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TIIVISTELMÄ 

Oja, S. 2019. Suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto – Verkoston muotoutuminen, 

rakenne ja moraalisäätelypuhe asiakirja- ja media-aineistossa. Liikuntatieteellinen tiedekunta, 

Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma, 131 s., 1 liite.  

Doping on yksi huippu-urheilumaailman tiedostetuimmista ja julkilausutuimmista ongelmista. 

Dopingilmiön ympärille luodaan tietynlaista arvomaailmaa, jonka halutaan näyttäytyvän 

normaalina ja itsestään selvänä ihmisten keskuudessa. Yksi halutunlaisen moraalisen eetoksen 

vahvistamisen väline on moraalisäätely, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten mieltymyksiin, 

näkemyksiin ja arvoihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista dopingin 

moraalisäätelyverkostoa. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa sitä, miten 

nykyisenkaltainen suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto on muotoutunut ja miten sen 

toimijoiden vastuut määrittyvät. Toimijoiden kohdalla tavoitteena on ollut analysoida myös 

niiden välisiä suhteita ja keskeisyyttä verkostossa. Moraalisäätelyn osalta on pyritty 

tarkastelemaan moraalisäätelyvallan jakautumista verkoston toimijoiden kesken ja niiden 

harjoittaman moraalisäätelyn luonnetta. Lähtökohtana tutkimukselle toimii näkemys huippu-

urheilun toimijoiden toteuttamasta moraalisäätelystä, jolla he koettavat luoda ja vahvistaa 

haluttua moraalista eetosta dopingilmiöön liittyen. Tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi 

muotoutuu ajankohtaisen ja merkittävän ilmiön tarkastelusta uudesta näkökulmasta käsin. 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat moraalisäätelyn, verkoston ja vallan 

käsitteet. Tutkimuksessa yhdistellään määrällistä ja laadullista sisällönanalyysiä sekä 

verkostoanalyysiä. Aineistona ovat verkoston toimijoiden asiakirjat (n=9), toimijoiden eri 

elinten jäsenyydet (n=43) ja media-aineisto (n=100). Laadullinen sisällönanalyysi on 

muodoltaan teoriaohjaavaa. Verkostoanalyysin tekemiseen on käytetty Ucinet-

verkostoanalyysiohjelmaa. 

Tutkimuksessa käytetyn asiakirja-aineiston perusteella suomalainen dopingin 

moraalisäätelyverkosto näyttäytyy muutaman vahvan toimijan hallitsemalta kokonaisuudelta. 

Verkostoanalyysi tukee tätä havaintoa, sillä sen mukaan verkosto on luonteeltaan varsin 

keskittynyt. Keskeisimpiä toimijoita verkostossa ovat valtion elimet (ministeriöt ja KRP), 

Suomen Olympiakomitea, isot lajiliitot ja urheilijat. Mediauutisissa moraalisäätelyllistä 

puhevaltaa käyttävät etenkin urheilijat, SUEK ja oikeudelliset toimijat. Verkoston toimijoiden 

uutisissa harjoittama moraalisäätely pyrkii luomaan ja vahvistamaan yhteistä eetosta sekä 

kieltämään toisenlaiset eetokset. Yhteistä eetosta ylläpidetään oman toiminnan ja urheilun 

arvojen vahvistamisella sekä sääntöjen korostamisella. Vastakkaisia eetoksia pyritään 

kieltämään syyllistämisen, vastuun siirtämisen ja negatiivisten seurausten korostamisen kautta. 
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ABSTRACT 

Oja, S. 2019. Finnish network of moral regulation of doping – the formation, structure and 

moral regulation speech of the network in document and media materials. Faculty of Sport and 

Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Social Sciences of Sport, 131 p., 1 

appendice. 

Doping is one of the elite sports’ most well-known and public problem. Certain values, which 

are desired to look like normal and self-evident among people, are created around the 

phenomenon of doping. One way to create a desirable value system is to use moral regulation, 

which is aimed to affect people’s preferences, views and values. The purpose of this study is to 

examine the Finnish network of moral regulation of doping. This study aims to perceive how 

the network has taken its shape and how the responsibilities between the actors of the network 

are defined. Regarding of the actors it has also been a target to describe the relations and 

centrality between them. This study has also been aiming to understand the dividing of the 

moral regulation power between the actors of the network and the nature of moral regulation 

they are executing. The basis of the study is the notion that the actors of this network are using 

moral regulation as they try to produce the moral ethos of certain type around doping 

phenomenon. The social relevance of this study is based on approaching a current and 

significant phenomenon from a different point of view. 

The theoretical framework of this study is based on the theory of moral regulation, network and 

power. This study is a combination of quantitative, qualitative and network analysis. The 

research materials consist of documents by the different actors (n=9), governing boards and 

bodies of the central organizations (n=43) and the media news produced by a big Finnish media 

actor (n=100). The network analysis was executed by using the Ucinet network analysis 

software. 

The results indicate that the Finnish network of moral regulation of doping is a system which 

is dominated by a few powerful actors. According to the network analysis the network seems 

centralized. The most central actors appear to be the agents of state administration, the Finnish 

Olympic Committee, FINCIS, the big sport governing bodies, athletes and juridical actors. The 

analysis of the media news shows that the moral regulation is carried out mostly by athletes, 

FINCIS and juridical actors. The actors of the network try to create and strengthen the common 

moral ethos and deny the different ethoses. The common moral ethos is maintained by 

strengthening network´s own status and the values of sport and emphasizing the rules. The other 

ethoses are rejected by the discourses of accusing, devolving responsibilities and emphasizing 

the negative effects of the doping phenomena. 

