemmat  ja  valmentajat  siihen  suuntaan

kykenevät lapsia ohjaamaan (ks. myös Tod & Hodge 2001). Myös kilpakävelijä Valentin Kononen

on  korostanut  moraalikasvatuksen  merkitystä  urheiluvalmennuksessa.  ”Konosen  mielestä  yksi

nykyurheilun perusongelmista onkin  se, ettei  nuoria valmenneta mitenkään kohtaamaan urheiluun

liittyviä moraalisia ja eettisiä ongelmia.” Hänen mukaansa urheilussa yleensäkin pitäisi keskustella
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enemmän  aatteellisista  ja  moraalisista  kysymyksistä  pelkkiin  tuloksiin  tuijottamisen  sijaan.

(Ollikainen 1998.)

Yksi julkisuudessa paljolti esille tullut lasten ja nuorten urheilua koskeva eettinen kysymys on ollut

kilpailun merkitys. Keskustelua on käyty siitä, milloin  ja missä määrin kilpaileminen on  lapsen  ja

nuoren  kasvua  tukevaa.  Maastohiihdon  maajoukkuevalmentaja  Eero  Hietanen  (Karttunen  2002a)

näkee  kilpaurheilun  kuuluvan  niin  urheiluun  kuin  ihmisluonteeseenkin  ja  pitää  kilpailuita

oppimistilanteina.  Niiden  avulla  lapsi  oppii  käsittelemään  ja  hallitsemaan  tunteitaan  erilaisissa

tilanteissa.  Kilpailuissa  menestyminen  ei  saa  kuitenkaan  olla  itseistarkoitus  (emt.).  Myös

koripallovalmentaja  Henrik  Dettman  pitää  kilpailua  tärkeänä  osana  lasten  urheilua.  Hän  pelkää

kilpailuasetelman  puuttumisen  estävän  nuorten  urheilijoiden  kehittymistä.  (Häyrinen  2006;  Kares

2006.)  Kilpailun  merkitystä  korostaa  myös  Tapio  Korjus  (Suvanto  2002,  55)  pitäen  häviön

hyväksymisen  oppimista  tärkeänä.  Toisaalta  entinen  huippuhiihtäjä  Juha  Mieto  (Kovanen  2006)

nostaa  leikinomaisuuden  kilpailemisen  korostamista  tärkeämmäksi  tekijäksi  lasten  ja  nuorten

urheilussa,  josta samaa mieltä on myös ministeri OlliPekka Heinonen (Nuori Suomi ry 2002a)  ja

valmentaja Alpo Suhonen (Karttunen 2002b). ”Voittamisesta ja häviämisestä on tehty iso juttu, liian

iso (emt.).”

Kilpailulla voidaan nähdä lasten ja nuorten urheilussa olevan siis kahdet kasvot (Heinilä 2001, 20).

Kilpaileminen on ihmiselle luonnollinen prosessi, jonka ei tarvitse olla tietoista. Nimenomaan oman

tarpeen  synnyttämä  kilpaileminen  luo  vahvaa  oppimismotivaatiota  –  halua  edistyä  (Jyväskylän

yliopisto).  Olennaista  on  tasapaino  leikinomaisuuden  ja  kilpailemisen  välillä  sekä  se,  että

urheilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ovat tietoisia kilpailemisen vaikutuksista (Gervis

1997,  148).  Jotta  urheilija  oppii  kilpailemaan  ja  kilpailun  oikea  merkitys  säilyy,  on  valmentajan

rooli erittäin tärkeä.

Yksi  Suomessa  toimiva  lasten  ja  nuorten  urheiluharrastuksen  eettisen  näkökulman  huomioiva

sitoutumaton järjestö on Nuori Suomi ry,  jonka tehtävänä on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja

hyvinvointia  liikunnan  avulla.    Toiminnan  arvopohjan  muodostavat  lapsen  parhaan  edistäminen,

kasvun  ja  kehityksen  tukeminen  sekä  lapsuuden  kunnioittaminen.  Järjestö  on  kehitellyt  eettisiä

linjauksia  kuvaamaan  periaatteita,  joille  hyvä  urheilu  voi  perustua.  Eettiset  linjaukset  korostavat

leikinomaisuutta, lapsen kasvun tukemista, lapsen yksilöllisten tarpeiden kunnioittamista ja urheilun
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mahdollisuuksia  edistää  muun  muassa  henkistä  hyvinvointia,  itsetuntoa,  kykyä  ottaa  vastuuta  ja

sosiaalisia  taitoja.  (Nuori  Suomi  ry  2002b.)  Nuori  Suomi  jakaa  Sinettiseuratunnustuksia

urheiluseuroille,  jotka toteuttavat  laadukasta nuorisotyötä (Nuori Suomi ry 2002c). Syksystä 2006

Nuori  Suomi  on  järjestänyt  myös  Kilpailokampanjan,  joka  korostaa  aikuisten  vastuuta  lasten

kilpailemisen  ilmapiirissä  (Järvinen  & UsvaVänttinen 2006; Salmela 2006).  Kampanjaan  liittyen

järjestettiin  seminaareja  valmentajille,  vanhemmille  ja  muille  asiasta  kiinnostuneille  ympäri

Suomen.  Tampereella  järjestetyssä  seminaarissa  käsiteltiin  lasten  ja  nuorten  kilpaurheilua

psykologin,  lääkärin  ja  valmennuksenjohtajan  näkökulmista.  Seminaarin  asiantuntijaluentojen

taustalla näkyi myös käsitys urheilevasta lapsesta ja nuoresta kokonaisena yksilönä. (Keränen 2006;

Hakkarainen 2006; NiemiNikkola 2006.)

Eettisyyttä lasten ja nuorten urheilussa on tuonut esille myös SLU eli Suomen Liikunta ja Urheilu

luomalla Reilu Peli käsitteen. Nämä  liikunnan  ja urheilun eettiset periaatteet, Reilu Peli, pyrkivät

siihen,  että  kaikilla  on  tasavertainen  oikeus  liikuntaan  ja  urheiluun.  SLU  on  hyväksynyt  Reilun

Pelin periaatteet 20.11.2004. (SLU 2005, 67.)

Reilu Peli

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet pähkinäkuoressa

Yleiset periaatteet:

1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus

2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

3. Vastuu kasvatuksesta

4. Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun

6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen

Täydentävät periaatteet:

7. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

8. Dopingin vastaisuus

9. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
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10. Väkivallattomuus

11. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen

12. Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys

13. Vastuullinen taloudenpito

Suomen Liikunta ja Urheilu (2005, 6)

Yhteenvetona moraalikasvatuksen mahdollisuuksista  junioriurheilussa voidaan todeta, että liikunta

ja urheilu tarjoavat mahdollisuuksia urheilevan lapsen ja nuoren moraalisen ajattelun kehittämiseen.

Urheilussa  yksilöllä  on  mahdollisuus  harjoitella  esimerkiksi  roolinottoa,  empatiakykyä  ja

ristiriitatilanteiden  ratkaisemista.  (Shields  &  Bredemeier  2005,  122–123.)  Tietoinen

moraalikasvatus vaatii kuitenkin, että tiettyihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Olennaisia

ovat sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustaminen, yksilön vastuuta korostava omatoimisuus sekä

harkitseva  suhtautuminen  kilpailun  määrään  ja  laatuun.  Tutkittaessa  liikuntakasvatuksen  eri

menetelmien vaikutusta moraalisen ajattelun kehittymiseen on havaittu eniten kehitystä tapahtuvan

ryhmissä,  joissa  opetus  on  perustunut  diskurssietiikan  periaatteisiin  eli  lapsia  on  kannustettu

ratkaisemaan ristiriitoja keskustelemalla. Vaikka liikuntakasvatusta koskevat suositukset korostavat

muun  muassa  yksilöiden  välistä  yhteistyöskentelyä  ja  toisaalta  yksilöiden  omatoimisuutta,

valmentajakeskeisyys  ja  autoritaarisuus  on  edelleen  vahvasti  esillä  lasten  ja  nuorten

valmennuksessa.  Myös  valmennuksen  perusperiaatteista  voidaankin  todeta,  että

merkityksellisempää on se, miten tehdään kuin se, mitä tehdään. (Telama & Laakso 2001, 287–288;

ks. myös Noddings 2002, 41, 131.)
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3 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET
LÄHTÖKOHDAT

3.1  Laadullinen tutkimus

Pro gradu tutkimuksemme on laadullinen eli kvalitatiivinen, koska se pyrkii kuvaamaan todellista

elämää  ja  tutkimaan  kohdetta  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti.  Laadullisessa  tutkimuksessa

tiedonkeruu kohdistuu ihmiseen ja todellisuuteen, joka nähdään moninaisena. Tapaukset käsitellään

ja  tulkitaan  aina  ainutlaatuisina,  jonka  vuoksi  aineisto  kerätään  luonnollisissa,  todenmukaisissa

tilanteissa.  Pyrkimyksenä  on  tällöin  ilmiön  ymmärtäminen  yleistysten  muodostamisen  sijaan.

Laadullisessa  tutkimuksessa  kohdejoukon  valinta  on  tarkoituksenmukaista  ja  olennaista  on  sen

näkökulmien  esilletuominen  laadullisten  metodien  avulla.    (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2003,

152–155.)

Laadullisessa  tutkimuksessa  toteutuu  usein  induktio  eli  aineistolähtöisyys  määrälliselle

tutkimukselle  tyypillisen  deduktion  eli  teorialähtöisyyden  sijaan.  Näitä  päättelymuotoja  (induktio,

deduktio)  voidaan  kuitenkin  käyttää  samassakin  tutkimuksessa,  joten  ne  eivät  ole  täysin  toisensa

poissulkevia.  Laadullista  tutkimusta  tekevän  tutkijan  on  siis  päätettävä,  missä  asemassa  teoria

tutkimuksessa on. Tutkimuksemme on teoriasidonnainen, joka tarkoittaa, että aineiston tulkinnoille

etsitään  tukea  ja  selityksiä  teoriasta.  (Saaranen  &  Puusniekka  2006.)  Laadullisessa  tutkimuksessa

aineisto kuitenkin aina ohjaa analyysia, mistä johtuen tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen

edetessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 155).

Kasvatustieteen  tutkimuksessa  vallalla  oleva  paradigmamuutos  on  saanut  aikaan  triangulaation

käytön  yleistymisen  tutkimuksen  teossa  ja  sitä  kautta myös herättänyt  keskustelua  metodologisen

eklektismin  käsitteestä.  Triangulaatiolla  tarkoitetaan  erilaisten  aineistojen,  teorioiden  ja/tai

menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa ja puhutaankin neljästä erilaisesta tavasta trianguloida:

aineisto,  tutkija,  teoria,  ja  menetelmätriangulaatiosta.  Tällä  erilaisten  tutkimustapojen
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yhdistämisellä  pyritään  saamaan  mahdollisimman  kattava,  kokonaisvaltainen,  laaja  ja  luotettava

kuva tutkimuskohteesta. (Eskola & Suoranta 1995, 68–69; Viinamäki 2007 176, 179.) Pro gradu 

tutkimuksessamme käytämme ainakin jossain määrin kaikkia neljää eri triangulaatiomuotoa.

Olennaista  laadullisessa  tutkimuksessa  on  aina  subjektiivisuus,  koska  tutkija  ei  voi  irrottautua

arvolähtökohdistaan, jotka olennaisesti ohjaavat hänen ymmärrystään ilmiöistä (Hirsjärvi, Remes &

Sajavaara  2003,  152).  Kun  ihminen  tutkii  ihmistä,  tutkija  ei  voi  sanoutua  irti  elämismaailmasta,

jossa laadullinen tutkimus aina tapahtuu. Tutkijan ollessa näin ollen osa sitä merkitysyhteyttä, jota

hän tutkii,  hän ei voi olla ulkoinen tarkkailija  tutkiessaan  ihmistä. (Varto 1992, 26.) Laadullisessa

tutkimuksessa  ei  ole  tässä  mielessä  mahdollista  saavuttaa  objektiivisuutta.  Edellä  mainituista

laadulliselle  tutkimukselle  ominaisista  piirteistä  johtuen  tutkimuksemme  on  omaa  tulkintaamme

tutkittavasta ilmiöstä, jota ohjaavat omat arvomme ja taustasitoumuksemme.

3.1.1  Ontologiset ja epistemologiset taustasitoumukset

Laadullisessa  tutkimuksessa  tutkija  on  tärkein  tiedon  keruun  väline.  Jotta  mahdollisimman  hyvä

luotettavuus  voidaan  saavuttaa,  on  keskeistä  tiedostaa  ja  nostaa  esille  tutkijoiden  omat

taustasitoumukset.  Vakiintuneen  käytännön  mukaan  on  tyypillistä  jakaa  filosofisessa

viitekehyksessä olevat taustasitoumukset ontologisiin, epistemologisiin ja metodologisiin (Järvinen

1999, 13). Kukin taustasitoumus vastaa tiettyyn peruskysymykseen. Ontologian peruskysymyksenä

voidaan pitää ajatusta  siitä,  mitä  todellisuus on.  Epistemologiset  sitoumukset  sen  sijaan  vastaavat

kysymykseen, millainen on todellisuuden  ja tietäjän suhde sekä metodologiset sitoumukset siihen,

mitä  keinoja  meillä  on  käytettävissä  tiedon  saamiseksi.  (Heikkinen,  Huttunen,  Niglas  &  Tynjälä

2005, 342; Kansanen 2004, 12.)

Ontologiset  taustasitoumukset  viittaavat  ihmisen  olemassaoloon  sekä  uskomukseemme  ja

ymmärrykseemme  siitä.  Se  tarkastelee  todellisuuden  ja  tutkittavan  ilmiön  luonnetta.

Epistemologiset  taustasitoumuksen  käsittelevät  tutkijan  ja  tiedon  välistä  suhdetta  sekä  tietämisen

alkuperää,  luonnetta ja tiedon muodostamista.  (Kansanen 2004, 12; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2003,  118.)  Nykyaikana  todellisuuden  ja  tiedon  luonteen  tyypillisiä  uskomuksia  kuvaa  käsite

konstruktivismi.  Tutkimuksemme  perustuu  konstruktivistiseen  ihmis  ja  tietokäsitykseen  ja

kehofilosofiaan eli kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen.
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Konstruktivismissa  olennaista  on  todellisuuden  ja  merkitysten  rakentaminen  (konstruoiminen,

dekonstruoiminen  ja  rekonstruoiminen)  vuorovaikutuksessa.  ”Todellisuus  rakentuu  ihmisille

sosiaalisesti ja psykologisesti eri tavoin riippuen ajasta, paikasta, kielestä, kulttuurista, sosiaalisesta

asemasta,  aikaisemmista  käsityksistä  ja  elämänkokemuksista.”  (Heikkinen,  Huttunen,  Niglas  &

Tynjälä 2005, 342.) Olennaista tutkimusta tehdessä on tutkijan esiymmärrys, tulkinta ja sitä kautta

ymmärrykseen  pyrkiminen  tutkittavasta  ilmiöstä.  Koska  tämä  on  tutkimuksemme  pyrkimys,

voidaan  tutkimuksen  tieteenfilosofisina  lähtökohtina  pitää  fenomenologiaa  ja  hermeneutiikkaa.

(Kansanen  2004,  13–14.)  Kasvatustieteen  kentällä  paradigman  muutos  onkin  johtanut  uuteen

fenomenologishermeneuttiseen  spekulaatioon,  johon  myös  konstruktivistinen  tieteenfilosofia

voidaan liittää (Eskola & Suoranta 1995, 89, Eskola & Suoranta 2005, 27).

3.1.2  Fenomenografinen tutkimusote

Käytämme  pro  gradu  tutkimuksessamme  fenomenografista  tutkimusotetta.  Fenomenografia  on

laadullinen  tutkimussuuntaus,  jonka  tavoitteena  on  tuoda  esiin  erilaisia  käsityksiä  ja  näkemyksiä

tutkittavasta  ilmiöstä  ja  tutkia  näiden  eroavaisuuksia.  Fenomenografisen  tutkimusnäkökulman

soveltamisessa  on  erotettavissa  kaksi  eri  tiedon  tasoa.  Ensin  pyritään  hahmottamaan  tutkittavien

laadullisesti erilaiset tavat käsittää ja ymmärtää tutkittavaa asiaa tai kohdetta. Tämän jälkeen tutkija

pyrkii tulkitsemaan ihmisten käsityksiä ja niiden merkityssisältöjä tutkittavassa ilmiössä. (Saaranen

& Puusniekka 2006.)

Kun  tutkimuksen  tutkimussuuntaus  on  fenomenografinen,  tutkijan  tavoitteena  on  tuoda  esiin

konteksti,  johon  tutkittavan  käsitykset  liittyvät.  Kontekstin  huomioimisen  merkitys  liittyy

näkemykseen  siitä,  että  ihmisten  kokemukset  ovat  aina  yhteydessä  siihen,  missä  tilanteessa  ja

asiayhteydessä ne tapahtuvat. (Saaranen & Puusniekka 2006.) Tämänkin vuoksi fenomenografisen

tutkijan tulee olla vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, suuntana hänen tietoisuutensa. Tutkittava

nähdään tietoisena olentona, joka tietoisesti rakentaa itselleen käsityksiä ilmiöistä ja osaa kielellään

ilmaista  tietoiset  käsityksensä.  (Ahonen  1996,  121–122).  Pro  gradu  tutkimuksemme  tavoitteena

onkin tuoda esille tutkittavien kilpahiihtovalmentajien ja valmennettavien käsityksiä ja näkemyksiä

valmentajasta  moraalikasvattajana.  Fenomenografisessa  tutkimusotteessa  käytetään  usein

haastattelua  aineistonkeruumenetelmänä,  koska  niiden  kautta  voidaan  nostaa  esiin  tutkittavien

erilaisia käsityksiä  ja niiden laadullisia eroja tutkittavasta  ilmiöstä (Saaranen & Puusniekka 2006).

Tämän vuoksi haastattelu onkin luonnollinen valinta pro gradumme tiedonkeruumenetelmäksi.
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3.2  Aineiston hankinta

Tutkimusmenetelmien  valinta  ei  ole  ensisijaista,  vaan  sen  sijaan  olennaisia  ovat  itse

tutkimuskohdetta, sen  luonnetta  ja  vuorovaikutteisuutta koskevat kysymykset  ja  ratkaisut. Mikään

metodi  ei  voi  täysin  paljastaa  tutkittavaa  ilmiötä  ja  näin  ollen  merkittävää  on  pohtia,  millä

menetelmillä  päästään  käsiksi  tavoiteltuun  tietoon.  (Husu  2004,  23–24.)  Aineiston  keruu  ja

tutkimusmenetelmien  valinta  riippuu  siitä,  mikä  on  tutkittava  aihe  ja  mistä  näkökulmasta  sitä

halutaan tutkia. Tällöin eteen tulevia kysymyksiä ovat se, miten ja millaista aineistoa halutaan sekä

se,  kuinka  paljon  aineistoa  tarvitaan.  Tutkijan  tulee  myös  ratkaista,  kuinka  valita  tutkittavat  ja

pohtia,  onko  aineisto  edustavaa.  Perinteisiä  laadullisen  tutkimuksen  aineistonhankintamenetelmiä

ovat havainnointi  ja  haastattelu. Mahdollista  on  myös  valita  yhden  tiedonkeruumenetelmän  sijaan

monta  menetelmää  eli  harjoittaa  triangulaatiota.  (Saaranen  &  Puusniekka  2006.)  Pro  gradu  

tutkimuksessa  käytämme  menetelmätriangulaatiota  keräämällä  aineistoa  sekä  suullisen,  että

kirjallisen teemahaastattelun avulla.

3.2.1  Tutkimushaastattelu

Kun halutaan tietoa ihmisten elämästä  ja heidän käsityksistään, on viisasta kysyä asioista  ihmisiltä

itseltään. Tähän perustuu haastattelun idea. (Saaranen & Puusniekka 2006.) Tutkimusongelmamme

luonteen  ja tutkittavien henkilöiden vaihtelevan  iän vuoksi valitsimme haastattelun pro gradumme

aineistonhankintamenetelmäksi.

Haastattelu on aina ollut  tärkeä osa yhteiskunnallista  tutkimusta. Kysymyksien  esittämisen  avulla

kerätään tietoa tutkittavasta henkilöstä  ja  ilmiöstä.  (Alasuutari 2001, 136.) Tutkimushaastattelu on

tieteellinen metodi,  jossa on mukana vuorovaikutuksellisuus. Se on haastattelijan alulle panema  ja

ohjaama,  jossain  määrin  ennalta  suunniteltu  tapahtuma,  jossa  haastateltavan  on  voitava  luottaa

siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 26–27.) Myös

haastateltavan ikä on syytä ottaa huomioon monessa asiassa (Saaranen & Puusniekka 2006). Koska

tutkimuksessamme  on  mukana  alaikäisiä  lapsia  ja  nuoria,  olemme  pyytäneet  haastatteluihin

osallistuvilta urheilijoilta huoltajien suostumuksen haastatteluun osallistumisesta.
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Haastattelutapoja  ja  tyyppejä  voidaan  luokitella  monella  tapaa.  Tyypillisintä  on  erotella  ne  sen

mukaan,  kuinka  tarkasti  jäsennelty  haastattelutilanne  on  ja  miten  kiinteästi  kysymykset  on

muotoiltu.  Tällöin  haastattelutyypit  vaihtelevat  avoimesta  haastattelusta  strukturoituun

haastatteluun.

3.2.2  Teemahaastattelu

Yksi haastattelutyyppi on teemahaastattelu, jota myös me käytämme pro gradu tutkimuksessamme.

Tällöin huomio kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja korostetaan haastateltavan elämysmaailmaa ja

heidän määritelmiään tilanteista. Teemahaastattelua voidaan pitää puolistrukturoituna menetelmänä,

koska haastattelun aihepiirit,  teemaalueet, ovat  tiedossa etukäteen tehdyn aihepiiriin tutustumisen

kautta.  Kysymysten  tarkka  muoto  ja  järjestys  kuitenkin  puuttuvat.  Aineistoa  analysoidessa  on

helppo lähteä liikkeelle teemoittelun avulla, joskin on syytä huomioida, että ennalta asetetut teemat

eivät  välttämättä  ole  olennaisesti  aineiston  sisältöä  ja  tutkimusaihetta  jäsentäviä.  (Hirsjärvi  &

Hurme 1988,  28–36;  Saaranen  &  Puusniekka  2006;  Eskola  &  Vastamäki  2007,  27.)  Pro  gradu  

tutkimuksessamme  valmentajien  ja  valmennettavien teemahaastattelun  teemaalueita  ovat

urheilutausta,  arvot,  ihanteet  ja  hyveet,  valmennus  kasvatuksena  ja  moraalikasvatuksena  sekä

urheilun etiikka.

Tutkittavien  valmentajien  näkemyksiä  tutkimme  kirjallisen  teemahaastattelun  avulla.

Oletuksenamme on, että vastaamalla kirjoittaen tutkittavat pohtivat ajatuksiaan moniulotteisemmin

ja  laajemmin  kuin  suullisesti  vastaamalla.  Tällöin  myös  omien  näkemyksien  pohdinnalle  jää

enemmän aikaa ja persoonallinen kirjoitusasu ja ilmaisutyyli tuovat tutkittavasta henkilöstä erilaisia

ulottuvuuksia esille. Kirjallisen teemahaastattelun kysymykset ovat avoimia. Avointen kysymysten

etuna on se, että vastausten joukossa voi olla hyviä ideoita sekä se, että vastaajan mielipide voidaan

saada  selville  perusteellisesti  rajaamatta  liikaa  vastausten  pituutta.  Lisäksi  avointen  kysymysten

kautta aineistoa on mahdollista  luokitella monella eri tapaa.  (Valli 2007, 124.) Koska pro gradu 

tutkimuksemme  on  kvalitatiivinen,  tällöin  analysoimme  vastauksia  laadullisen  tarkastelun  ja

teemoittelun kautta. Toisaalta avointen kysymysten huono puoli on se, että vastaaja ei aina vastaa

suoraan  kysymyksiin,  vaan  epämääräisesti  tai  aiheen  vierestä.  Avoimet  kysymykset  ovat  myös

työläitä analysoida. (emt.)
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3.3  Aineiston analyysi ja tulkinta

Tutkimuksen teon ydinasia on aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko. Analyysivaiheessa

saadaan  selville  vastauksia  ongelmiin  tai  vaihtoehtoisesti  löydetään  uusia  tutkimusongelmia.

Näkökulma  laadullisessa  analyysissa  on  ymmärtämiseen  pyrkivä.  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara

2003,  208,  210.)  Analyysissa  muotoillaan  yksittäisistä  havainnoista  sääntöjä,  jotka  pätevät  koko

aineistoon. Analyysi onkin  ikään kuin arvoituksen  ratkaisua.  (Alasuutari 1999, 32, 191.) Tulosten

analysoinnin  jälkeen  tutkijan  tehtävänä on pohtia  tuloksia eli  esiin  nousseita merkityksiä  ja  tehdä

niistä omia  johtopäätöksiä. Keskeistä on tuoda esille saatujen tulosten merkitys tutkimusalueella  ja

laajemmassa näkökulmassa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 211–212.)

Laadullisesta  analyysista  ei  voi  määrällisen  tutkimuksen  tapaan  erotella  tiettyjä  vaiheita.

Aineistonkeruu  ja  käsittely  kietoutuvat  laadullisessa  analyysissa  tiiviisti  toisiinsa.  Joitakin

käsitteellisen  tulkinnan  vaiheita  voi  analyysista  kuitenkin  löytää.  (Mäkelä  1990,  45–46.)  Ennen

päätelmien tekoa tulee aineisto tarkistaa, puuttuvat tiedot täydentää ja järjestää se tiedon tallennusta

ja  analyysia  varten.  Analyysitavat  voivat  laadullisessa  tutkimuksessa  olla  joko  tilastollisia  tai

kvalitatiivisia  ja  ne  voivat  olla  joko  relativismin  eli  kieltä  tarkastelevan  tai  realistisen  otteen

mukaisia.  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2003,  207–208,  210;  Saaranen  &  Puusniekka  2006.)

Tutkimuksessamme  käytämme  haastattelujen  litterointia  eli  tekstin  puhtaaksi  kirjoittamista.

Olemme  valinneet  fenomenografisessa  tutkimusotteessamme  realistisen,  aineiston  sisältöä

jäsentävän  ja  analysoivan  otteen,  jonka  vuoksi  analyysitapoina  käytämme  sisällönanalyysia  ja

teemoittelua.

3.3.1  Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysissa  aineisto  eritellään  ja  tiivistetään.  Siitä  pyritään  löytämään  yhtäläisyyksiä  ja

eroja.  Aineiston  tarkastelu  lähtee  osiin  jakamisesta  ja  käsitteellistämisestä,  jonka  kautta  edetään

uudenlaisen kokonaisuuden muodostamiseen.  (Tuomi  & Sarajärvi 2004, 110.) Sisällönanalyysissa

keskeistä  onkin  se,  että  se  tuottaa  raakaaineita  tutkijan  pohdintaa  ja  tulkintaa  varten  (Grönfors

1982,  161).  Sisällönanalyysi  voidaan  tehdä  joko  aineistolähtöisesti,  teorialähtöisesti  tai

teoriasidonnaisesti. Analyysi  voi olla  laadullista  sisällönanalyysia  tai  sisällön  määrällistä  erittelyä.

(Tuomi  &  Sarajärvi  2004,  110.)  Toteutamme  tutkimuksessamme  laadullista  teoriasidonnaista

sisällönanalyysia.
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3.3.2  Teemoittelu

Tutkimuksessamme käyttämämme  teemoittelun avulla  pyritään etsimään aineistosta  yhdistäviä  tai

erottelevia  seikkoja.  Analyysi  voi  olla  aineistolähtöistä,  jolloin  aineistosta  nousee  esille  erilaisia

teemoja. Myös teorialähtöisyys on mahdollista, jolloin jonkin teorian tai viitekehyksen ohjailemana

muodostetaan  teemoja.  Teemahaastattelussa  aineistonkeruussa  käytetyn  haastattelurungon  teemat

ohjaavat  usein  analyysia,  mutta  aineistosta  saattaa  myös  löytyä  uudenlaisia  teemoja.  Koodaus,

kvantifiointi  ja  tyypittely  ovat  mahdollisia  apukeinoja  teemojen  muodostamisessa.  Teemojen

rinnalle  on  myös  mahdollista  ottaa  alateemoja.  (Saaranen  &  Puusniekka  2006.)  Pro  gradu  

tutkimuksessamme haastattelurungon teemat säilyivät myös analyysivaiheen teemoittelussa.
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4 TUTKIMUKSEN KULKU

4.1  Tutkimusaiheen valinta ja muotoutuminen

Teimme  yhdessä  moraalin  kehitystä  ja  vastuulliseksi  kasvamista käsitelleen  proseminaari

tutkielmamme ”Moraalisesti  ajattelevaksi  yksilöksi”  keväällä  2006.  Jo  tässä  vaiheessa  ajatuksena

oli, että jatkaisimme saman aihepiirin tutkimista pro gradu tutkimuksessa. Proseminaaritutkielman

tekemisestä herännyt kiinnostus moraalia kohtaan ohjasi pro gradu aiheen valintaa.

Näkökulmia  tutkimusprosessin  alkamiskohtaan  on  monia  (Alasuutari  1999,  254).  Itse  koemme

tutkimusprosessin  alkaneen  syksyllä  2006.  Ensimmäisessä  tutkimusseminaarissa  syntyi  ajatus

moraalikasvatuksen  ja  yhteisen  kiinnostuksen  kohteen,  liikunnan,  yhdistämisestä  jollain  tapaa

tulevassa  tutkimuksessamme.  Tutkimusprosessin  alkuvaiheessa  ilmeni  lukuisia  erilaisia

näkökulmia,  ideoita  ja  ajatuksia  tutkimusaihetta  koskien  muun  muassa  ohjaajamme  VeliMatti

Värrin  innoittamana.  Pyrimme  mahdollisimman  aikaisessa  vaiheessa  löytämään  ja  rajaamaan

tutkimusaiheen ja kohteen, kuitenkin antaen asian kypsymiselle aikaa.

Tutkimusaiheen  rajaaminen  alkoi  aihetta  koskevaan  kirjallisuuteen  tutustumalla  ja  tällöin

moraalikasvatus  nousi  yhdeksi  keskeiseksi  tutkittavaksi  ilmiöksi.  Vähitellen  myös

juniorivalmentaminen  asettui  toiseksi  merkittäväksi  kiinnostuksenkohteeksi.  Tässä  vaiheessa,

loppusyksystä 2006, juniorivalmennuksen tutkimisesta moraalikasvatuksen näkökulmasta yhteen tai

useampaan  urheilulajiin  peilaten  rajautui  pro  gradumme  synopsis.  Urheilulajin  valinta  sen  sijaan

aiheutti laajempaa pohdintaa. Tutkimuksen kannalta tärkeät valinnat kohdistuivat siihen, otammeko

tutkimuskohteeksi  yhden  vai  useamman  lajin  ja yksilö  vai  joukkuelajin.  Yksilölajiin  päätyminen

perustui  siihen,  että  halusimme  keskittyä  yksilöihin  ryhmädynamiikan  ja  muiden

joukkuevalmennuksessa  esille  tulevien  seikkojen  sijaan.  Yksilölajin  valitsemisella  pyrimme  myös

luomaan  mahdollisuuden  lajivalmennuksen  ymmärtämiselle.  Julkisuudessa  viime  vuosina  käydyn

urheilun  harmaata  aluetta  koskevan  keskustelun  pohjalta  huomiomme  kiinnittyi  hiihtoon,  joka

suomalaisena  perinnelajina  muun  muassa  vuoden  2001  Lahden  dopingskandaalin  vuoksi  on
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joutunut  kohtaamaan  eettisiä  kysymyksiä.  Valintaamme  vahvisti  myös  kiinnostuksemme

tapahtuman  mahdollisten  vaikutusten  näkymiseen  hiihtovalmennuksessa  kuusi  vuotta  itse

tapahtuman jälkeen.

Laadulliselle  tutkimukselle  tyypilliseen  tapaan  kirjallisuuteen  tutustuminen  jatkui  koko

tutkimusprosessin ajan (Ahonen 1996, 125). Aihetta koskevaan kirjallisuuteen tutustumisen lisäksi

osallistuimme  myös  Nuoren  Suomen  järjestämään  Kilpailoseminaariin  teoreettisen  viitekehyksen

kartoittamiseksi  ajankohtaisella  tiedolla.  Esittelimme  tutkimuksemme  suhteellisen  perusteellisen

tutkimussuunnitelman  marraskuussa  2006  ja  työotsikoksi  muotoutui  ”Urheiluvalmentaja

moraalikasvattajana    Valmentajien  ja  junioriurheilijoiden  näkemyksiä  moraalikasvatuksesta

kilpahiihdossa”.