Key words: doping, moral, ethos, moral regulation, power, network 
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1 JOHDANTO 

Yksi viime vuosien puhutuimpia ilmiöitä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpa- ja huippu-

urheilussa on doping. Dopingia pidetään yhtenä kilpa- ja huippu-urheilun vaikeimpana 

ongelmana, jota on pyritty ehkäisemään ja estämään sekä erilaisella säätelyllä että yleiseen 

mielipiteeseen vaikuttamalla. Kansainvälinen Olympiakomitea nostaa yhdeksi tärkeimmäksi 

päämääräkseen taistelun dopingia vastaan (KOK 2018). Myös Euroopan neuvosto listaa 

dopingin yhdeksi liikunnan ja urheilun eettiseksi uhaksi muun muassa korruption, 

ihmisoikeuksien, sukupuolten välisen tasa-arvon, syrjinnän, ottelumanipulaation sekä 

katsomoväkivallan lisäksi (Euroopan neuvosto 2018). Monet kansainväliset lajiliitot tuovat 

toiminnassaan esille ehdottoman kielteisen suhtautumisensa dopingiin ja korostavat 

sitoutumistaan puhtaaseen urheiluun ja Maailman Antidopingtoimisto WADAn laatimaan 

maailman antidopingsäännöstöön (esim. FIBA 2018; FIFA 2018; IAAF 2018 & IIHF 2018).  

Doping tunnustetaan liikunnan ja urheilun ongelmaksi myös erilaisten sopimusten kautta. 

Suomessa hallitus esitteli vuonna 2006 eduskunnalle UNESCON kansainvälisen dopingin 

vastaisen yleissopimuksen, joka vahvistettiin kyseisen vuoden lopussa ja tuli voimaan vuoden 

2007 helmikuussa (HE 191/2006 vp 2006). Yleissopimuksessa velvoitetaan dopingin vastaisten 

toimenpiteiden toteuttamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön allekirjoittaneiden valtioiden 

kesken sekä korostetaan urheilun roolia moraalikasvatuksessa ja urheilijoiden tärkeää tehtävää 

nuorison esikuvana (UNESCO 2005). Sopimuksessa UNESCO ”toteaa tarpeen edistää ja 

koordinoida kansainvälistä yhteistyötä dopingin poistamiseksi urheilusta.” Näin ollen 

sitoutumalla kansainväliseen sopimukseen myös Suomi paikantaa dopingin urheilun vakavaksi 

ongelmaksi ja tiedostaa tarpeen sen kitkemiseksi. Samalla Suomi sitoutuu noudattamaan 

WADAn Maailman antidopingsäännöstöä. (UNESCO 2005.)  

Valtion liikuntaneuvosto (2015) korostaa liikunnan ja urheilun eettisyyttä toteamalla, että 

epäeettiselle toimeliaisuudelle täytyy asettaa nollatoleranssi, eikä eettisyyden kriteerejä 

täyttämätöntä liikuntaa ja urheilua voida tukea valtion julkisista varoista. Eettisten kysymysten   
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aiempaa suurempi rooli vaatii yhteistyötä myös viranomaisten kanssa ja liikunnan ja urheilun 

eettiseen toimintaan tuleekin valtion liikuntaneuvoston mukaan sijoittaa riittävästi resursseja 

(Valtion liikuntaneuvosto 2015). Myös uusi liikuntalaki painottaa liikunnan ja huippu-urheilun 

rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, joiden noudattamista valvotaan esimerkiksi lajiliittojen 

avustuksia jaettaessa (Liikuntalaki 2015). 

Doping on tavalla tai toisella myös urheilu-uutisoinneissa lähes jatkuvasti esillä. Pelkästään 

viimeisten vuosien aikana olemme saaneet eri tiedotusvälineistä seurata yhtä modernin urheilun 

kenties merkittävimmistä dopingpaljastuksista, kun Richard McLarenin tutkimusryhmä toi 

esiin Venäjän manipuloineen urheilijoidensa dopingnäytteitä Sotshin vuoden 2014 

talviolympialaisissa. Myös pienempi, mutta varsinkin Pohjoismaiden kontekstissa merkittävä 

dopinguutinen oli norjalaisen hiihtokuningattaren Therese Johaugin dopingkäry, jota puitiin 

aina urheilun kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa CAS:ssa asti. Keväällä 2018 

käydyissä Pyeongchangin talviolympialaisissa doping oli jälleen esillä paitsi Venäjän 

dopingskandaalin jatkumona, myös uusien positiivisten dopingnäytteiden myötä. Hiihtolajien 

mainetta koeteltiin jälleen menneenä talvena, kun Seefeldin maailmanmestaruuskilpailujen 

medianäkyvyyttä hallitsi Itävallan poliisin suorittama dopingratsia ja sen jälkiseuraamukset.  

Dopinguutisointi on laajuudestaan huolimatta valitettavan yksipuolista. Sitä luonnehtivat 

värikkään kuvakielen, tunnepitoisen argumentoinnin ja tapahtuman seurausten 

mielikuvituksellisen spekuloinnin kaltaiset piirteet (Virsu 2007). Dopinguutisia leimaavat 

negatiiviset sananvalinnat kuten skandaali, kriisi tai katastrofi, ja usein uutisia säestävät 

vaatimukset toimenpiteistä dopingin ehkäisemiseksi sekä syyllisten henkilöiden 

rankaisemiseksi. Niin sanotulle dopingretoriikalle tyypillisiä piirteitä ovat myös erilaiset 

vastakkainasettelut ja kontrastit sekä vetoaminen kansalliseen identiteettiin ja maineeseen. 

(Virsu 2007.) Varsin harvoin dopingia koskevasta media-aineistosta on löydettävissä laajempaa 

pohdintaa ilmiön luonteesta sekä yhteensopivuudesta tai -sopimattomuudesta kilpa- ja huippu-

urheilun arvoihin. Samanlainen havainto tehtiin myös median suomalaisista dopingista 

kärynneistä hiihtäjistä rakentamaa kuvaa tarkastelleessa tutkimuksessa, jonka mukaan dopingia 

kuvattiin negatiivisena ilmiönä ilman syvällisempää pohdintaa tai käsittelyä (Pesonen 2003, 

63). Toisaalta dopingia kyllä käsitellään mediassa eri tulkintakehyksien kautta, kuten 
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terveydellisen, eettisen tai juridisen diskurssin kautta. Tällöinkin kyse on kuitenkin 

ongelmalähtöisestä tulkintakehyksestä. (Virsu 2007.)  

Dopingkeskustelun yksipuolisuudesta tuntuu seuraavan tilanne, jossa dopingin suhteen on 

julkisuudessa esillä vain yksi totuus. Doping tuomitaan ja sitä säädellään sen enempää 

pohtimatta, miksi näin tehdään. Julkisen keskustelun voidaankin ajatella edustavan niin 

sanottua dopingin valtapuhetta. Valtapuheen käsitettä on käytetty kuvaamaan valtaväestön 

ajatuksia, mielikuvia ja puheita jostain tietystä asiasta (ks. esim. Larkio 2007), jolloin dopingiin 

liittyvä valtapuhe ilmentäisi yhteiskunnan yleistä käsitystä ilmiöstä, jota representoidaan 

Virsun (2007) esittämin retoriikoin. Tuskin kuitenkaan urheilua, aivan kuten mitään muutakaan 

elämänaluetta, voi pitää moraalisesti ja arvoiltaan yhden totuuden kokonaisuutena. 

Viihdeteollisuuteen vahvasti linkittynyt huippu-urheilu toiminee täysin erilaisten 

arvolähtökohtien varassa kuin harrasteurheilu. Mielenkiintoista on, voisiko doping toimia 

jonkinlaisena keskustelun herättäjänä ja urheilun yleisen valtapuheen haastajana, joka pakottaa 

urheiluväen keskustelemaan omista arvoistaan. 

Dopingin ollessa niin ajankohtainen sekä kansallisin että kansainvälisin sopimuksin tunnustettu 

merkittävä ilmiö, on sitä luonnollisesti tutkittu myös paljon. Monet tutkimukset liittyvät 

dopingaineiden vaikutuksiin ja esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseen tai dopingaineiden 

haittoihin (ks. esim. De Oliveira, de Bairros & Yonamine 2014; Kapanen 1986). 

Yhteiskuntatieteilijänä minun on kuitenkin pureuduttava dopingiin ilmiönä hieman eri 

näkökulmasta kuin ihmisen fyysisen toiminnan kautta. Myös sosiologista tutkimustietoa on 

aiheesta saatavilla hyvin. Yksi vahvasti esille nouseva näkökulma kotimaisen tutkimuksen 

saralla on eri tahojen näkemykset ja asenteet dopingin suhteen. Muun muassa entisten 

olympiaurheilijoiden, lasten vanhempien, liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sekä 

nuorten urheilijoiden mielipiteitä dopingista ja sen käytöstä on selvitetty (ks. Knuuttila & 

Lindholm 1996; Kiukkonen & Leppänen 2005; Miettinen & Rytky 2004). Myös kansainvälinen 

tutkimustieto täydentää tämänkaltaista lähestymistä. Eri tahojen dopingasenteita käsittelevien 

tutkimusten lisäksi toinen varsin merkittävä näkökulma dopingin tutkimiseen on erilaiset 

moraaliset ja eettiset tarkastelut dopingin käyttämisestä, sen kieltämisestä ja toisaalta 

oikeuttamisesta (ks. esim. Boone 2009; Morgan 2007; Schneider & Fan 2007; Hemánus 1997). 
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Mielipiteitä on puolesta ja vastaan, mikä on ollut ilahduttavaa huomata dopingkeskustelun 

ollessa julkisuudessa varsin yksipuolisesti värittynyttä. 

Tässä tutkimuksessa doping liitetään ilmiönä moraalisäätelyn teoreettiseen viitekehykseen. 

Moraalisäätely on urheilun ilmiökentässä vielä kohtuullisen käyttämätön käsite, mutta urheilun 

ulkopuolella moraalisäätelyn avaamia mahdollisuuksia on käytetty rohkeammin. Suomalaisen 

teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätelyä käsittelevässä tutkimuksessa todettiin 

loma- ja vapaa-ajan säätelyä tapahtuneen lakien ja sääntöjen lisäksi myös moraalisäätelyn 

keinoin, minkä tarkoituksena on ollut tiettyjen sosiaalisten haittojen ja ongelmien 

ennaltaehkäisy (Anttila 2005). Työväestöön liittyvää moraalisäätelyä on tarkasteltu myös 

työväestön järjestäytymisessä (Teräs 2001) sekä ”kunnollisen työläisen ideaalin” luomisessa, 

jota työväenliikkeen on todettu harjoittaneen valistuneen, sivistyneen ja luokkatietoisen 