4.2  Tutkimusongelmat

Tutkimusongelmat  muotoutuivat  talven  2006–2007  aikana  ja  säilyivät  suhteellisen

samansisältöisinä  tutkimuksen  edetessä,  joskin  hiukan  muotoutuen  kvalitatiiviselle  tutkimukselle

tyypilliseen  tapaan.  Tutkimusongelmat  jäsentyivät  pääongelmiksi.  Tutkimusongelmat  olivat

keskeisessä osassa ohjaamassa  niin  teoriakirjallisuuden kokoamista,  haastatteluteemojen  laadintaa

kuin aineiston analyysia ja johtopäätösten tekoa. Pro gradumme tutkimusongelmiksi muotoutuivat:

 Kehittyykö moraali ilman moraalikasvatusta?

 Mikä on valmentajan osuus moraalikasvattajana?

 Kokeeko valmentaja itsensä moraalikasvattajana ja toimiiko tietoisesti?

 Miten valmentajan mahdollinen moraalikasvattajuus ilmenee?

 Mikä on valmennettavien näkemys valmentajasta moraalikasvattajana?

 Onko  Lahden  dopingskandaali  vuonna  2001  vaikuttanut  hiihtovalmennuksen  eettisiin

periaatteisiin?
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4.3  Aineistonhankinta

Meidän molempien asuinpaikkakunnan ollessa Tampere, oli luonnollista tutkimuksen etenemisen ja

sujuvuuden  kannalta  valita  tutkimuskohteeksi  tamperelainen  urheiluseura.  Tutustuttuamme  ja

vertailtuamme eri hiihtoseuroja päädyimme erääseen tamperelaiseen urheiluseuraan, koska seura on

saanut  Nuoren  Suomen  Sinetin  tunnustukseksi  laadukkaasta  nuorisotyöstä.  Otimme  yhteyttä

hiihtojaoston  puheenjohtajaan,  joka  antoi  suostumuksen  seuran  yhteistyöstä  kanssamme.  Seuran

sisäisten  keskustelujen  pohjalta  löytyi  kolme  tutkimukseen  suostuvaa  valmentajaa  ja  heidän

kauttaan tutkittavat eriikäiset valmennettavat (kuusi) molemmat sukupuolet edustettuina.

Aiheeseen  liittyvän  teoriakatsauksen  ohjaamana  muodostimme  haastatteluteemat  ja  kysymykset.

Päädyimme  toteuttamaan  aineistonkeruun  tutkittavilta  valmentajilta  kirjallisen  teemahaastattelun

avulla,  jotta  huolimatta  aiheen  arkaluontoisuudesta  ja  henkilökohtaisuudesta  saisimme

mahdollisimman kattavan aineiston. Tätä kautta pyrimme myös antamaan tutkittaville valmentajille

aikaa  omien  ajatustensa  syvälliseen  pohtimiseen  ja  erittelemiseen  tekstin  luomisen  kautta.  Sen

sijaan tutkiessamme lapsia ja nuoria oli  luonnollista päätyä teemahaastatteluun,  jotta vaikean asian

käsittelyssä  mahdollistuisi  tarkentavien  kysymysten  esittäminen  molemmin  puolin.  Koska

tutkimuskohteena  oli  myös  lapsia  ja  nuoria,  oli  tärkeää  muotoilla  haastattelukysymykset  ottaen

huomioon haastateltavien ikä.

Toteutimme  valmennettavien  haastattelut  maaliskuussa  2007  urheiluseuran  hiihtoharjoituksissa.

Pyrimme  luomaan  haastattelutilanteista  mahdollisimman  luonnollisia  ja  haastateltaville

miellyttäviä. Haastattelimme  jokaista tutkittavaa yksitellen,  jotta heillä olisi mahdollisuus rauhassa

vastata  kysymyksiin  ja  olla  välittämättä  ulkopuolisista  häiriötekijöistä.  Lasten  ja  nuorten

haastatteleminen osoittautui kuitenkin suhteellisen haasteelliseksi erityisesti vaikean aiheen vuoksi.

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu toimi lasten ja nuorten kanssa kuitenkin hyvin esimerkiksi

lisäkysymysten ansiosta. Saimmekin varsin kattavan aineiston kerättyä.

Päädyttyämme  toteuttamaan  valmentajien  haastattelun  kirjallisena  teemahaastatteluna  sähköpostin

kautta  lähetimme  kolmelle  tutkimukseen  vapaaehtoisesti  suostuneelle  valmentajalle  kysymykset

rajoittamatta  vastausten  pituutta.  Pyysimme  valmentajia  vastaamaan  tiettyyn  päivämäärään
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mennessä,  jotta  analyysivaiheen  aloittaminen  mahdollistui  ajallaan.  Kaikki  haastatteluun

osallistuneet  valmentajat  palauttivat  vastauksensa  ja  olivat  paneutuneet  asiaan  yllättävänkin

syvällisesti.  Kun  kaikki  haastattelut  oli  tehty  ja  vastaukset  palautettu,  pääsimme  aloittamaan

analyysivaiheen  alkukesästä  2007.  Kirjallisuuteen  tutustuminen  ja  teoriaosan  kokoaminen  jatkui

koko kevään ajan.

4.4  Analyysi ja raportointi

Aineiston analyysi alkoi kerätyn aineiston litteroinnilla. Pyrimme varsin tarkkaan litterointiin, jotta

mikään  olennainen  asia  ei  jäisi  tässä  analyysin  alkuvaiheessa  huomioimatta.  Litteroinnin  avulla

muodostimme aineistosta yleiskuvan tutkimuksen analyysin jatkoa varten. Litterointi toimi osaltaan

jo analyysivaiheen alustuksena ja sen avulla tulikin esille uusia ajatuksia tutkittavasta ilmiöstä.

Sisällönanalyysille  tyypilliseen  tapaan  seuraavassa  analyysivaiheessa  etsimme  sekä

valmennettavien  että valmentajien  vastauksista  yhdenmukaisuuksia  ja  samankaltaisuuksia. Lisäksi

pyrimme  löytämään  jokaisen  vastaajan  näkemyksistä  ja  ajatuksista  mahdollisia

säännönmukaisuuksia.  Kävimme  aineistoa  läpi  useita  kertoja.  Huolimatta  valmiista

teemahaastattelurungosta pyrimme analyysivaiheessa ottamaan huomioon aineistosta mahdollisesti

nousevat uudet teemat. Teemoittelun avulla ryhmittelimme aineistosta nousevia tyypillisiä piirteitä

erilaisiin  luokkiin. Teemoittelun kautta muodostetut teemat vastasivat  jo teemahaastattelun rungon

teemoja  ja  näin  ollen  käytimme  aineiston  analyysissa  seuraavia  tutkimusongelmien  ohjaamia

teemoja:

 urheilu tai valmennustausta,

 arvot, ihanteet ja hyveet,

 valmennus kasvatuksena ja moraalikasvatuksena,

 urheilun etiikka.
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Keräämämme tutkimusaineisto osoittautui merkityksiä antavaksi moniulotteiseksi kokonaisuudeksi.

Tutkittavien  valmentajien  ja  valmennettavien  vastaukset  täydensivät  toisiaan  ja  antoivat  erilaisia

näkökulmia  tutkittavan  ilmiön  ymmärtämiseen.  Avoimet,  mutta  suhteellisen  rajatut  kysymykset

helpottivat myös vastausten analysointia, teemoittelua ja johtopäätösten muodostamista.

Kesän  2007  aikana  aloitimme  myös  analyysin  raportoinnin  jo  aikaisemmin  aloitetun  teoreettisen

viitekehyksen  kokoamisen  rinnalle.  Teoriaan  tutustuminen  ja  sen  raportointi  jatkui  lähes  koko

tutkimuksen  teon  ajan,  sillä  vuoropuhelu  empirian  ja  teorian  välillä  oli  erittäin  tiivistä.

Kvalitatiiviselle  tutkimukselle  tyypilliseen tapaan  tutkimusvaiheet kietoutuivat toisiinsa  ja  vaiheita

onkin vaikea erottaa toisistaan. Toteutimme myös tutkimuksen raportoinnin pääosin yhdessä, koska

koimme  tutkijatriangulaation  positiivisten  mahdollisuuksien,  ajatusten  vaihdon  ja  rikastumisen,

erilaisten  näkökulmien  esille  tulemisen  ja  motivaation  säilymisen,  toteutuvan  yhteistyössämme.

Käytännössä raportointi tapahtui niin, että toinen meistä toimi kirjurina toisen keskittyessä teoria ja

aineistolähteisiin. Tutkimusraportin kirjoitusasun muotoilimme kuitenkin yhdessä.

Raportointivaihe  jatkui  syksyn  2007  ja  johtopäätöksien  muodostaminen  alkoi  lokakuussa  2007.

Viimeistelyvaiheessa  tarkistimme  tutkimuksemme  kieliasun,  kieliopillisuuden  sekä  lähdeviitteet

tarkasti. Pyrimme myös tarkastelemaan kriittisesti pro gradu tutkimuksemme ulkoasua,  jäsentelyä

ja  yleisilmettä.  Raportointivaiheen  lopuksi  muodostimme  tutkimuksen  tiivistelmäosuuden,  jotta

tiivistelmä sisältäisi laajan kokonaiskuvan tutkimuksestamme johtopäätöksineen.
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5 ANALYYSI JA TULKINTA

Tutkimuksemme  analyysivaiheessa  teemahaastattelujen  aihealueet  vahvistuivat.  Päädyimme

käyttämään aineiston analyysissa jo haastattelurunkoon muodostettuja teemoja. Teemoittelun kautta

muodostetut  analyysin  teemat  olivat  arvot,  ihanteet  ja  hyveet,  valmennus  kasvatuksena  ja

moraalikasvatuksena  sekä  urheilun  etiikka.  Haastatteluvaiheen  urheilutaustateemaa  käytimme

tutkittavien  henkilökuvien  luomiseen.  Analyysissa  käytämme  suoria  sitaatteja  aineistosta  eli

teemahaastattelujen  vastauksista.  Nämä  sitaatit  on  sisennetty  ja  merkitty  kursiivilla.  Sitaateissa

merkintä (… ) tarkoittaa poisjättöä.

5.1  Tutkimuskohteen henkilökuvat

Tutkimuksessamme on mukana kolme hiihtovalmentajaa sekä kuusi heidän valmentamaansa lasta ja

nuorta.  Emme  kutsu  tutkittavia  heidän  oikeilla  nimillään  anonymiteettisuojan  säilymiseksi.  Se

sijaan  olemme  päätyneet  erottamaan  valmentajat  numeroilla  13  ja  valmennettavat  urheilijat

mainitsemalla sukupuolen ja iän (Tyttö 8v., Tyttö 9 v., Tyttö 14 v., Poika 9 v., Poika 13 v. ja Poika

16v.).  Valmentaja  1  on  21vuotias  nainen,  Valmentaja  2  30vuotias  nainen  ja  Valmentaja  3  59

vuotias mies.

Valmentajat  ovat  itse  entisiä  kilpaurheilijoita  ja  heidän  valmentajauransa  vaihtelee  kolmen  ja  21

vuoden välillä. Näin ollen tutkittavien erilaiset valmentajataustat antavat moniulotteista näkökulmaa

aiheeseen  sekä  vertailumahdollisuuksia  valmentajien  vastauksien  välillä.  Tutkittavat  valmentajat

ovat  aloittaneet  valmentamisen  halusta  pysyä  hiihdon  parissa  ja  jakaa  saatua  tietotaitoa  nuorille

harrastajille. Kaikki tutkittavat valmentajat ovat suorittaneet valmentajatutkinnon.

Myös valmennettavien urheilijoiden urheiluhistorian pituus vaihtelee vajaasta vuodesta seitsemään

vuoteen ja iät kahdeksasta 16 vuoteen. Kaikki tutkittavat ovat kilpahiihtäjiä ainakin jossain määrin.

Urheiluharrastuksen  aloittamisen  tärkein  syy  on  ollut  suurimmalla  osalla  urheilijoista  omien

vanhempien  kannustus  lajin  pariin.  Koska  tutkimusaineistossamme  tulevat  eri  ikäluokat  ja
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molemmat  sukupuolet  edustetuiksi,  tutkimus  antaa  mahdollisuuksia  ymmärtää  näiden  tekijöiden

merkitystä ja vaikutusta tutkittavaan ilmiöön.

5.2  Arvot, ihanteet ja hyveet

Koska arvot ohjaavat eettisiä valintoja, ne ovat olennaisia tekijöitä tarkasteltaessa moraalikasvatusta

(Värri  2007,  4;  Helkama,  Myllyniemi  &  Liebkind  2001,  181).  Tutkimuksessamme  haluamme

selvittää  tutkittavien  arvoja,  ihanteita  ja  hyveitä  tutkittavan  ilmiön  ohjaamana.  Koska

tutkimuksemme pyrkii  yhdistämään urheilun  ja  moraalin, olemme  sisällyttäneet  tärkeimpiä  arvoja

koskeviin  kysymyksiimme  sekä  elämän  yleensä  että  urheilun.  Selvittäessämme  valmentajan

käsityksiä  itsestään  moraalikasvattajana,  arvot  luovat  olennaisen  lähtökohdan  muiden

moraalikasvatusta  koskevien  vastausten  analysoimiseen.  Tutkimuksen  luotettavuuden  kannalta  on

olennaista  ottaa  esiin  seikka,  että  tutkittavat  saattavat  vastata  osaan  kysymyksistä  kuten  olettavat

heidän haluttavan vastata (Alasuutari 1999, 149–150).

5.2.1  ”Terveys, perhe, ystävät, toimiva yhteiskunta”

Valmentajien  kyselyaineistosta  nousevat  esille  toistuvasti  elämän  tärkeimpinä  arvoina  perhe,

ystävät  ja  terveys.  Valmentaja  3  korostaa  myös  toimivan  yhteiskunnan  merkitystä.  Voidaan  siis

sanoa, että tutkimukseen osallistuneet valmentajat ymmärtävät käsitteen sen laajassa merkityksessä

(ks. myös Airaksinen 1993, 130–131).

Vastauksissa tulee esille myös hyveiksi luokiteltavia, arvostettavia ominaisuuksia kuten rehellisyys

ja luotettavuus.

Elämässä  yleensä  rehellisyys  ja  toisten  kunnioittaminen  &  arvostaminen,  mutta

samalla myös omanarvon tunteminen ja itsensä / oman minäkuvan arvostaminen /

ymmärtäminen. (Valmentaja 2)

Schwartzin  arvoteorian  mukaan  vastauksissa  esille  tulevat  hyveet  korostavat  sekä  yksilö  että

yhteisökeskeisyyden  merkitystä.  Mallin  esittämistä  arvotyypeistä  hyväntahtoisuuden  arvoaluetta

edustaa  valmentajien  arvostama  rehellisyys,  turvallisuutta  toimiva  yhteiskunta,  itsenäisyyttä

omanarvon tunteminen ja ymmärtäminen sekä universalismin arvoaluetta toisten kunnioittaminen ja

arvostaminen  eli  tasaarvo.  (Helkama,  Myllyniemi  &  Liebkind 2001,  183–184.)  Launosen  (2000,
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307)  yhteiskunnan  kasvatusihanteiden  muutosta  koskevan  tutkimuksen  tuloksista  löytyy  myös

tutkittavien  valmentajien  ihanteita  ja  arvoja.  Launosen  tutkimuksen  mukaan  jotkut  ihanteet  ovat

kadonneet,  jotkut  säilyneet  ja  uusia  ilmaantunut.  Valmentajien  vastauksissa  monesti  esille  tuleva

arvo,  rehellisyys,  kuuluu  koko  ajan  säilyneisiin  ihanteisiin,  kun  taas  arvot  hyvä  itsetunto  ja

itseluottamus  ovat  tulleet  kasvatusihanteisiin  1900luvun  alussa  ja  tasaarvoisuus  1950luvulla.

(Launonen 2000, 307.) Huomioitavaa on, että valmentajien ikäerot eivät tule esille heidän arvojaan

koskevassa osassa tutkimuksemme aineistoa.