työläisen kasvattamiseksi (Ambjörnsson 1988; Ruonavaara 1998). Työelämän muotoja hieman 

edellisiä konkreettisemmin käsittelevää moraalisäätelyä on tarkasteltu pätkä- ja vuokratyön 

ilmiökentässä (Lähteenmäki 2008). Nykyajalle tyypillisiin työmuotoihin ja työntekoa 

luonnehtivien joustavuuden, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kaltaisten käsitteellistyksien on 

todettu tuottavan yhteiskuntaan tietynlaista työelämän eetosta, joka ohjaa työntekijän käytöstä 

ja toimintaa. Vuokra- ja pätkätyön luonteen mukaisesti työntekijän on oltava nopea, 

epäröimätön ja heti valmis työhön kuin työhön. Tehokkuuden ja motivaation on pysyttävä 

jatkuvasti korkealla, vaikkei tarjottu työ mielekästä olisikaan. Tärkeintä on oikeanlainen 

asenne, jonka määrittelyn valta on vuokratyönvälittäjällä. (Lähteenmäki 2007.) Työelämän 

lisäksi moraalisäätelyn teoriaa on hyödynnetty esimerkiksi päihdeilmiöiden käsittelyssä 

(Kilpeläinen & Omaheimo 2007; Törrönen 2004; Alasuutari 1991) sekä mediakirjoittelun 

tarkastelussa (Vanttaja, Järvinen & Norvanto 2017), jossa mediassa esiinnousseet toivotut ja ei-

toivotut arvot ilmentävät diskursseina halutunlaista eetosta uusintavaa moraalisäätelyprojektia. 

Liikunnan ja urheilun osalta moraalisäätelyä muistuttavia käsitteellisiä rajauksia on tehty 

esimerkiksi sosiaalisen kontrollin kautta (ks. esim. Ajanko 2012; Eitzen 2000). Kontrollia ja 

sääntöjen noudattamisen välistä suhdetta tarkastellessa on havaittu niin sanottu ulkoisen 

kontrollin paikka (engl. external locus of control), joka kuvaa urheilun ulkopuolisten tekijöiden 

kasvattavaa vaikutusta sääntöjen rikkomiseen (Tsai, Wang & Lo 2014). Moraalisäätelyn teorian 

kannalta merkittävä pelinavaus on Critcherin (2014) analyysi, jossa hän esittelee moraalisen 
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paniikin ja moraalisäätelyn teorioita ja pyrkii upottamaan ne nykypäivän 

antidopingpolitiikkaan. Critcher esittelee dopingin moraalisäätelyn kannalta keskeiset toimijat, 

keinot ja kohteet, mutta jättää aihepiirin syvällisen pohtimisen vähemmälle. Tutkimuksessani 

pyrinkin viemään moraalisäätelyn teoreettista viestikapulaa urheilun saralla hieman eteenpäin 

ja täyttämään joitakin Critcherin analyysin jättämiä aukkoja. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa asiakirja- ja 

media-aineiston avulla. Tarkoituksena on asiakirja-aineistoon perustuen hahmottaa, miten 

verkosto on muotoutunut nykyisenlaiseksi ja miten sen vastuut määrittyvät. Varsinainen 

verkostoanalyyttinen osuus keskittyy verkoston toimijoiden ja niiden välisten suhteiden 

tarkasteluun. Mediatekstien avulla tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kenelle verkoston 

toimijoille moraalisäätelyvalta annetaan ja millaista toimijoiden harjoittama moraalisäätely 

mediassa on. Tutkimukseni kiinnittyy liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimusperinteeseen ja 

sosiologian tieteenalaan. Käyttämäni aineiston puolesta tutkimukseni sivuaa myös 

mediatutkimuksen suuntausta, jossa viestintää tarkastellaan sekä siirron että sen aikaansaaman 

vaikutuksen näkökulmasta (ks. Halonen 2006).  

Tutkielman rakenne noudattelee seuraavanlaista järjestystä. Ensiksi teen lyhyehkön katsauksen 

dopingin historiaan. On olennaista tiedostaa ilmiön historiallinen perspektiivi ja laajemmat 

kytkökset, jolloin se asettuu monipuolisempaan ja kattavampaan kontekstiin pelkästään 

nykypäivän tietoihin perustuvaan näkemykseen verrattuna. Tiiviin historiakatsauksen jälkeen 

on vuorossa tutkielmani kannalta keskeisimpien käsitteiden määrittely ja teoreettisen 

viitekehyksen luominen. Dopingin käsitteen lisäksi eniten huomiota saa moraalisäätely, jonka 

teoriaa pyrin kirjallisuuden perusteella hahmottelemaan. Moraalisäätelyn teoriaosuuden jälkeen 

tuon esiin näkökulmia ja konteksteja, joihin moraalisäätelyä on aikaisemmin yhdistetty. Tämän 

jälkeen tarkoituksenani on upottaa huippu-urheilu ja doping rakentamaani moraalisäätelyn 

viitekehykseen. Tarkastelun kohteena on muun muassa se, kuinka, missä määrin ja kenen 

koordinoimana moraalisäätelyä voidaan käsittää tapahtuvan dopingilmiön parissa. 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luomisen jälkeen käyn läpi tutkimukseni toteuttamisen 

käytännön asioita kuten käyttämääni aineistoa, tutkimuksen eettisyyttä, tekemiäni 

metodologisia valintoja sekä analyysini etenemistä. Tutkimuksen pohjustuksen jälkeen 

esittelen tutkimuksen tuloksia sekä pohdintaa niistä. Tutkimuksen kannalta tärkeänä huomiona 
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on mainittava, että tutkimuksessani tarkastelen dopingilmiötä huippu-urheilun näkökulmasta, 

vaikka doping on toki konstruoitu ongelmaksi myös valitun näkökulman ulkopuolella, mistä 

hyvänä esimerkkinä toimii Salasuon ja Piispan (2012) kuntodopingiin liittyvä tutkimus. 
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2 DOPING JA SUORITUSKYVYN PARANTAMISEN ONGELMA 

Dopingin historia ulottuu kauas tuntemaamme nykyurheilua edeltäviin aikoihin. Doping on 

ilmiönä huomattavasti vanhempi kuin sitä koskevat säännökset ja kiellot, joiden noudattamista 

seurataan tämän päivän huippu-urheilussa tiukasti erilaisin kontrollimenetelmin. (Kaarninen 

2008, 9.) Seuraavaksi pyrin esittämään tiivistetysti dopingin historiaa antiikin ajoista lähtien 

tarkastelun päättyessä Maailman antidopingtoimisto WADAn perustamiseen. Historiallisen 

katsauksen jälkeen pohdin hieman dopingin käsitettä sekä siihen liitettyjä kuvauksia. 

2.1 Iäkäs ilmiö 

Urheilijan suorituskyvyn parantaminen ei ollut vieras ajatus muinaisessa Kreikassa, jossa 

Olympian kisoihin valmistautuvat uroot harjoittelivat lääkäreiden avustuksella kuukausia 

ennen kilpailujen alkua. Kyse ei ollut suoranaisesti dopingista, ainakaan sellaisesta, jollaisena 

me tänä päivänä sen usein käsitämme. Suorituskykyä hiottiin uomiinsa harjoittelun, levon ja 

ravinnon optimoinnilla eli asioilla, jotka eivät nykypäivänä mitä todennäköisimmin edes 

täyttäisi dopingin määritelmää. Proteiinipitoisen ruoan tärkeys oli jo tuolloin oivallettu ja 

lihansyönti olikin varsin runsasta etenkin painijoiden ja nyrkkeilijöiden keskuudessa. 

(Kaarninen 2008, 15.) Ajatus taustalla oli kuitenkin sama kuin nykypäivän dopingissa: 

taloudellisen hyödyn, maineen ja kunnian vuoksi urheilijan suorituskyvylle haettiin parannusta. 

Toki ylenpalttinen viininjuonti, jota myös harjoitettiin dopingvaikutus silmissä, ei liene enää 

kovinkaan yleinen tapa. (Siukonen 1982.) Viiniä juotiin varsinkin kamppailulajien piirissä 

tarkoituksenaan lisätä urheilijoiden kivunsietokykyä. Toki viininjuonti oli muutoinkin tärkeä 

osa antiikin kulttuuria, joten sen käsittäminen dopingina voidaan sikäli asettaa kyseenalaiseksi. 

(Kaarninen 2008, 15-16.) Pänkäläisen (1993, 16) mukaan Antiikin Kreikassa käytettiin 

mainittujen keinojen lisäksi myös erilaisia dopingiin verrattavissa olevia piristeitä. Muita 

suorituskykyä parantavia aineita olivat esimerkiksi unikoiden siemenkodista puristettu 

oopiumia sisältävä mehu sekä punaisesta kärpässienestä saatu muskariini (Kaarninen 2008, 16).  

Suorituskykyä on pyritty parantamaan myös urheilun ulkopuolisissa konteksteissa. 

Luonnonkansojen parista on löydetty merkkejä esimerkiksi kokapensaan lehtien myötä 
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saadusta kokaiinin piristysvaikutuksesta. Tällöin suorituskyvyn parantamisen taustalla on ollut 

urheilua vakavammat motiivit: selviytyminen ja olemassaolo. Raskaiden vaellusten 

kestämiseksi on ilmennyt tarve omien fyysisten kykyjen parannukseen. (Siukonen 1982.) Myös 

keskiajan viikingit turvautuivat keinotekoiseen suoritusten parantamiseen esimerkiksi 

pureskelemalla punaisia kärpässieniä, joiden myrkky sai syöjänsä ”jonkinlaisen hypnoottisen 

raivon valtaan” (Kaarninen 2008, 16-17).  

Pänkäläinen (1993, 17) toteaa dopingin alkuajoista nykyurheilussa seuraavaa: ”Doping siinä 

merkityksessä kuin se tänä päivänä urheilussa tunnetaan syntyi 1800-luvun lopulla ajankohtana, 

jolloin nykyaikainen urheiluliike alkoi vahvistua kansainvälisesti.” Dopingin ei voidakaan 

katsoa olevan urheiluun jälkikäteen syntynyt ongelma, vaan kyseessä on yhtä iäkäs ilmiö kuin 

urheilu itsekin (Kaarninen 2008, 19). Kuten yllä totesin, ei dopingvaikutuksen tuomien 

hyötyjen tavoittelu ole uusi asia, sillä samaa haviteltiin jo urheilijoiden valmistautuessa 

Olympian kisoihin. Menetelmät eivät olleet identtiset, mutta ajatus taustalla oli samankaltainen.  

Tietynlainen virstanpylväs dopingin historiassa saavutettiin kuitenkin mainitulla 1800-luvulla. 

Vuonna 1865 kanavauinnin pituusennätyksen rikkomista yrittänyt urheilija päätyi hoitoon 

lääkkeiden yliannostuksen seurauksena. Tätä Amsterdamin lähialueella tehtyä ennätysyritystä 

ja sen seurauksia pidetään yleisesti nykyurheilun historian ensimmäisenä dopingtapauksena. 