Valmentajien vastauksissa urheilun tärkeimmissä arvoissa  ilmenee paljon samankaltaisuutta muun

elämän  arvostusten  kohteiden  kanssa.  Näitä  ovat  esimerkiksi  rehellisyys  ja  luotettavuus  sekä

sosiaalinen vuorovaikutus. Selkeästi urheiluun liitettäviä arvoja valmentajien mielestä ovat ryhmän

säilyvyys  ja  hyvinvointi,  tulevaisuudessa  tarvittavien  taitojen  omaksuminen,  lajien

perustekniikoiden oppiminen, sääntöjen noudattaminen sekä kanssakilpailijoiden kunnioitus. Toisen

ihmisen ja elämän kunnioitus mainitaan myös SLU:n (2005, 6) laatimissa Reilun Pelin, liikunnan ja

urheilun  eettisissä  periaatteissa.  Muihin  Reilun  Pelin  eettisiin  periaatteisiin  vertailtaessa  on

mielenkiintoista  huomata,  että  valmentajien  urheiluun  liittämistä  arvoista  ei  löydy  terveyteen  ja

fyysiseen hyvinvointiin, eikä tasaarvoiseen liikkumisen mahdollisuuteen liittyviä arvoja (ks. myös

emt.).

5.2.2  ”Että on ruoka pöydässä”

Valmennettavat  lapset  ja  nuoret  mainitsevat  toistuvasti  tärkeimmiksi  asioiksi  elämässä  perheen,

ystävät  ja  koulunkäynnin.  Esille  tulevat  myös  turvallisen  kodin  ja  ruuan  merkitys  sekä  terveys.

Koska  tutkittavat valmennettavat ovat moraalikehityksen kannalta  merkittävässä kehitysvaiheessa,

heidän  ikäeronsa  tuo  mielenkiintoisen  näkökulman  vastauksissa  ilmenevien  erojen  analyysiin.

Nuorimpien  haastateltavien  on  huomattavasti  vaikeampi  nimetä  elämän  tärkeimpiä  asioita  kuin

lähempänä  murrosikää  olevien  haastateltavien.  Ystävien  ja  kavereiden  tärkeyden  kasvaminen  iän

myötä  heijastuu  myös  valmennettavien  vastauksista.  Ikätovereiden  palautteen  merkitys  onkin

olennainen nuoren ajattelussa sosiaalisen ajattelun kehityksen kannalta (Nurmi 2001, 262).

Piagetin moraalikehitysteorian mukaan nuorimpien haastateltavien valmennettavien voidaan olettaa

olevan  heteronomisen  moraalin  vaiheessa,  joka  tarkoittaa  sitä,  että  velvollisuudet  ja  arvot

määräytyvät  itse  laista.  Kohlberg  nimittää  tätä  kehitysvaihetta  konventionaalisen  eli  sovinnaisen
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moraalin  tasoksi.  (ks.  2.1.3)  Nuorimpien  haastateltavien  ollessa  lapsuuden  keskivaiheilla

tärkeimpinä mainitut arvot, perhe ja koulu, kuvastavat demokraattisia arvoja heijastavien asenteiden

oppimisen  kehitystehtävää  (Kuusinen  &  Korkiakangas  1995,  129).  Vanhimmat  haastateltavat

valmennettavat  ovat  Piagetin  teorian  mukaan  autonomisen  moraalin  vaiheessa  ja  Kohlbergin

kehitysvaiheiden  nimitysten  mukaan  lähestyvät  postkonventionaalista  eli  periaatteellisen  moraalin

vaihetta,  jossa  sosiaalinen  hyöty  korostuu  (ks.  2.3.1).  Yksi  nuoruuden  kehitystehtävä  onkin

sosiaalista vastuuntuntoa osoittavien arvojen ja asenteiden kehittyminen (Kuusinen & Korkiakangas

1995, 130).

Tärkeimpinä  asioina  urheilussa  ja  hiihdossa  valmennettavat  mainitsevat  sekä urheilun  myönteiset

vaikutukset,  ilon  ja  hauskuuden,  että  menestymisen  halun.  Elämänvoiman  saaminen  liikunnasta

onkin  yksi  lasten  ja  nuorten  liikunnan  perusperiaate,  samoin  kuin  tasapaino  leikinomaisuuden  ja

kilpailemisen välillä (ks. 2.4.2; 2.4.3).

Siis,  että  tykkää  siitä  lajista  ja  jaksaa  niinkun  aina  innostua  siitä  ja  lähtee

reenaan ja kisoihin ja silleen. (Tyttö 14v.)

(…) Ehkä  justiinsa se menestyminen  ja että  ja  sit  et  se on hauskaa… Se on  tosi

tärkeetä. (Poika 16 v.)

Valmennettavat  pitävät  tärkeänä  mahdollisuutta  saada  urheilla  sekä  kehittymistä  urheilijana.

Toisaalta  Tyttö  8v.  tuo  esille  myös  reilun  pelin  merkityksen  tärkeimpänä  asiana  urheilussa.

Kysyttäessä  valmennettavilta  tulevaisuuden  haaveita  urheilun  suhteen  vastaukset  vaihtelevat

huippuurheilijaksi kehittymisestä hyvän harrastuksen säilymiseen.

(…)  No,  ainaki  Suomen  mestaruuden,  mutta  en  mää  muuta.  Ei  mulla  vielä niin

hirveesti oo. (Tyttö 9v.)

Erityisesti nuorimpien haastateltavien on vaikea pukea sanoiksi omia haaveitaan urheilussa. Yhtenä

syynä tähän on varmasti lyhyt hiihtoharrastushistoria ja toisaalta ikä.
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5.2.3  Arvot, ihanteet ja hyveet valmentajien ja valmennettavien näkökulmasta

Vertailtaessa  valmentajien  ja  valmennettavien  vastauksia  elämän  tärkeimmistä  arvoista  on

luonnollista,  että  aikuiset  valmentajat  tarkastelevat  elämän  tärkeimpiä  asioita  laajemmasta

näkökulmasta.  Siinä  missä  valmennettavat  mainitsevat  konkreettisia  arvoja,  valmentajat  tuovat

esille  myös  ihanteina  pidettäviä  luonteenpiirteitä  kuten  rehellisyys  ja  luotettavuus.  Kenties

valmennettavien  vastauksissa  ilmenee arvojen  helposti  itsestään selviksi  muodostuva  luonne,  joka

vaikeuttaa  arvojen  nimeämistä  haastattelutilanteessa  (Puolimatka  2004,  154).  Toisaalta  myös

haastattelukysymysten  muotoilu  erilaisiksi  valmentajille  ja  valmennettaville  huomioiden

haastattelukohteen iän on saattanut vaikuttaa vastausten eroavaisuuksiin. Samaan teemaan liittyvänä

kysymyksenä  muotoilimme  valmentajille:  ”Mitkä  ovat  tärkeimmät  arvot  elämässäsi?”  ja  ”Mitä

arvoja  pidät  tärkeinä  urheilussa?”  kun  taas  valmennettaville:  ”Mitkä  ovat  tärkeimpiä  asioita

elämässäsi?” ja ”Mikä urheilussa ja hiihdossa on mielestäsi tärkeintä?”.

Urheilun  tärkeimmiksi  koetuissa  arvoissa  sen  sijaan  ilmenee  paljon  samankaltaisuuksia,  joskin

valmentajat  korostavat  enemmän  urheilun  kauaskantoisempia  vaikutuksia.  Näitä  ovat  esimerkiksi

tulevaisuudessa tarvittavien taitojen omaksuminen. Sekä valmentajat että valmennettavat korostavat

urheilun  mahdollisuuksia  fyysiseen  ja  henkiseen  kehittymiseen. Mielenkiintoista on huomata, että

vaikka  kyseessä  on  yksilölaji,  hiihto,  tulee  valmentajien  ja  valmennettavien  vastauksista  ilmi

ryhmän  ja  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  merkitys  liikunnassa  ja  urheilussa.  Liikuntakasvatusta

koskevat suositukset korostavatkin yksilöiden välistä yhteistyöskentelyä  junioriurheilussa (Telama

& Laakso 2001, 288).

5.3  Valmennus kasvatuksena ja moraalikasvatuksena

Koska moraalikasvatus on moniulotteinen  ilmiö  ja vaikeasti määriteltävä subjektiivinen käsite, on

tutkimusongelmamme  kannalta  olennaista  selvittää  miten  valmentajat  ymmärtävät  kyseisen

käsitteen.  Tärkeää  on  myös  saada  selville,  kokevatko  valmentajat  itsensä  moraalikasvattajina  ja

miten se ilmenee. Näiden näkökulmien tarkasteleminen on tärkeää, koska teoreettinen viitekehys on

antanut  vahvoja  viitteitä  siitä,  että  kasvatus  on  aina  arvosidonnaista  (ks.  2.2).  Samoja  teemoja

pyrimme  käsittelemään  myös  valmennettavien  vastausten  analyysissa.  Haastattelukysymykset  on

kuitenkin muotoiltu hiukan eri tavoin ottaen huomioon haastateltavien ikätason ja näin ollen myös

valmentajien ja valmennettavien vastausten tulkinta eroaa jossain määrin.
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5.3.1  ”Ehkä sitä jokainen valmentaja on vähän ainakin myös moraalikasvattaja”

Minä valmentajana

Jotta  pystymme  tarkastelemaan  valmentajien  näkemyksiä  moraalikasvatuksesta,  on  ensin

selvitettävä  valmentajien  käsityksiä  itsestään  valmentajana.  Myös  Puhakaisen  (1995,  178–180)

esittelemät humanistisdialogisen valmennuksen perusteesit pitävät sisällään ajatuksen valmentajan

oman  ihmiskäsityksen  merkityksestä  ja  sen  tiedostamisen  oleellisuudesta.  Valmentajan

ihmiskäsityksen  voidaan  sanoa  olevan  tärkein  ennakkooletus  valmentamisen  kannalta  (emt.  19).

Kuten kasvatuksessa yleensä, myös valmennuksessa valmentajan omien periaatteiden tiedostaminen

ja pohtiminen voidaan nähdä tärkeänä osatekijänä.

Vastausten perusteella tutkittavat valmentajat kykenevät tarkastelemaan omaa valmentajaminäänsä

suhteellisen  monipuolisesti  tuoden  kuitenkin  esille  enemmän  positiivisia  puolia.  Toisaalta

valmentajat näyttävät  tiedostavan vaikeuden eritellä objektiivisesti omaa valmentajuuttaan. Tämän

osoittavat esimerkiksi vastauksissa esiintyvät sanamuodot: ”kuvittelen olevani” ja ”pyrin ottamaan

huomioon”.  Oman  valmentajuuden  pohdinnoissa  tutkittavat  valmentajat  ovat  huomioineet  sekä

ryhmän realiteetit, psyykkisen hyvinvoinnin että lajitaitojen kehittämisen.

Pyrin  tekemään  harjoituksista  mahdollisimman  mielekkäitä  valmennettaville.

Iloisuus ja hauskuus ovat asioita, joita haluan tuoda aina treeniin mukaan. Pyrin

ottamaan huomioon valmennettavien iän, kehitystason ja ryhmäkoon. Pyrin myös

antamaan  jokaiselle  lapselle  positiivista  palautetta  ja  neuvomaan  oikeanlaisen

hiihtotavan löytämisen. Valmentajana olen positiivinen ja kohtelen jokaista lasta

tasavertaisesti. (Valmentaja 1)

Toisaalta  Valmentaja  2  ja  Valmentaja  3  näkevät  omassa  valmentamisessaan  myös  vaativamman

puolen  ja  jopa  pohtivat,  onko  heidän  antamansa  palaute  liian  realistista.  Koska  kyseessä  on

kuitenkin  lasten  ja  nuorten urheiluvalmennus,  tulee valmentajien vastauksista  ilmi myös pyrkimys

tasapuolisuuteen  sekä  opastavana  ja  kannustavana valmentajana  toimimiseen  vaativamman  roolin

rinnalla. Tasapuolisuus  ja kannustaminen kuuluvatkin olennaisesti  valmentajan  rooliin  (ks. 2.4.4).

Lapsilähtöisyys  sekä  yksilöllisen  ja  kokonaisvaltaisen  kehittymisen  tukeminen  lapsen  tai  nuoren

omista lähtökohdista käsin onkin yksi juniorivalmennuksen perusperiaatteista (ks. 2.4.3).
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Valmennus moraalikasvatustako?

(…)  Yhä  nuoremmilta  vaaditaan  itsenäisiä  taitoja  (kykyä  arvioida,  vertailla  ja

yhdistellä  eri  tekijöitä,  luoda  itsenäisesti  oma  kokonaiskuva  asioista),  mutta

kuitenkaan  ei  voida  olettaa  12–16vuotiaiden  tekevän  kaikkia  arvopäätelmiään

itsenäisesti.  Ehkä  juuri  noiden  edellä  kertomieni  omien  arvojeni  pohjalta  voi

luoda  jonkinlaisen  kuvan  ”omasta  itsestä”  moraalikasvattajana:  painottaa  /

korostaa  tasapuolisuutta,  yhteisöllisyyttä  ja  kuitenkin  myös  ”oman  tekemisen”

vastuuta nuorissa. Eli positiivista vahvistusta, mutta myös tilaa omille ajatuksille

ja johtopäätöksille. Ehkä se yleinen perusmalli, että ei (urheilussakaan) ole yhtä

oikeaa  (…)  vaan  jokainen  voi  kokeilemalla  löytää  sen  itselleen  sopivan  tavan

edetä  elämässään  /  urheiluurallaan  kunhan  se  ei  sodi  hyviä  tapoja  /  sovittuja

käytäntöjä vastaan. (Valmentaja 2)

Valmentajien  moraalikasvatuksen  määrittelyjä koskevissa  vastauksissa  tulee  ilmi sekä  määrittelyn

vaikeus  että  toisaalta  moraalikasvatuksen  tiedostamaton  luonne.  Esimerkiksi  Valmentaja  3  nostaa

esille  ikäpolvien  mahdolliset  erot  moraalikasvatuksen  määrittelemisen  suhteen.  Valmentajien

ikäerot  heijastuvatkin  vastauksissa.  Kallion  (2005,  9)  moraalikasvatuksen  jaottelun  mukaan

valmentajien  käsitykset  moraalikasvatuksesta  voidaan  jakaa  arvojen,  normien  ja  tapojen

välittämiseen (Valmentajat 1 ja 3) sekä eettisen reflektointikyvyn opettamiseen (Valmentaja 2).

Moraalikasvatuksen  tiedostamaton  luonne  tulee  esille  erityisesti  Valmentajien  1  ja  2  vastauksissa

kysymykseen ”Pidätkö itseäsi moraalikasvattajana?”.

En  kyllä  kauheasti  pidä  itseäni  moraalikasvattajana.  Tiedostamatta  saatan

valmennettaville  opettaa,  mikä  on  oikein  ja  mikä  on  väärin.  Kuitenkin  yleisistä

pelisäännöistä  on  pidettävä  kiinni  ja  tietyistä  säännöistä.  Ehkä  sitä  jokainen

valmentaja  on  vähän  ainakin  myös  moraalikasvattaja,  vaikka  ei  sitä  itse  niin

tiedostakkaan. (Valmentaja 1)

Toisaalta  Valmentaja  3  korostaa  oman  esimerkin  kautta  tapahtuvaa  tietoista  moraalikasvatusta.

Erityisesti  juniorivalmennuksessa  onkin  keskeistä,  että  valmentaja  toimii  itse  hyvänä  mallina

lapsille ja nuorille (Autio & Kaski 2005, 36–37). Huomioitavaa on, että Valmentaja 3 ei pidä omaa
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rooliaan  moraalikasvattajana  kuitenkaan  kovin  ratkaisevana,  vaan  lähinnä  muualla  opittujen  ja

omaksuttujen eettisten periaatteiden ylläpitäjänä.

Pidän, esim.  jos harjoitusaika on ilmoitettu alkavan klo 18.00 olen itse varmasti

paikalla  17.45,  vaadin  sitä  myös  urheilijalta;  harjoitus  alkaa  klo  18.00  ei

harjoituksiin  saavuta  klo  18.00.  Keskustelut  käydään  asiallisesti,  kielen  käyttö,

oma  käyttäytyminen  jne.  Toisen  huomioon  ottaminen,  toisinsanoen  ei  mitään

sellaista mitä heille ei olisi jo opetettu. (Valmentaja 3)

Mielenkiintoista  tiedustellessa  sitä,  miten  ja  mitä  arvoja  valmentajat  haluavat  välittää

valmennettaville,  on  huomata,  että  valmentajat  erittelevät  tällaisia  arvoja,  vaikkakin  eivät

välttämättä koe itseään moraalikasvattajina. Toistuvasti vastauksissa ilmenee kuitenkin halu välittää

itselle  tärkeitä  arvoja,  kuten  oikeudenmukaisuus,  rehellisyys,  luotettavuus  ja  toisten

kunnioittaminen. Näitä  arvoja  valmentajat pyrkivät valmentamisen kautta  välittämään urheilijoille

esimerkiksi  kannustamalla  parhaansa  tekemiseen  harjoituksissa  ja  kilpailuissa  tai  keskustelemalla

valmennettavien  kanssa.  Valmentajat  toivovat  arvojen  tulevan  ymmärretyiksi  ikään  kuin  ”rivien

välistä” näiden valmennettavien kanssa käytyjen keskustelujen kautta.