(Kaarninen 2008, 19; Pänkäläinen 1993, 17; Siukonen 1982.) 1800-luvulla dopinginkäytöstä 

on merkkejä ainakin eläinurheilussa sekä perinteisissä ammattilaislajeissa pyöräilyssä ja 

nyrkkeilyssä. Suorituskyvyn parantamisen moottoreina toimivat aineet kuten heroiini, 

nitroglyseriini, alkoholi ja kokaiini. (Siukonen 1982.) Tiettävästi ensimmäinen lääkeaineista 

johtuva kuolemantapaus sattui englantilaiselle pyöräilijälle vuonna 1886 Bordeaux-Pariisi -

ajossa (Pänkäläinen 1993, 17; Voy & Deeter 1991, 6). 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa dopingin käyttö oli yleistä etenkin hevosurheilussa. Oman 

hevosen suorituskyvyn parantamisen lisäksi dopingaineita voitiin käyttää myös 

kanssakilpailijoiden hevosiin, millä pyrittiin tietysti näiden suorituskyvyn heikentämiseen. 

(Kaarninen 2008, 20-21.) Tätä kutsuttiin nykypäivän näkövinkkelistä katsottuna 
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paradoksaalisesti antidopingiksi (Siukonen 1982). Hevosurheilun, kuten muunkin urheilun 

dopingin käyttö oli vahvasti yhteydessä rahaan ja vedonlyöntiin. (Kaarninen 2008, 20-21.) 

2.2 Kohti modernia urheilua 

Ensimmäisenä dopingtestinä pidetään 1910-luvun alussa hevosurheilussa venäläiskemisti 

Bukovskin toteuttamaa sylkitestiä. Muutoinkin 1900-luvun alkupuolella eri urheiluliikkeen 

toimijat alkoivat kiinnostua dopingmenetelmien kehittelemisestä. Kansainvälinen 

yleisurheiluliitto IAAF teki ensimmäiset dopingmääritelmänsä vuonna 1928. (Pänkäläinen 

1993, 18.) IAAF:n tekemää dopinglinjausta voidaan pitää hyvinkin merkittävänä, sillä 1930-

luvulla dopingista alettiin puhua myös muiden urheilulajien säännöstöissä, vaikka itse 

testaaminen oli käytännössä olematonta (Siukonen 1982). 

Urheilusuorituksen parantamisessa dopingaineiden keinoin tärkeä ajankohta oli toinen 

maailmansota. Myös sodassa oli tarve ihmisen suorituskyvyn maksimoinnille ja esimerkiksi 

ilmavoimissa palvelleiden sotilaiden väsymystä pyrittiin selättämään piristeiden avulla. Kun 

sodat oli sodittu, löysivät piristeet myönteisten käyttökokemusten myötä tiensä myös urheilun 

pariin. Hormonikokeiluista löytyy tietoa jo 1930-luvun Yhdysvalloista, mutta toisen 

maailmansodan jälkeen niiden käyttö muuttui aiempaa systemaattisemmaksi. 1950-luvulle 

tultaessa doping kiinnittyi yhä vahvemmin huippu-urheiluun, jossa urheilijat mitalinkiilto 

silmissään ajautuivat piristeiden ja hormonien käyttöön. Dopingaineiden käyttö oli pesiytynyt 

tuolloin vahvasti esimerkiksi pyöräilyyn ja jalkapalloon. Testaaminen oli 1950-luvulla vielä 

hyvin puutteellista, minkä johdosta voitaisiin kenties olettaa dopinginkäytön olleen laajaa, 

vaikkei testauksen satunnaisuus sitä suoranaisesti todistakaan. (Pänkäläinen 1993, 18-19.)  

Siukonen (1982) kuvaa 1950- ja 1960-lukujen aikaa ”dopingin kultakaudeksi” ja esittää varsin 

mielenkiintoisen, joskin lyhyehkön pohdinnan dopingin ja sen ongelmallisuuden välillä. Tuona 

ajanjaksona dopingia ei varsinaisesti vielä mielletty ongelmaksi, vaikka se Siukosen (1982) 

mukaan oli sitä ”enemmän kuin koskaan”. Vasta testijärjestelmien kehittyminen ja sitä myöten 

kiinnijääneiden urheilijoiden määrän kasvaminen teki dopingista urheilun ongelman niin 

käytön kuin julkisuudenkin suhteen (Siukonen 1982). Myös Pänkäläisen (1993, 19) mukaan 
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esimerkiksi pyöräilyssä dopingiin alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota vasta lajissa 

tapahtuneiden kuolemantapausten myötä.  

Dopingtestit olivat ensi kertaa läsnä olympialaisissa vuonna 1968, jolloin kilpailtiin 

talviolympialaiset Grenoblessa ja kesäolympialaiset Meksikossa (Müller 2009). Suomessa 

edettiin Kansainvälisen Olympiakomitean jalanjäljissä, ja vuonna 1971 Suomen 

Olympiakomitea (OK) aloitti dopingin testaamisen. Dopingkontrollin tiukentumisen, dopingiin 

yhdistettyjä kuolemantapauksia seuranneen mediahuomion sekä urheiluliikkeen harjoittaman 

dopingvalistuksen seurauksena piristeiden käyttö alkoi vähentyä. Toisaalta huoli siirtyi 

enemmänkin hormonien suuntaan, ja KOK kielsikin hormonit urheilussa vuonna 1975. 

Hormonikiellon esiinmarssista huolimatta testaus oli niiden kohdalla 1970-luvulla vielä hyvin 

puutteellista, eikä esimerkiksi harjoituskaudella tapahtunutta hormonien käyttöä kyetty 

tuomaan toteen (Kaarninen 2008, 59). 1980-luvulle tultaessa urheiluliikkeen pyrkimyksenä oli 

hormonien käytön vähentämisen lisäksi uudenlaisten suorituskykyä parantavien menetelmien 

kuten veridopingin ja kasvuhormonien käytön ehkäiseminen (Pänkäläinen 1993, 20-21). 

Toisaalta voidaan pohtia, oliko esimerkiksi veridoping 1980-luvulla uusi menetelmä, joka olisi 

edes teoriassa kyetty ehkäisemään ennen sen yleistymistä. Kaarninen (2008, 147) on todennut, 

kuinka veritankkaus oli tunnettua jo 1960-luvulla, jolloin se ei toki vielä ollut kiellettyä. 

Erityisesti kestävyysurheilun kontekstissa hyvin tunnettu erytropoietiini eli kotoisammin EPO 

valjastettiin urheilijoiden suorituskyvyn parantamiseen 1980-luvulla. EPOlla koettiin olevan 

veridopingia pidempikestoiset vaikutukset ja aineen todettiin katoavan urheilijan elimistöstä 

suhteellisen lyhyessä ajassa. (Kaarninen 2008, 153.) 1900-luvun loppua kohden otsikoihin 

nousivat suorituskyvyn parantamismielessä myös alppimajat ja astmalääkkeiden käyttö 

(Kaarninen 2008, 167-171). 

Maailman Antidopingtoimisto WADA perustettiin vuonna 1999 kontrolloimaan 

urheiluliikkeen dopingasioita. Vuonna 2003 ensikertaa julkaistu Maailman 

antidopingsäännöstö oli aikaisempiin dopingkieltoihin verrattuna merkittävä, sillä se kattoi 

kaikki urheilulajit ja maat. WADA perustettiin tilanteessa, jossa doping oli ilmiönä kasvanut 

hyvin suureksi ja merkittäväksi. (Kaarninen 2008, 187-188.) Suoritusta parantavien aineiden 
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ohella WADAlle ja urheiluliikkeelle tuottaa nykypäivänä päänvaivaa muun muassa 

geenidoping, jonka nähdään uhkaavan urheilun yhteisyyttä ja urheilijoiden terveyttä (WADA 

2018).  

2.3 Aitoa ja puhdasta urheilua jäljittämässä 

Sanan doping etymologia on varsin kiintoisa. Alkuperäinen afrikkalaisen zulu-heimon 

käyttämä termi dop tarkoitti alkoholipitoista juomaa, jolla oli positiivisia vaikutuksia miesten 

sotilaskuntoisuuteen. Luonnonkansojen parista sana päätyi englannin kieleen muodossa dope, 

joka 1800-luvun lopulla tarkoitti ensin talvikenkien liukuvoiteena käytettyä pihkavalmistetta ja 

myöhemmin tupakkaa, jolla oli huumaava vaikutus. (Siukonen 1982.) Englannin kielen 

sanakirjaan termi doping eksyi ensi kertaa vuonna 1889, jolloin se tarkoitti kilpahevosille 

piristämis- tai hidastamistarkoituksessa annettuja oopiumia sisältäviä lääkkeitä (Müller 2009).  

Lyhyesti sanottuna dopingilla voidaan tarkoittaa ”urheilusuoritusten keinotekoista parantamista 

lääkeaineen tai siihen verrattavan aineen avulla” (Alén & Heikkinen 1982). Tämänkaltaista 

keinotekoisuuden käsitteen esille tuovaa määrittelyä on myöhemmässä kirjallisuudessa 

haastettu voimakkaasti (Hemánus 1997; Vettenniemi 2009). Hemánus (1997, 18-22) tuo 

kantansa esiin erittelemällä urheilun ”sallittuja dopingeja”. Tällä hetkellä WADAn kiellettyjen 

aineiden listalla olevien aineiden käyttäminen ei ole ainoa asia, jota urheilussa käytetään 

suorituskyvyn parantamiseksi ja jonka voidaan katsoa olevan keinotekoista. Urheilijan 

tavallisesta ihmisestä poikkeava ruokavalio, lukuisten avustajien ja tukihenkilöiden käyttö, 

suorituskyvyn lisäämismielessä käytetyt psyykkiset menetelmät (esim. hypnoosi ja suggestio) 

sekä uskonnon käyttäminen suorituskyvyn maksimoimisen tavoittelussa ovat kaikki yleisiä 

keinoja urheilijan elämässä. Keinotekoisuuden käsitteen käyttäminen vaatisi samalla myös sen 

vastakohdan, olkoon se sitten aitouden tai alkuperäisyyden käsite, määrittelemistä. (Hemánus 

1997, 17.) Keinotekoisuuden käsitettä käyttämällä diskurssiin nousee jonkinlainen illuusio 

suorituksesta, joka on luonnollinen tai sen kaltainen (Virsu 2007). 

Toinen dopingiin usein liitetty käsite on puhtaus. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) 

edeltäjän Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) lanseeraaman Puhtaasti paras -ohjelman 
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seuraaja kantaa nyt SUEKin hallinnassa nimeä Reilusti paras. Ohjelman tarkoitus on kiteytetty 

seuraavasti: ”Reilusti paras -ohjelma edistää reilua peliä ja puhdasta urheilua. Ohjelma 

kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja”. (SUEK 2018a.) Puhtaan urheilun 

puolesta liputtaa myös Suomen Olympiakomitea (2017a), joka antidoping- ja 

kriisiviestintäohjelmassaan määrittelee päätavoitteekseen dopingasioissa puhtaan urheilun 

edistämisen.  