Vastauksissa  tulee  myös  esille  valmennuksen  käsittäminen  ohjaamisena  ja  opettamisena.  Jo

ohjatessaan  ja  valitessaan  ongelmia  kasvatettavan  ratkaistavaksi  kasvattaja  toimii

moraalikasvattajana.  Erityisesti  aikamme  postmodernissa  yhteiskunnassa  yksilö  joutuu  tekemään

itsenäisiä päätöksiä,  joihin  hän  tarvitsee  uskallusta  ja  itseluottamusta.  (ks.  2.2) Tämän  ilmiön  tuo

myös  Valmentaja  2  esille  vastauksessaan.  Vahvan  moraalisen  identiteetin  luomiseen  ohjaaminen

onkin  merkityksellistä  (Hellsten  1996,  51).  Sama  ilmiö  on  tärkeä  ottaa  huomioon  myös

juniorivalmennuksessa.  Tämän  päivän  arvorelativismi  eli  yhteisten  arvojen  puuttuminen  näkyy

erityisesti Valmentaja 2:n vastauksista.

(…)  Eli  oikeiden  asioiden  kertominen  ja  niiden  perustelu  riittänee  –  se  jättää

sopivasti  tulkinnanvaraa  myös  vastaanottajalle.  Uskon,  ettei  kaiken  tarvitse  olla

valmiiksi  pureksittua,  vaan  vinkkien  ja  neuvojen  antaminen  opettaa  usein  jopa

paremmin kuin valmiiden eksaktien neuvojen syöttäminen.  (Valmentaja 2)
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Valmennettava lapsi ja nuori kokonaisvaltaisena ihmisenä

Tutkimusongelmamme  kannalta  on  merkityksellistä  selvittää,  millä  tavalla  valmentajat  näkevät

valmennettavan  –  kokonaisvaltaisena  moniulotteisena  ihmisenä  vai  fyysisenä  urheilijana.  Tätä

ilmiötä  selvittämään  muotoilimme  haastattelukysymykseksi  valmentajille:  ”Miten  otat  huomioon

valmennettavien iän, kehitystason ja urheilun ulkopuolisen elämän?”

 Tutkittavat  valmentajat  pitävät  merkittävänä,  jopa  tärkeimpänä  lähtökohtana  iän  ja  kehitystason

huomioimista.  He  kertovat  harjoitusten  ajan  ja  tehon  otettavan  aina  huomioon  valmennettavien

tason  ja  iän  mukaan. Valmentajat pitävät  jo  itsestään selvänä pyrkimystä  luoda  ryhmiä,  joissa on

samantasoisia  urheilijoita.  Lasten  ja  nuorten  urheilussa  yhtenä  perusperiaatteena  onkin  lapsen  ja

nuoren  huomioiminen  hänen  omista  lähtökohdistaan  käsin  hänen  omalla  kehitystasollaan  (ks.

2.4.3).

Valmennettavan kehitystaso on pakko ottaa huomioon, koska eriikäiset ovat aina

eri  kehitystasoilla.  Jokaiselle  valmennettavalle  pitäisi  olla  haastetta  tarpeeksi

omalla  kehitystasolla,  mutta  kohtuudella.  Jos  ryhmässä  on  aivan  eritasoisia

valmennettavia,  se  tekee  sitä  treenin  suunnittelua  ja  toteutusta  vain

hankalammaksi.  Urheilun  ulkopuolista  elämää  on  hyvä  kysellä  aina

valmennettavilta,  toisilla  voi  olla  tärkeät  kokeet  tai  jotain  perhehuolia  tai  ihan

mitä  vain  ja  kaikki  vaikuttaa  myös  siihen  urheilu  suoritukseen.  (…)

(Valmentaja 1)

Ainakin  jossain  määrin  tutkittavien  valmentajien,  erityisesti  Valmentaja  1:n,  vastauksista näkyy

ihmisen  tarkasteleminen  holistisen  ihmiskäsityksen  mukaisesti.  Puhakaisen  esittämien  termein

ilmaistuna  ihmisen  situationalisuuden  ymmärtäminen  heijastuu  valmentajien  tavassa  huomioida

valmennettavien  urheilun  ulkopuolinen  elämä.  Tämä  tarkoittaa  sen  ymmärtämistä,  että  ihmisen

olemassaolo  suhteutuu  hänen  omaan  elämäntilanteeseensa.  Humanistisdialogisessa

valmennuksessa  ilmiön  huomioiminen  on  kahdeksas  teesi.  Myös  muut  holistisen  ihmiskäsityksen

ulottuvuudet,  tajunnallisuus  ja  kehollisuus,  tulevat  jollain  tapaa  ilmi  valmentajien  käsityksistä

valmennettavista.  Tärkeä  huomio  on,  että  valmentajat  eivät  kuitenkaan  suoranaisesti  tuo  esille

urheilevan ihmisen todellistumista holistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. (ks. 2.4.2)
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Urheilu  tarjoaa mahdollisuuksia  vaikuttaa kasvavan  lapsen  ja  nuoren  elämään. Moraalikehityksen

kannalta urheilu ja liikunta tietyllä tavalla järjestettynä ja tiettyjä asioita korostaen voi olla suotuisa

kehittymisympäristö. (ks. 2.4.4) Kaikki tutkimukseemme osallistuneet valmentajat eivät kuitenkaan

koe,  että  urheilun  eettisten  periaatteiden  tulisi  vaikuttaa  valmennettavien  urheilun  ulkopuoliseen

elämään ja ajatusmaailmaan. Valmentaja 3 kokee selkeästi vaikutuksen, kun taas Valmentajat 1 ja 2

ovat hiukan epävarmoja asiasta.

     (…) Että tulisiko vaikuttaa..? En minä ole siihen mikään sanomaan. Jos niistä

on apua yleisesti elämässä, niin olen tyytyväinen – toivon tietysti, että on – vaikea

sitä on arvioida…(Valmentaja 2)

Urheilun eettisten periaatteiden ei välttämättä  tarvitse vaikuttaa valmennettavan

ulkopuoliseen elämään, mutta mielestäni  se monella valmennettavalla vaikuttaa.

(Valmentaja 1)

5.3.2  ”Yleensä se sanoo, että hyvä, lujaa, lujaa, lujaa, mee, mee, mee”

Minun valmentajani

Kysyttäessä  tutkittavilta  valmennettavilta  hyvän  valmentajan  ominaisuuksia  toistuu  vastauksissa

esimerkiksi  adjektiivit  rehellinen,  kannustava  ja  ystävällinen.  Myös  tasapuolisuus  ja  reilu  kohtelu

nousevat  tärkeään  asemaan  (ks.  2.4.4).  Hyvältä  valmentajalta  tutkittavat  valmennettavat  toivovat

myös  konkreettisten  lajivinkkien  ja  neuvojen  antamista  ottaen  kuitenkin  huomioon  myös

urheilijoiden omat mielipiteet ja muu elämä.

Sellanen,  joka  niinku  kyselee  myös  niinkun  muista  asioista,  kun  niinku  pelkästä

siitä hiihdosta ja sitten, (…) että mitä kuuluu ja sellasia yleisiä asioita just. (Tyttö

14v.)

Valmennettavien  tarve  saada  kannustavaa  palautetta  on  helppo  ymmärtää  myös

kasvatuspsykologisesta  näkökulmasta.  Palaute  onkin  oppimisen  ehdoton  edellytys,  tavoitteiden

antaja,  itsetunnon  rakentaja  ja  motivoiva  tekijä.  Kasvaessaan  ja  kehittyessään  lapsilla  ja  nuorilla

ulkoisen  palautteen  merkitys  vähenee  ja  sisäinen  palaute  saa  yhä  suuremman  merkityksen.

(Keskinen 1995, 78–79.)
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Tutkittavien  valmennettavien  vastauksiin  hyvästä  valmentajasta  vaikuttavat  varmasti  myös  omat

kokemukset valmentajasta. Tästä näkökulmasta  tarkasteltuna onkin  mielenkiintoista  huomata,  että

lähes kaikki tutkittavat valmennettavat mainitsevat hyvän valmentajan ominaisuuksiksi lajitiedon ja

neuvojen  siirtämisen  lisäksi  persoonallisuuteen  liittyviä  hyveitä.  Erityisen  tärkeäksi  tekijäksi

vastausten kautta muodostuu se, miten valmentajat kohtelevat junioriurheilijoita.

Kysyttäessä tutkittavilta valmennettavilta valmentajan roolista myös kilpailutilanteessa tulee jälleen

esille  tämän  kannustava  rooli.  Tuen  ja  lohdutuksen  antamisen  lisäksi  valmennettavat  kaipaavat

valmentajilta  kilpailutilanteessa  neuvoja  ja  väliaikatietoja.  Toisaalta  osa  tutkittavista

valmennettavista  toteaa,  että  valmentaja  ei  millään  tavalla  vaikuta  tunteisiin  kilpailun  aikana.

Päälinja haastatteluaineistossa on kuitenkin valmentavan merkittävää roolia korostava.

(…)  No  jotain,  että  meet  vaan  niin  lujaa  ku  jaksat  ja  sitten  ei  voi  mitää  jos  ei

tänään hyvin mee, ja ens kisoissa sitte. (Tyttö 14v.)

(…) Emmää sitä sillain huomioi siinä.. (…) Mää teen sen, mitä ittestä tuntuu ja..

(Poika 16v.)

No, se tukee tuolla.. (…) Huutaa neuvoja tuolta.. ladun varresta ja (hiljaisuus 2s)

Se auttaa. (Poika 16v.)

Moraalikehitys osana elämää

Pro  gradumme  tutkimusongelmana  on  selvittää  myös  valmennettavien  näkemyksiä  ja  käsityksiä

valmentajasta  moraalikasvattajana.  Tämän  vuoksi  pyrimme  selvittämään  tutkittavilta

valmennettavilta, keneltä he kokevat oppivansa sen, mikä elämässä ja urheilussa on oikein ja väärin.

Erityisesti  kiinnostuksemme  kohteena  on  selvittää,  ovatko  valmennettavat  oppineet  näitä  asioita

valmentajaltaan.

Tutkimusongelmamme  kannalta  mielenkiintoista  haastatteluaineistossa  on  se,  että  valmennettavat

eivät mainitse valmentajan kuuluvan henkilöihin,  joilta he oppivat eettisiä periaatteita – sitä, mikä

elämässä  on  oikein  ja  mikä  väärin.  Sen  sijaan  vastauksissa  toistuvat  vanhempien,  opettajan  ja

erityisesti  vanhimmilla  haastateltavilla  kavereiden  merkitys.  Myös  sisarukset  ja  muut  ympärillä

olevat  ihmiset  koetaan  tärkeiksi  vaikuttajiksi.  Kuitenkin  kysyttäessä,  ovatko  valmennettavat
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oppineet  eettisiä  periaatteita  ja  oikeita  toimintatapoja  valmentajaltaan,  he  vastaavat  myöntävästi.

Toisaalta konkreettisten tilanteiden kuvaaminen on tutkittaville hankalaa.

5.3.3  Valmennus kasvatuksena ja moraalikasvatuksena valmentajien  ja valmennettavien

näkökulmasta

Valmentajien ja valmennettavien välisessä suhteessa korostuu ennen kaikkea positiivisen palautteen

ja kannustamisen tärkeys. Tätä kautta urheilijan oma tietoisuus kasvaa ja psyykkisen valmentamisen

periaatteet toteutuvat (2.4.1). Toisaalta sekä valmentajat että valmennettavat korostavat valmentajan

roolia myös lajitaitojen kehittäjänä. Näiden molempien puolien, fyysisen ja psyykkisen osaalueen,

huomioiminen  valmentamisessa  kertoo  holistisen  ihmiskäsityksen  tärkeydestä

urheiluvalmennuksessa  jo  junioritasolla  (2.4.2).  Erityisesti  Puhakaisen  (1995,  26–27)  esittelemä

ihmisen  situationaalisuuden  eli  omaan  elämäntilanteeseen  suhteutumisen  merkitys  heijastuu

molempien, valmentajien ja valmennettavien, vastauksista.

Tutkittavat  valmennettavat  eivät  mainitse  valmentajan  kuuluvan  henkilöihin,  joilta  he  oppivat

eettisiä periaatteita elämässä. Osaksi tämä voi  johtua myös siitä, että myöskään kaikki valmentajat

eivät  pidä  itseään  varsinaisesti  moraalikasvattajana.  Vaikka  Valmentaja  3  toteaakin  pitävänsä

itseään  moraalikasvattajana,  hän ei pidä omaa rooliaan kuitenkaan kovin  ratkaisevana. Sen sijaan

sekä  valmentajat  että  valmennettavat  korostavat  urheilun  ulkopuolisten  tahojen  kuten  perheen,

vanhempien  ja  koulun  merkitystä  moraalikasvattajana.  Toisaalta  valmennettavat  myöntävät

valmentajalla  olevan  jonkinlainen  osuus  eettisten  periaatteiden  ja  oikeiden  toimintatapojen

välittämisessä,  kun  sitä  erikseen  kysytään.  Yhteenvetona  voidaankin  siis  sanoa,  että  tutkittavien

vastauksista heijastuu moraalikasvatuksen tiedostamaton luonne sekä toisaalta se, miten tutkittavat

ovat ymmärtäneet moraalikasvatuksen käsitteen.

5.4  Urheilun etiikka

Urheilu  joutuu  nykypäivänä  kohtaamaan  monia  eettisiä  kysymyksiä.  Esimerkiksi  dopingaineiden

käyttö,  taloudellisuus  ja  tulosvastuu  ovat  jo  lähes  urheiluun  liitettäviä  peruskäsitteitä.  Keskustelu

urheilun  niin  sanotusta harmaasta  alueesta on kiihtynyt erityisesti  erilaisten  vilppikeinojen käytön

lisääntyessä. Suomalaisessa hiihdossa yksi katastrofaalisimmista  tapahtumista on Suomen  hiihdon

ikoneiden  kärähtäminen  dopingin  käytöstä  Lahdessa  vuonna  2001.  (ks.  2.3;  2.3.1)  Pro  gradu  
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tutkimuksessamme pyrimmekin saamaan selville tapahtuneen mahdolliset vaikutukset tämän päivän

juniorivalmennukseen sekä yhdistämään sen moraalikasvatukseen urheilussa.

5.4.1  ”Harmaan alueen rajojen hakemista”

Tutkittavat  valmentajat  näkevät  nykyurheilun  eettisen  tilan  suhteellisen  hyvänä.  Testauskeinojen

parantuminen  koetaan  hyvänä,  jotta  kiellettyjen  aineiden  käyttö  saataisiin  kuriin.  Toisaalta

Valmentaja  3  tuo  selkeästi  esille  rahan  vallan  nykyurheilussa.  Koska  tutkimuksessamme  on

kuitenkin kyseessä  juniorivalmennus, mainitsee Valmentaja 2 urheilun negatiivisten puolien esille

tulemisen  vasta  urheilun  ylemmällä  tasolla  pitäen  juniorihiihtoa  lähinnä  vain  mukavana  tapana

harrastaa.

Lahden  dopingskandaalin  vaikutukset  eivät  ole  tutkittavien  valmentajien  mukaan  ulottuneet

juurikaan hiihdon juniorivalmennukseen.

”Normikansallisella  tasolla”  ajatusmaailmassa  ei  ole  tapahtunut  muutosta,

tuskin  ollut  tarvettakaan.  Muutenkin  tuon  vuoden  ”hässäkkä”  oli,  kuten  silloin

kliseisesti hoettiin, harmaan alueen rajojen hakemista. Eli tavallista kansallisella

tasolla  urheilevaa  hiihtäjänuorta  /  hiihtäjää  nämä  asiat  eivät  ole  koskettaneet

millään  tavalla.  Ehkä  ainoana  oppina  jollekin  on  voinut  tulla  tieto,  että  katso

tarkemmin,  mitkä  kaikki  (lääke)aineet  ovat  kiellettyjen  aineiden  listalla  ja  olla

tarkkana  niiden  kanssa  tai  ainakin  muistaa  ilmoittaa  ne  tarvittaessa

(yskänlääkkeet  tms). Muutoin  tarkoituksen mukaisesti suorituksen parantamiseen

käytettynä nämä ”mömmöt” tuskin kuuluvat junnuurheiluun tässä lajissa millään

tavalla… (Valmentaja 2)

Valmentajat  tiedostavat  huippuurheilussa  ilmenevät  ongelmat  ja  ajatuksen,  että  huippuurheilijat

käyttävät  kaikki  keinot,  jotka  eivät  ole  kiellettyjä.  Lahden  tapahtumien  seurauksena  on

testauskeinojen  parantumisen  ohella  kiinnitetty  huomiota  urheilussa  kiellettyjen  aineiden  listaan.

Junioriurheilua nämä asiat eivät kuitenkaan  tutkittavien valmentajien mukaan tällä hetkellä koske.

Huolimatta  lasten  ja  nuorten  suosikkihiihtäjien  kiinnijäämisestä  dopingin  käytöstä,  hiihdon  pitkät

suomalaiset perinteet näkyvät edelleen junioriurheilussa vahvasti.
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Koska  urheilun  eettiset  ongelmat  eivät  tutkittavien  valmentajien  mielestä  juurikaan  ulotu

juniorivalmennukseen,  kertovat  he  keskustelevansa  valmennettavien  kanssa  urheilun  etiikasta

erittäin  harvoin,  jos  ollenkaan.  Tietoiset  ja  tarkoituksenmukaiset  keskustelut  jäävät  valmentajien

mukaan vähälle ja urheilun etiikkaa tulee käsiteltyä ennemminkin muun toiminnan ohessa.

(…)  Välillisesti  tulee  kyllä  välillä  käytyä  oikein  mielenkiintoisia  keskusteluja.

Tällaisena  kyökkifilosofina  toki  toivon,  että  joku  joskus  muistaisi  kuunnelleensa

jonkun ajatukseni ja sitä ehkä pohtineenkin… (Valmentaja 2)

5.4.2  ”Tommosta neki meni tekee sitte”

Valmennettavien  vastaukset  tukevat  valmentajien  näkemyksiä  siitä,  miten  paljon

juniorivalmennuksessa keskustellaan urheilun oikeista  ja vääristä toimintatavoista. Valmennettavat

toteavat, että tällaisia keskusteluja käydään vain harvoin. Vanhin tutkittava valmennettava tuo ilmi

pohtineensa  itse omia eettisiä periaatteitaan urheiluun  liittyen muodostamalla oman päihteettömän

linjansa.  Tämä  kuvastaa  hänen  moraalista  kehittymistään  kohti  Kohlbergin  teorian  mukaista

postkonventionaalista  eli  periaatteellisen  moraalin  vaihetta,  jossa  moraali  perustuu

henkilökohtaisiin  periaatteisiin  (2.1.3).  Toisaalta  tutkittavan  ollessa  murrosiässä  hän  on  joutunut

tilanteisiin, joissa tarvitaan eettisten periaatteiden tietoista pohdintaa.

Lahden  dopingskandaali  herättää  monenlaisia  tunteita  tutkittavissa  valmennettavissa.

Valmennettavien  ikäerot  ovat  ratkaisevia  sen  suhteen,  ovatko  he  edes  kuulleet  tapahtuneesta.

Nuorimmat  valmennettavat  eivät  ole  kuulleet  suomalaisten  dopingrikkeistä  ollenkaan  kun  taas

vanhimmat valmennettavat kokevat tapahtuneen erittäin negatiivisena,  jopa koko Suomen maineen

kannalta.  Yleisesti  ottaen  kaikki  valmennettavat  pitävät  dopingia  kuitenkin  tuomittavana

vilppikeinona ja reilun pelin sääntöjen vastaisena.

No, että aika tyhmää tollanen. (…) Ei niinku tee omaa suoritusta, vaan siis alkaa

käyttään jotain aineita et olis parempi ja sit se on epäreiluu muitaki kohtaan, että

joku ei oo niinku rehellinen. Ja sitte ainaki mulle ittelle tulis sellanen, että en mä

pystys,  jos mä voittaisin  jonkun mitalin  ja mä oon käyttäny  jotain dopingia niin

sitten olis sellanen, että ei tää mulle kuulu. (…) (Tyttö 14v.)



58

5.4.3  Urheilun etiikka valmentajien ja valmennettavien näkökulmasta

Yksi  olennainen  aineistosta  esille  tuleva  tekijä  tarkasteltaessa  moraalikasvatusta

juniorivalmennuksessa  on  se,  että  tutkittavien  mukaan  tietoista  keskustelua  urheilun  etiikasta  ei

juurikaan käydä. Tästä puutteesta ovat samaa mieltä sekä valmentajat että valmennettavat urheilijat.

Toisaalta  valmentajat  tuovat  ilmi  sen,  että  he  tarkastelevat  asiaa  nimenomaan  juniorivalmennus

lähtökohtanaan.  Huolimatta  urheilun  negatiivista  puolista,  kuten  anabolisten  steroidien  käytön

yleistymisestä  yhä  nuoremmilla,  tutkittavat  valmentajat  eivät  koe  urheilun  etiikkaa  koskevia

keskusteluja kovinkaan  tärkeiksi  tässä vaiheessa nuorten urheilijoiden elämää (ks. 2.3). Kuitenkin

jälleen tutkittavat valmentajat pohtivat mahdollisesti tiedostamattaan ja välillisesti käyvänsä tämän

kaltaisia keskusteluja valmennettavien urheilijoiden kanssa.

Lahden  dopingskandaalin  vaikutus  tämän  päivän  juniorivalmennukseen  on  yksi  pro  gradumme

tutkimusongelmista,  jonka  vuoksi  tiedustelimme  tutkittavien  tietoisuutta  tapahtuneesta  sekä

tapahtuneen mahdollisia  vaikutuksia  hiihtovalmennukseen. Se,  että useat valmennettavat eivät ole

kuulleet  Lahden  tapahtumista,  johtaa  ajatukseen  että  skandaalin  vaikutukset  eivät  ole  juurikaan

ulottuneet  hiihdon  juniorivalmennukseen.  Tätä  käsitystä  vahvistavat  myös  valmentajien

näkemykset.  Valmentajat  tuovat  esille  myös  nykyurheilun  suhteellisen  hyvän  eettisen  tilan.

Junioriurheilun  tasolla  yhtenä  osoituksena  tästä  voidaan  pitää  tutkittavien  erittäin  kielteistä

asennoitumista dopingaineiden ja muiden vilppikeinojen käyttöä kohtaan.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1  Valmennuksen moraalikasvatukselliset ulottuvuudet

Pro  gradumme  yhtenä  tutkimusongelmana  oli  selvittää,  tarvitaanko  moraalikasvatusta.

Kiinnostuksemme  kohteena  oli  saada  selville,  miten  moraali  kehittyy  ja  mikä  on

moraalikasvatuksen  osuus  siinä.  Moraalikehitys  eli  sosiaalinen  prosessi,  jonka  aikana  yksilö

omaksuu  ympäristönsä arvot  ja  normit,  etenee  tutkimuksemme  teoreettisen viitekehyksen mukaan

vaiheittain. Näiden kehitysvaiheiden myötä yksilö oppii säätelemään käyttäytymistään, toiveitaan ja

halujaan  ottaen  huomioon  sosiaalisen  ympäristönsä.  (Aho  &  Laine  1997,  107.)  Tutkittavien

valmennettavien  ikäerot  ja  tätä  kautta  moraalikehityksen  tasot  tulivat  jollain  tapaa  esille  myös

tutkimusaineistossamme.  Siinä  missä  nuorimmat  kokivat  vanhempien  ohjaavan  omaa  eettistä

toimintaansa,  vanhimmat kokivat vertaisryhmän  ja vähitellen oman moraalisen ajattelun ohjaavan

merkittävästi eettisiä valintojaan.

Tutkimuksessamme esitetyt Piagetin ja Kohlbergin moraalikehitysteoriat pitävät sisällään ajatuksen

vaiheittain  kehittyvästä  moraalista,  mutta  ottavat  jossain  määrin  huomioon  myös  yksilön  ja

ympäristön  aktiivisen  vuorovaikutuksen  merkityksen.  Koska  Piagetin  teorian  mukaan  kasvavan

lapsen  kognitiivinen  kapasiteetti  ja  sitä  myötä  moraaliorientaation  taso  kehittyy  sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa,  voidaan  moraalikasvatuksen  merkitys  nähdä  vahvana  vaikuttajana  yksilön

moraalinkehityksessä. (Wahlström 1995, 173.)

Yhtenä  moraalikasvatuksen  ytimenä  voidaan  pitää  arvoja  ja  hyveitä,  joiden  ohjaamana  jokainen

ihminen  toimii.  Helkama,  Myllyniemi  ja  Liebkind  (2001,  181)  määrittelevät  arvot  suhteellisen

pysyviksi  ominaisuuksiksi,  joita  yksilö  käyttää  tehdessään  valintoja.  Arvot,  jotka yksilö  omaksuu

kulttuurisen  sosialisaation  kautta,  muodostavat  yhteisön  perusytimen  ja  määräävät  muita

sosiologisia  tekijöitä  (Puolimatka  2004,  154).  Moraalikasvatus  onkin  nimenomaan  kasvattajan

arvojen,  normien  ja  tapojen  välittämistä  sekä  eettisen  reflektointikyvyn opettamista  (Kallio  2005,

9).  Tässä  tutkimuksessa  esille  voidaan  nostaa  tutkittavien  valmentajien  omien  arvojen
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tiedostaminen.  Arvojen  ja  hyveiden  erittelemisen  kautta  tutkittavien  valmentajien  vastauksista

ilmeni  esimerkiksi  rehellisyyden,  tasaarvoisuuden,  lähimmäisen  kunnioittamisen  ja  terveyden

tärkeäksi  kokeminen.  Voidaankin  todeta,  että  tutkittavat  valmentajat  toimiessaan

valmennustilanteissa  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  valmennettavien  kanssa  välittävät  muun

muassa näitä edellä mainittuja arvoja. Arvot ja hyveet muodostavat perustan moraalikasvatukselle,

jota myös juniorivalmennuksessa ilmenee.

Moraalin  voidaan  ajatella  ulottuvan  kaikkeen  toimintaan  sekä  sääntöihin  ja  periaatteisiin,  joihin

yksilö  pohjaa  toimintansa  (Tirri  1999,  27).    Puolimatka  (2004,  254)  korostaa  näiden  moraalisten

käsitysten  olevan  nimenomaan  kasvatuksen  seurausta.  Kasvava  yksilö  on  aina  arvosidonnaisen

kasvatuksen  kohteena  ja  kasvattaja  tiedostamattaankin  tarjoaa  mahdollisuuksia  pohtia  elämän

eettisiä  kysymyksiä.  Kasvatukseen  ja  opetukseen  liittyy  moraalinen  dimensio,  sillä  kasvatus

itsessään  on  kuin  moraalinen  pyrkimys  (Zubay  &  Soltis  2005,  3).  Kasvatus  voidaan  ajatella

pyrkimykseksi  muuttaa  yksilön  tietoja,  taitoja,  arvoja  ja  asenteita  päämäärien  ja  tavoitteiden

mukaisesti.  Juniorivalmennus  sisältää  siis  kasvatuksen  piirteitä.  Kasvatuksen  ollessa

arvosidonnaista  ja  juniorivalmennuksen  sisältäessä  kasvatuksellisia  ulottuvuuksia,  voidaan  yhtenä

tutkimuksemme  johtopäätöksenä  pitää  moraalikasvatuksen  ulottuvan  myös  urheilun

juniorivalmennukseen. Tämä prosessi  tapahtuu  aktiivisessa  sosiaalisessa vuorovaikutuksessa,  joka

on yksilön moraalikehityksen edellytys. Tätä päätelmää havainnollistaa kuvio 1.

KUVIO 1. Juniorivalmennus moraalikasvatuksena aktiivisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

A K T I I V I N E N   S O S I A A L I N E N   V U O R O V A I K U T U S

Juniorivalmennus

Kasvatus

Arvojen välittäminen

MORAALIKASVATUS

A K T I I V I N E N   S O S I A A L I N E N   V U O R O V A I K U T U S
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6.2  Moraalikasvatuksen tiedostamaton luonne

Tutkimusongelmiemme  kannalta  olennainen  tutkimusaineistosta  esille  noussut  tekijä  oli

moraalikasvatuksen tiedostamaton luonne. Kuten kasvatuksessa, myös valmennuksessa toteutetaan

tiedostaen  tai  tiedostamatta  jotain  tiettyä  arvofilosofiaa,  joka  perustuu  moraalikasvattajan  omiin

arvoihin  ja  hyveisiin  (Kallio  2005,  12).    Urheiluvalmentaja  toimii  tutkimuksessamme  esiteltyjen

määritelmien  mukaisena  moraalikasvattajana  jo  ohjatessaan  eettisiä  ongelmia  valmennettavan

ratkaistavaksi.  Esimerkiksi  tästä  ilmiöstä  johtuen  valmentajan  saattaa  olla  vaikea  tiedostaa  omaa

moraalikasvatuksellista toimintaansa.

Huolimatta siitä, että tutkittavat valmentajat erittelivät selkeästi omia arvojaan ja toivat esille halun

välittää  näitä  arvoja  valmennettaville,  he  eivät  kuitenkaan  myöntäneet  olevansa  varsinaisesti

moraalikasvattajia.  Moraalikasvatuksen  tiedostamaton  luonne  ilmeni  aineistosta  valmentajien

näkemyksissä siitä, että he eivät tietoisesti pyri välittämään tiettyjä arvoja valmennettavilleen, mutta

uskoivat  moraalikasvatuksen  toteutuvan  välillisesti.  Valmentajat  siis  tiedostavat  toteuttavansa

moraalikasvatusta  tiedostamattaan.  Tätä  päätelmää  tukevat  myös  tutkittavien  valmennettavien

vastaukset,  joissa  valmentajien  osuus  elämän  eettisten  periaatteiden  välittäjinä  tuli  esille  vain

suoraan  kysyttynä.  Valmennettavat  kuitenkin  toivoivat  valmentajan  persoonan  sisältävän  tiettyjä

ominaisuuksia.  Valmennettavat  määrittelivät  hyvän  valmentajan  kohtaavan  valmennettavan

kokonaisvaltaisena  ihmisenä  ja  toteuttavan myös psyykkistä valmennusta. Tämä tukee Puhakaisen

humanistisdialogisen  valmennuksen käsitystä,  jonka  mukaan kaikki  valmennus  tapahtuu  ihmisen

elämismaailmassa ja perustuu valmentajan ja valmennettavan väliseen dialogiin. (Puhakainen 1997,

50,  92.)  Näin  ollen  urheilija  nähdään  tuntevana  ja  toimivana  ihmisenä  tahdottoman  toiminnan

kohteen sijaan.

Tutkimusaineistosta nousi  esille  myös  moraalikasvatuksen  määrittelyn  vaikeus. Tämän  totesimme

myös  itse  pro  gradu  tutkimuksemme  teoreettista  viitekehystä  kootessa.  Moraalikasvatuksen

tiedostamattomuus vaikuttaa varmasti osaltaan  myös  tähän käsitteen  määrittelyn  vaikeuteen. Yksi

urheiluvalmennuksen  ominaispiirre  ja  tavoite  on  lajitaitojen  kehittäminen,  jonka  vuoksi

valmennuksen  sisältämät  kasvatukselliset  ulottuvuudet  saattavat  helposti  jäädä  huomaamatta.

Kuitenkin  moraalikasvatuksella  on  myös  juniorivalmennuksessa  merkittävä  rooli  kasvatettavan  ja

valmennettavan lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa kohti tasapainoista ihmisyyttä.
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6.3  Postmodernin haasteet moraalikasvatukselle

Tänä  aikana  elämme  postmodernilla  aikakaudella,  jolloin  yhteiset  arvot  ja  normit  puuttuvat.

Yksilön vapaus  ja toisaalta myös vastuu ovat kasvaneet. Hän  joutuu kohtaamaan eettisiä valintoja

yksin, mutta jäsentynyt arvo  ja aatemaailma saattaa puuttua.  (Helve 2002, 19.) Yhä nuoremmilta

odotetaan  itsenäisiä  ratkaisuja  ja  toisaalta  sallitaan  erilaisia  valintoja  individualismin  nimissä.

Postmoderni  yhteiskunta  asettaa  moraalille  ja  sen  kehittymiselle  monia  haasteita.  Ajallemme

tyypillistä  on  arvojen  sirpaloituminen,  jolloin  yksilön  oma  ajattelu  ja  arvovalinnat  nousevat  yhä

tärkeämpään  asemaan.  Myös  kasvatustyö,  lainsäädäntötyö  ja  sosiaalihuolto  vaikeutuvat,  mikäli

yhteiskunnassa ei ole yhteisiä arvoja. ”Moraalisten tavoitteiden puuttuminen haittaa nyt niin yksilön

kuin yhteisön itsensä toteuttamista.” (Kunnas 2002, 246, 250).

Postmodernille  ajalle  tyypillinen  arvorelativismi  heijastui  myös  tutkimusaineistostamme.

Valmentajien vastauksista tuli esille käsitys siitä, että urheilijoillakaan ei ole yhtä oikeaa toiminta

ja  ajattelutapaa,  vaan  jokainen  valmennettava  voi  kokeilemalla  löytää  oman  tapansa  edetä

elämässään  tai  urheiluurallaan.  Yhteiset  käytännöt  ja  periaatteet  tuli  kuitenkin  valmentajien

mielestä ottaa huomioon. Valmentajat eivät myöskään koe, että urheiluharrastuksessa opitut eettiset

periaatteet  ulottuisivat  urheilun  ulkopuoliseen  elämään.  Toisaalta  he  kuitenkin  toivovat  näin

käyvän.  Tutkittavien  valmentajien  vastauksissa  näkyi  myös  yhteiskunnan  muutokset  kohti

postmodernia.  Toisin  kuin  ennen,  nykyään  valmennettaville  lapsille  täytyy  kertoa  miten  jossakin

eettisessä  tilanteessa  täytyy  toimia  tietyllä  tavalla.  Moraalikasvatus  on  noussut  yhä  tärkeämpään

rooliin tämän päivän yhteiskunnassa ja tutkimuksemme perusteella voidaan sanoa sen merkityksen

ulottuvan myös juniorivalmennukseen.

Arvorelativismin  ilmiön  voidaan  ajatella  näkyvän  myös  nykyurheilussa  ja  sen  eettisessä  tilassa.

Vaikka tutkittavat valmentajat pitivät nykyurheilun eettistä tilaa varsin hyvänä, he toivat esille myös

tämän  päivän  urheilulle  tyypillisen  niin  sanotun  harmaan  alueen  rajojen  hakemisen.  He  toteavat

urheilijoiden  käyttävän  kaikki  mahdolliset  keinot,  jotka  eivät  ole  kiellettyjä  päämääriensä

saavuttamiseksi.  Päämäärät  asettuvat  yhä  useammin keinoja  tärkeämpään  rooliin.  Voidaan  sanoa,

että urheilijatkin joutuvat etsimään yhteisiä eettisiä periaatteita.
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Kuten  olemme  aiemmin  tutkimuksessammekin  esille  tuoneet,  on  dopingaineiden  käyttö  yksi

nykyurheilun  eettisistä  reilun  pelin  periaatteita  rikkovista  ongelmista.  Yhtenä  tutkimusongelmana

pro  gradu  tutkimuksessamme  olikin  selvittää  vuoden  2001  Lahden  dopingskandaalin  vaikutusta

tämän  päivän  hiihtovalmennukseen.  Merkitykselliseksi  tapahtuman  tekee  sen  suuri  vaikutus

suomalaisten  kansallisidentiteettiin.  Tutkimuksemme  perusteella  tapahtuma  ei  ole  suuresti

vaikuttanut  hiihdon  juniorivalmennukseen.  Esimerkiksi  kiellettyjen  aineiden  listaa  seurataan

tutkittavien  valmentajien  mielestä  hiukan  tarkemmin,  mutta  junioriurheilun  valmennuksen  tasolle

Lahden  tapahtumien  vaikutukset  eivät  ole  ulottuneet.  Vaikka  Lahden  dopingrikkeet  eivät  ole

vaikuttaneet  juniorivalmennukseen,  näkyvät  tapahtuman  vaikutukset  kuitenkin  lajin  pariin

hakeutuvien määrässä. Lahden tapahtumien jälkeen vanhemmat saattavat ohjata lapsensa ennemmin

muiden urheilulajien pariin. (Paasonen 2007.)

6.4  Urheiluvalmentajan monet mahdollisuudet moraalikasvattajana

Liikunta  ja urheilu  sisältävät paljon elementtejä,  jotka  liittyvät yksilön sosiaaliseen  ja moraaliseen

kehitykseen  (Telama  &  Laakso  2001,  285).  Urheiluharrastus  antaa  mahdollisuuksia  moraalin  ja

eettisen herkkyyden kehittymiseen. Tähän kypsäksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvattamiseen

vaikuttaa kuitenkin suuresti valmentajan rooli moraalikasvattajana ja eettisten valintojen ohjaajana.

(Vettenniemi 1998, 10.) Valmentaja voi siis toteuttaa omaa rooliaan moraalikasvattajana eri keinoin

ja  tiedostaen  tai  tiedostamattaan.  Tämän  päätelmän  ja  tutkittavan  ilmiön  ohjaamana  olemme

päätyneet erittelemään aineistomme kolme eri valmentajatyyppiä. Näitä ovat kannustava kaveruus,

omaan  pohdintaan  ohjaaja  ja  mallioppimisen  toteuttaja.  Emme  pyrikään  luomaan  kattavaa  kuvaa

koko  valmentajuudesta  vaan  esittelemään  tutkimuksestamme  esille  nousseita  valmentaja

moraalikasvattajatyyppejä.  Valmentajatyyppejä  ja  tapoja  toteuttaa  moraalikasvatusta

juniorivalmennuksessa on  myös  monia  muita,  mutta  esille  tuomamme  valmentajatyypit antavat  jo

varsin kattavan kuvan ilmiöstä.

Valmentaja  1:n  moraalikasvatuksen  valmennusfilosofiaa  kuvaa  kannustava  kaveruus.

Valmentajatyyppi korostaa  positiivisen  ja  tasavertaisen  palautteen  antamista.  Hän pyrkii  saamaan

kokonaisvaltaisen  käsityksen  valmennettavasta  keskustelemalla  hänen  kanssaan  ja  ottamaan

huomioon  mahdollisuuksien  mukaan  urheilun  ulkopuolisen  elämän.  Hän on  aidosti  ja  ikään kuin

kaverillisesti  kiinnostunut  jokaisesta  valmennettavasta  yksilönä.  Valmentajatyyppi  ei

tarkoituksenmukaisesti  juurikaan  keskustele  urheilun  eettisistä  teemoista  valmennettavien  kanssa,
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eikä  pidä  itseään  varsinaisesti  moraalikasvattajana.  Hän  kuitenkin  tiedostaa  välittävänsä

huomaamattaan tiettyjä oikeita ja vääriä toimintatapoja ja ajattelumalleja. Kannustavan kaveruuden

valmentajatyyppi  kokee  valmentajan  toteuttavan  moraalikasvattajan  rooliaan  nimenomaan

tiedostamattaan.

Omaan  pohdintaan  ohjaavaa  valmentajuutta  toteuttaa  tutkimuksemme  aineistossa  Valmentaja  2.

Hän  ei  varsinaisesti  pidä  itseään  moraalikasvattajana,  mutta  toivoo  ja  uskoo  välittävänsä  tiettyjä

arvoja  valmennettavilleen.  Valmentajatyyppi  ottaa  huomioon  valmennettavien  iän  tarjotessaan

vanhemmille  valmennettaville  tilaa  ja  mahdollisuuksia  omien  arvopäätelmien  itsenäiseen

luomiseen. Usein neuvojen tarjoaminen omaan ajatteluun ohjaamisen kautta opettaa paremmin kuin

valmiiden  ratkaisujen  ja  periaatteiden  antaminen  ja  näin  ollen  hän  korostaakin  eettistä

reflektointikykyä.  Omaan  pohdintaan  ohjaava  valmentaja  kokee  tärkeäksi,  että  jokainen  voi

kokeilemalla  löytää  omat  eettiset  periaatteet  elämässä.  Hän  ei  suoranaisesti  keskustele

valmennettavien  kanssa  urheilun  etiikkaan  liittyvistä  asioista,  mutta  huomaa  välillisesti

käsittelevänsä  tällaisia  teemoja  lasten  ja  nuorten  kanssa.  Valmentajatyyppi  toivoo  kuitenkin

tiettyjen  arvojen  välittyvän  omassa  toiminnassaan  ja  ulottuvan  myös  urheilun  ulkopuoliseen

elämään ja valmennettavien ajatusmaailmaan.

Valmentaja  3:n  valmentajamoraalikasvattajarooliin  sisältyy  ajatus  mallioppimisen  toteuttajana

toimimisesta.  Hän  pitää  itseään  selkeästi  moraalikasvattajana  ja  tärkeänä  mallina

valmennettavilleen. Valmentajatyypillä on selkeät periaatteet ja pelisäännöt, jotka hän haluaa siirtää

valmennettavilleen. Hän kokee oman  roolinsa  moraalikasvattajana  varsin  tärkeäksi erityisesti  tänä

päivänä,  jolloin  eettiset periaatteet eivät ole  lapsille  ja nuorille  selkeitä. Mallioppimisen  toteuttaja

kokee  vahvasti,  että  urheiluharrastuksen  kautta  opittujen  eettisten  periaatteiden  tulisi  vaikuttaa

valmennettavien  urheilun  ulkopuoliseen  elämään.  Valmentajatyyppi  pyrkii  ohjaamaan

valmennettavia toimivan yhteiskunnan vastuullisiksi ja tasapainoisiksi jäseniksi.

Kasvattajilla  voi  olla  varsin  vaihtelevia  käsityksiä  moraalista  ja  sitä  kautta  myös  erilaisia  tapoja

toimia  moraalikasvattajana  (Goodman  &  Lesnick  2004,  7).  Tutkimuksemme  perusteella  voidaan

sanoa  tämän  koskevan  myös  juniorivalmentajia  lasten  ja  nuorten  urheilussa.  Erilaiset

maailmankuvat,  arvot  ja  käsitykset  moraalista  ja  moraalikasvatuksesta  ohjaavat  siis  myös

juniorivalmentajien tapoja toteuttaa moraalikasvatusta tiedostaen tai tiedostamattaan.
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA
LUOTETTAVUUSTARKASTELU

Tutkimusprosessin aikana tutkija kohtaa eettisiä kysymyksiä erilaisia valintoja tehdessään. Erityisen

tärkeää  eettisyyden  pohtiminen  on,  kun  tutkimuksen  kohteena  on  ihminen.  Hyvään

tutkimuskäytäntöön kuuluvat  tiedeyhteisön  tunnustamien toimintatapojen,  tutkimusmenetelmien  ja

tutkimusprosessin  vaiheiden  noudattaminen  sekä  muiden  tutkijoiden  työn  huomioiminen.  Lisäksi

tutkimuksen  eettisyyttä  lisää  kaikkien  tutkimukseen  vaikuttavien  tekijöiden  esilletuominen  ja

prosessin  vaiheiden:  suunnittelun,  tutkimusaiheen  valinnan,  aineistonhankinnan,  analyysin  ja

raportoinnin tarkka kuvaaminen ja erittely. Laadullisen tutkimuksen subjektiivisen luonteen vuoksi

keskeistä on tuoda julki ja ottaa huomioon tutkijan tieteenfilosofiset, ontologiset ja epistemologiset

taustasitoumukset.  (Pohjola  2007,  13–20.)  Omassa  pro  gradu  tutkimuksessamme  olemme

pyrkineet  tuomaan  tarkasti  esille  näitä  tutkimuksen  luotettavuuteen  vaikuttavia  asioita.  Olemme

huomioineet  sen,  että  kvalitatiiviselle  tutkimukselle  tyypilliseen  tapaan  taustasitoumuksemme

vaikuttavat  tutkimuksen  tekemiseen  väistämättä  myös  tiedostamattamme.  Tämän  vuoksi  olemme

eritelleet omat tieteenfilosofiset taustasitoumuksemme mahdollisimman kattavasti.

Tutkimuksemme  on  omaa  tulkintaamme  tutkittavasta  ilmiöstä  ja  sitä  ohjaavat  omat  arvomme  ja

taustasitoumuksemme.  Toisin  sanoen  pro  gradu  tutkimuksemme  on  vain  yksi  tapa  ymmärtää  ja

käsitellä  tutkittavaa  ilmiötä.  Tutkimuksen  edetessä  olemme  tehneet  useita  metodologisia  ja

tieteenfilosofisia  ratkaisuja,  jotka  ovat  vaikuttaneet  tutkimuksen  johtopäätöksiin.  Laadullisen

tutkimuksen  subjektiivisuuden  vuoksi  toinen  tutkija  saattaisi  tätä  ilmiötä  käsitellessään  tehdä

toisenlaisia päätelmiä. Erilaiset, jopa keskenään ristiriitaiset tutkimustulokset voivat olla yhtä aikaa

voimassa johtuen tutkijoiden käyttämistä metodeista tai erilaisista suuntautuneisuuksista (Tuomi &

Sarajärvi  2004,  140).  Tutkimuksen  luotettavuuden  parantamiseksi  olemmekin  pyrkineet

perustelemaan  ja  esittelemään  jokaisen  valintamme  ja  ratkaisumme.  Myös  neljän  erilaisen

triangulaation,  metodologisen,  aineisto,  tutkija  ja  teoriatriangulaation,  käyttö  lisäävät

tutkimuksemme luotettavuutta (emt. 142).
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Ihmistutkimuksessa  ensisijaista  on  tutkittavan  ihmisarvon  ja  itsemääräämisoikeuden

kunnioittaminen tutkijan ollessa eräänlaisessa arvovaltaasemassa tutkittavaan nähden (Pelkonen &

Louhiala 2002, 129). Tällöin voidaan puhua tieteen sosiaalieettisestä vastuusta. Tutkijalla on oltava

tutkittavan  vapaaehtoinen  suostumus  tutkimukseen  osallistumisesta.  Tutkijan  on  myös  annettava

tutkittavalle  kaikki  mahdollinen  informaatio  tutkimusta  ja  tutkittavan  osallisuutta  koskien  sekä

taattava  tutkittavan  anonymiteetti,  luottamuksellisuus  ja  aineiston  tallentaminen  asianmukaisesti.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 25–27.) Koska pro gradu tutkimuksessamme osa tutkittavista

on  alaikäisiä,  olemme  pyytäneet  suostumuksen  tutkimukseen  osallistumisesta  myös  tutkittavien

huoltajilta  kirjallisesti.  Esittelimme  tutkittaville  tutkittavan  ilmiön  ja  tutkimuksen  tarkoituksen

kuitenkin  niin,  että  tämä  vaikuttaisi  mahdollisimman  vähän  tutkittavien  vastauksiin.  Emme  ole

käyttäneet  tutkimuksessa  tutkittavien  nimiä  heidän  anonymiteettinsä  säilymiseksi.  Olemme

luottamuksellisesti  ja  asianmukaisesti  säilyttäneet  ja  tallentaneet  tutkimusta  varten  keräämämme

aineiston ilman henkilötietoja.

Tutkimuksen  uskottavuuteen  ja  hyvään  tieteelliseen  käytäntöön  liittyy  myös  muita  tekijöitä.

Sisäinen  johdonmukaisuus,  johon  olemme  myös  pro  gradu  tutkimuksessamme  pyrkineet,  on

tärkeää tutkimuksen uskottavuuden kannalta. Uskottavuuteen liittyy myös tutkimuksen tieteellisten

käytäntöjen mukainen ulkoasu. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 124, 129.) Tutkimuksessamme olemme

huomioineet  muiden  tutkijoiden  työn  ja  saavutukset  käyttäen  asianmukaisia  lähdeviitteitä

johdonmukaisesti.

Myös  luotettavuuden  arviointi  on  merkittävä  osa  tieteellistä  tutkimusta.  Luotettavuuden

tarkastelussa keskeisiä käsitteitä ovat  reliabiliteetti  ja validiteetti,  joita  laadullisessa  tutkimuksessa

tulee käsitellä  eri  tavoin kuin  määrällisessä  tutkimuksessa. Esimerkiksi  laadulliselle  tutkimukselle

tyypillinen  aineiston  analyysivaiheen  ja  luotettavuuden  arvioinnin  yhteenkietoutuminen  on

aiheuttanut  luotettavuuskriteereiden  hämärtymistä.  (Eskola  &  Suoranta  2005,  208.)  Reliabiliteetti

tarkoittaa mittaustulosten  toistettavuutta. Toisin sanoen kahden  samaa  ilmiötä samoin  menetelmin

tutkivan  tutkijan  tulisi  päätyä  samanlaiseen  tulokseen.  Validiteetilla  tarkoitetaan  sen  sijaan

tutkimuksen  pätevyyttä.  Hyvä  validiteetti  voidaan  saavuttaa  tutkimusmenetelmän  tutkiessa  ja

mitatessa  juuri  sitä,  mitä  on  tarkoituskin.  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2003,  213–214.)

Laadullisessa  tutkimuksessa  validiteettia  voivat  kuvata  esimerkiksi  uskottavuuden  ja

vakuuttavuuden  käsitteet  (Saaranen  &  Puusniekka  2006).  Luotettavuustarkastelussa  tulee  pohtia



67

myös  aineiston  merkittävyyttä  ja  riittävyyttä  sekä  analyysin  kattavuutta.  Laadullisen  tutkimuksen

luotettavuutta  lisää  tarkka  selvitys  tutkimuksen  kulusta  ja  toteuttamisesta  sekä  tutkijan  avoimen

subjektiviteetin myöntäminen. (Eskola & Suoranta 2005, 210–215.) Nämä tekijät olemme pyrkineet

ottamaan tutkimuksessamme huomioon.
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8 POHDINTA

Postmodernin  aikakauden  tyypillinen  piirre  on  yhteisten  eettisten  toimintatapojen  ja  arvojen

puuttuminen.  Tämä  ilmiö  ei  voi  olla  heijastumatta  myös  tällaisessa  yhteiskunnassa  kasvavaan

lapseen  ja  nuoreen.  Näin  ollen  moraalikasvatus  ja  kasvattaja  arvopohjan  luojana  asettuvat  yhä

tärkeämpään  asemaan.  Kasvatusvastuusta  puhuttaessa  kodin  rooli  on  ensisijainen  kuitenkaan

unohtamatta  koulun  ja  harrastustoiminnan  merkitystä.    Myös  harrastustoiminnan  ohjaajat

vaikuttavat  osaltaan  lapsen  ja  nuoren  kokonaisvaltaiseen  kehitykseen.  Tulevina  opettajina  ja

kasvattajina  koemme  tärkeänä  tiedostaa  yksilöön  vaikuttavien  tahojen  kasvatusfilosofiset

lähtökohdat.  Tutkimuksemme  lähtökohtana  olikin  kiinnostus  selvittää  moraalikasvatusilmiön

ulottumista junioriurheiluun ja juniorivalmentajan rooliin moraalikasvattajana. Tätä kautta pyrimme

ymmärtämään  lapsen  ja  nuoren  ajatusmaailmaa  ja  käyttäytymismalleja  mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti.

Tutkimustehtävässä onnistuimme suhteellisen hyvin. Syvensimme tietämystä ja ymmärrystä ilmiön

suhteen  sekä  saimme  vastauksia  kaikkiin  asettamiimme  tutkimusongelmiin.  Toisaalta  myös  uusia

ajatuksia  ja  kysymyksiä  heräsi.  Prosessin  aikana  omat  tietomme  tutkimuksen  tekoon  ja

metodologisiin  valintoihin  liittyen  ovat  lisääntyneet  erittäin  paljon.  Koemme  olevamme  askeleen

lähempänä tieteellisenä tutkijana toimimista.

Onnistuimme kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä varsin kattavasti ja löytämään uusia näkökulmia ilmiön

tarkastelemiseen.  Oleellisimpia  löytöjä  pro  gradu  tutkimuksessamme  ovat  moraalikasvatuksen

tiedostamaton  luonne, sen yhteys  junioriurheiluun, postmodernin haasteet sekä valmentajan monet

mahdollisuudet  moraalikasvattajana.  Vuoden  2001  Lahden  dopingskandaalin  vaikutukset  jäivät

yllättävänkin  pieneen  rooliin  tutkimuksemme  johtopäätöksissä.  Kuten  tutkimuksemme

lähdeluettelon  laajuudesta  ilmenee,  moraalia  ja  moraalikasvatusta  käsittelevää  kirjallisuutta  on

julkaistu erittäin paljon. Osa aihetta käsittelevästä teoriasta on luotu jo useita vuosikymmeniä sitten,

mutta  säilynyt  tieteessä  tärkeänä  ja  edelleen  relevanttina  lähteenä.  Aiemmat  tutkimustulokset

vahvistavat tulkintojamme erityisesti juniorivalmentajasta tärkeänä vaikuttajana lapseen ja nuoreen.
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Moraalikasvatuksen  yhteyttä  juniorivalmennukseen  nimenomaan  valmentajan  roolin  kautta  on

kuitenkin  tutkittu  suhteellisen  vähän,  joten  olemme  tutkimuksemme  kautta  koonneet  tieteelliselle

kentälle uutta näkökulmaa tarkastella tutkittavaa ilmiötä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseen

tapaan tutkimuksemme kohde on varsin pieni,  joten tuloksia ei varsinaisesti voi yleistää – joskaan

emme  ole  tähän  edes  pyrkineet.  Sen  sijaan  tutkimuksemme  antaa  uutta  tietoa  pyrkien  lisäämään

tutkittavan ilmiön ymmärtämistä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tutkimuksemme  edetessä  kohtasimme  joitakin  rajoituksia,  jotka  vaikuttivat  prosessin  kulkuun.

Näihin tilanteisiin liittyviä valintoja ja ratkaisuja ohjasivat oma ajattelu tutkijana, ulkopuoliset tahot

sekä  erityisesti  pro  gradumme  ohjaaja.  Teemahaastattelu  osoittautui  tutkimusongelmiemme

kannalta  onnistuneeksi  tiedonkeruumenetelmäksi,  mutta  jäimme  pohtimaan,  olisiko  myös

valmentajien teemahaastattelu pitänyt toteuttaa suullisesti. Tämä olisi mahdollistanut muun muassa

lisäkysymysten  teon  sekä  vuorovaikutuksen  tutkijan  ja  tutkittavan  välillä.  Toisaalta  koemme

saaneemme  kattavan  ja  rajatun  aineiston,  jossa  valmentajat  toivat  ajatuksiaan  esille  kirjallisen

muodon vuoksi varsin syvällisesti ja perusteellisesti. Tutkimuksemme alkuvaiheessa pidimme myös

harjoitus  ja  kilpailutilanteiden  observointia  yhtenä  mahdollisena  tiedonkeruumenetelmänä.  Näin

olisimme voineet syventää ilmiön ymmärrystä ja verrata observointi  ja haastatteluaineistoa. Tämä

mahdollisuus kuitenkin estyi hiihtovalmennettavien harjoittelutauon ajoittuessa aineistonkeruumme

ajankohtaan.  Lisäksi  havainnoinnin  toteuttaminen  olisi  voinut  muodostua  hankalaksi  hiihtolajin

ollessa  kyseessä.  Näin  ollen  ratkaisimme  ongelman  rajaamalla  tutkimuskohdetta  nimenomaan

tutkittavien kuvailemiin kokemuksiin ja näkemyksiin.

Tutkimuksessamme  käytettyjen  abstraktien  käsitteiden  vaikeus  ja  niiden  erilaiset  tulkinnat

osoittautuivat haasteellisiksi analysoida. Osan tutkittavista ollessa  lapsia  ja  nuoria vaikeana asiana

koimme teemahaastattelussa käytettyjen käsitteiden  muuttamisen  heille  ymmärrettävään  muotoon.

Moraalikehityksen ja moraalikasvatuksen ollessa monimerkityksellisiä ja tulkinnanvaraisia ilmiöitä,

aiheen  tutkiminen  osoittautui  haasteelliseksi.    Tutkimuksemme  alussa  päädyimme  käyttämään

moraalikasvatuskäsitettä,  vaikka  tiedostimme  sen  olevan  lähes  synonyymi  käsitteelle  eettinen

kasvatus.  Tutkimuksemme  edetessä  havaitsimme  kuitenkin,  että  moraalikasvatus  saattaa  sisältää

vahvoja negatiivisiakin mielleyhtymiä ja se saatetaan ymmärtää monin eri tavoin. Eettinen kasvatus

olisikin  ehkä  toiminut  myös  ymmärrettävämpänä  ja  neutraalimpana  käsitteenä  kuin

moraalikasvatus.  Yksi  ilman  vastausta  jäävä  kysymys  on  se,  olisivatko  tutkimuksemme  tulokset
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olleet  erisuuntaisia,  mikäli  olisimme  päätyneet  käyttämään  eettinen  kasvatus  käsitettä

moraalikasvatuksen sijaan.

Pro  gradu  tutkimuksemme  on  herättänyt  myös  joitain  jatkotutkimusaiheita.  Kuten  tutkimuksessa

totesimme,  moraalikasvatus  on  usein  hyvin  tiedostamatonta.  Yksi  mielenkiintoinen  valmentajan

moraalikasvattajaroolia  käsittelevä  tutkimus  voisi  olla  pitkittäistutkimus,  jossa  tutkimuskohteena

olisi  valmentajia  ja  valmennettavia,  joilla  on  pitkä  yhteinen  valmentajavalmennettava  suhde.

Tällöin  voitaisiin  selvittää,  onko  valmentajan  ja  valmennettavan  arvomaailman  välillä yhteyttä  ja

liittyykö  tämä  moraalikasvatuksen  ilmiöön.  Muita  jatkotutkimusaiheita  löysimme  koskien

tutkimusasetelmaa.  Urheiluvalmentajan  moraalikasvattajaroolia  olisi  mielenkiintoista  tutkia  myös

jonkin joukkuelajin puitteissa, vertailemalla eri urheilulajeja tai ottamalla mukaan valmennettavien

vanhempien näkökulman.

Tutkimuksemme  tulosten  kannalta  voimme  todeta  urheiluharrastuksen  antavan  paljon

mahdollisuuksia yksilön persoonan kehitykselle myös moraalikehityksen osalta. Tärkeässä roolissa

näiden  mahdollisuuksien  käyttäjinä  ovat  juniorivalmentajat.  Tänä  moraalikasvatukselle

haasteellisena aikana juniorivalmennus voi olla ainutlaatuisessa asemassa tukiessaan lapsen kasvua

tasapainoiseksi ja eheäksi yksilöksi huolimatta yhteisten arvojen puuttumisesta ja sirpaloitumisesta.

Tämän  asian  ja  suuren  mahdollisuuden  tiedostaminen  jo  valmentajakoulutuksessa  ohjaisi

valmentajia  rohkaistumaan  toimimaan  omalla  paikallaan  arvojen  välittäjinä  lasten  ja  nuorten

keskellä.  Tämän  onnistuessa  tärkein  kohde,  kasvava  lapsi,  saisi  oikeanlaista  tukea  valintaansa  –

siihen, hiihtääkö elämänsä latua perinteisellä vai vapaalla tyylillä.
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Hei!

Olemme  kaksi  Tampereen  yliopiston  opettajankoulutuslaitoksen  luokanopettajaopiskelijaa  ja

teemme  pro  gradu  tutkimusta  aiheesta  moraalikasvatus  lasten  ja  nuorten  kilpaurheilussa.

Kysyisimme  lupaa  haastatella  lastanne/nuortanne  tähän  aiheeseen  liittyvissä  asioissa.  Jokaisen

kokemukset ja ajatukset ovat erittäin tärkeitä tutkimuksemme kannalta.

___________________________________________________________

                                         (lapsen/nuoren nimi)

saa luvan osallistua haastatteluun.

___________________________________________________________

                                         Huoltajan allekirjoitus

Kiitos etukäteen yhteistyöstä ja aurinkoista kevättä!

Anni Karjalainen (anni.karjalainen@uta.fi)

ja Elina Ruohonen (elina.ruohonen@uta.fi)

mailto:anni.karjalainen@uta.fi
mailto:elina.ruohonen@uta.fi
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Teemahaastattelu valmennettaville

Urheilutausta

 Minkä ikäinen olet?

 Milloin ja miksi aloitit hiihdon? Entä kilpahiihdon?

Arvot, ihanteet ja hyveet

 Mitkä ovat tärkeimpiä asioita elämässäsi?

 Mikä urheilussa ja hiihdossa on mielestäsi tärkeintä?

 Mitä haaveita sinulla on urheilun suhteen?

Valmennus kasvatuksena ja moraalikasvatuksena

 Millainen on hyvä valmentaja?

 Keneltä opit elämässäsi, mikä on oikein ja mikä väärin?

 Oletko  oppinut  valmentajaltasi  näitä  asioita,  esimerkiksi  vastuullisuutta  tai  toisiin  ihmisiin

suhtautumista?

 Mitä tunnet ennen kilpailutilannetta, kilpailutilanteessa ja sen jälkeen?

 Vaikuttaako valmentaja näihin tuntemuksiin ja millä tavoin?

Urheilun etiikka

 Minkälaisissa urheiluun liittyvissä tilanteissa olet joutunut miettimään, mikä on oikein ja

mikä väärin? Entä urheilun ulkopuolisessa elämässä?

 Mikä tai mitkä asiat tai henkilöt vaikuttivat ratkaisuusi näissä tilanteissa?

 Kuinka paljon valmentajasi on keskustellut kanssanne siitä, mikä urheilussa on oikein ja mikä

väärin (urheilun etiikasta)?

 Muistatko tai oletko kuullut suomalaisten hiihtäjien dopingrikkeistä Lahden

maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 2001? Mitä ajatuksia tapahtumat herättävät sinussa?
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Hei!

Olemme  kaksi  Tampereen  yliopiston  opettajankoulutuslaitoksen  luokanopettajaopiskelijaa.

Teemme pro gradu tutkimusta aiheesta moraalikasvatus lasten ja nuorten kilpaurheilussa selvittäen

valmentajien ja junioriurheilijoiden näkemyksiä valmentajasta moraalikasvattajana.

Olisimme  erittäin  kiitollisia,  mikäli  vastaisitte  alla  oleviin  kysymyksiin  ja  tällä  tavoin

osallistuisitte ajankohtaista ja tärkeää aihetta koskevaan tutkimukseemme. Haluamme korostaa, että

oikeita  tai  vääriä  vastauksia  ei  ole.  Sen  sijaan  toivomme  teidän  pohtivan  tätä  aihetta  omien

kokemustenne, ajatustenne  ja arvomaailmanne kautta.  Jokainen vastaus on meille erittäin arvokas.

Vastausten pituuden voitte määritellä itse ja lähettää vastaukset sähköpostilla jompaankumpaan alla

olevaan osoitteeseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.3.2007.

Ystävällisin terveisin ja vastauksista kiitollisina:

Anni Karjalainen (anni.karjalainen@uta.fi)

Elina Ruohonen (elina.ruohonen@uta.fi)

mailto:anni.karjalainen@uta.fi
mailto:elina.ruohonen@uta.fi
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Avoin kyselylomake valmentajille

1. Minkä ikäinen olet?

2. Mikä on oma taustasi urheilijana?

3. Milloin aloitit valmentamisen ja miksi?

4. Mitä arvoja pidät tärkeinä elämässäsi? Entä urheilussa?

5. Millaisena valmentajana pidät itseäsi?

6. Miten määrittelet moraalikasvatuksen?

7. Pidätkö itseäsi moraalikasvattajana valmennettaville? Miten tämän näkyy valmentaessasi?

8. Millaisia arvoja haluat välittää valmentajana? Millä tavalla uskot välittäväsi näitä arvoja

valmennettavillesi?

9. Miten otat huomioon valmennettavan iän, kehitystason ja urheilun ulkopuolisen elämän?

Koetko, että urheilun ja valmentajan ylläpitämien eettisten periaatteiden tulisi vaikuttaa

valmennettavien urheilun ulkopuoliseen elämään ja ajatusmaailmaan?

10. Kuinka paljon ja millä tavoin keskustelet valmennettaviesi kanssa urheilun etiikan liittyvistä

asioista?

11. Mikä mielestäsi on nykyurheilun eettinen tila?

12. Onko hiihtovalmennus muuttunut vuoden 2001 Lahden doping skandaalin jälkeen? Entä

valmennettavien hiihtäjien ajatusmaailma?