Puhtaan urheilun käsitettä ei kuitenkaan näissä ulostuloissa kyetä määrittelemään. Lienee 

perusteltua olettaa, että urheilija on puhdas niin kauan, kunnes antaa positiivisen 

dopingnäytteen, minkä jälkeen hän muuttuu epäpuhtaaksi tai likaiseksi (Vettenniemi 2009, 80). 

Puhtauden ja likaisuuden kaltaiset käsitteet ilmentävät Vettenniemen (2009, 74) mukaan 

ihmisten tarpeita tyydyttäviä luokitteluja, eikä niillä ole sanojen varsinaisiin merkityksiin 

kosketuspintaa.   

Suomalaisia dopingpuheita tutkineen Virsun (2007) mukaan puheet puhtaasta urheilusta 

edustavat tarkan merkityksen sijaan pikemminkin nostalgisia käsityksiä urheilun historiasta ja 

siitä, millaista urheilu on joskus ollut. Sopii tietysti kysyä, mikä on se ajanjakso, johon puhtaan 

urheilun vaatimuksilla haikaillaan? Alaluvuissa 2.1 ja 2.2 esitin, kuinka urheilijat ovat 

pyrkineet parantamaan suorituskykyään läpi urheilun historian, jolloin minkäänlaista puhtaan 

urheilun aikakautta ei olisi ollut olemassakaan.  

2.4 WADA pyrkii luomaan selkeyttä dopingin määrittelyyn 

Dopingin virallisinta määritelmää lienee syytä etsiä Maailman antidopingtoimisto WADAn 

taholta. Tähän mennessä noin kuuden vuoden välein päivitetyn Maailman 

antidopingsäännöstön (engl. World Anti-Doping Code) uusin versio julkaistiin vuonna 2015, 

ja doping määriteltiin siinä yhden tai useamman säännöstössä esitetyn dopingrikkomuksen 

toteutumisena (WADA 2015). Kielletyn menetelmän tai aineen käyttämisen lisäksi WADA 

(2015) määrittelee mahdollisiksi dopingrikkomuksiksi muun muassa dopingtestin 

välttelemisen tai siitä kieltäytymisen, olinpaikkatietomääräyksien laiminlyönnin, 

dopingvalvonnan manipuloinnin, kielletyn aineen tai menetelmän hallussapidon, levittämisen, 
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luovuttamisen tai näiden yrittämisen, osasyyllisyyden dopingrikkomukseen sekä yhteistyön 

kiellettyjen tahojen kanssa.  

Mielenkiintoista on se, millä perusteella jokin aine tai menetelmä on kielletty. WADA (2015) 

käyttää antidopingsäännöstössään edelleen kolmen kriteerin periaatetta luokitellessaan aineita 

ja menetelmiä kielletyiksi ja toisaalta sallituiksi. Säännöstön mukaan ainetta tai menetelmää 

tulee harkita kiellettäväksi, mikäli se täyttää kaksi kolmesta WADAn (2015) asettamasta 

kriteeristä. Kriteerit kietoutuvat vahvasti urheilun etiikan ympärille. Ensimmäisen kriteerin 

mukaan aineesta tai menetelmästä täytyy yksin tai muun aineen tai menetelmän kanssa yhdessä 

käytettynä olla tieteellisen todisteen mukaan potentiaalinen hyöty urheilusuorituksessa. Toinen 

kriteeri liittyy dopingin terveysvaikutuksiin: aineen tai menetelmän on aiheutettava tai sillä on 

mahdollisuus aiheuttaa tieteellisen todisteen, farmakologisen vaikutuksen tai kokemuksen 

mukaan urheilijalle terveydellinen uhka. Kolmas periaate lähtee siitä, että kielletyn aineen tai 

menetelmän käyttö on WADAn määrittelemän urheilun hengen vastaista. (WADA 2015.) 

Edellä esitetyn virallisen määritelmän myötä on ehkä syytä pohtia, voidaanko dopingin tai 

minkään muunkaan käsitteen määrittely ottaa vastaan annettuna. Voidaan ajatella, että dopingin 

määritelmä syntyy urheiluliikkeen ja sen toimijoiden, kuten Kansainvälisen Olympiakomitean, 

WADAn sekä lajiliittojen käytännöissä. Tämän vuoksi dopingin määritelmä on poikennut eri 

aikakausina toisistaan. (Pänkäläinen 1993, 15-16.) Ensimmäisenä urheilujärjestönä maailmassa 

omat dopingsäännöstönsä julkaisi IAAF, joka vuonna 1928 määritteli dopingin urheilijan 

suorituskykyä yli normaalin tason nostavien kiihottavien aineiden käytöksi (IAAF 1928). 

Määritelmä on linjassa muiden jo vanhentuneiden dopingkäsitysten kanssa, sillä sen enempää 

keinotekoisuutta tai puhtautta, kuin urheilijan normaalia tai tosiasiallista tasoakaan ei ole 

helppo määritellä. Nykyisellään WADAn (2015) määritelmä on tietyllä tapaa varsin järkevästi 

rakennettu, kun siitä on jätetty pois esimerkiksi juuri keinotekoisuuden kaltaiset 

monitulkintaiset käsitteet.  

WADAn (2015) kolmen kriteerin määrittely sille, millaiset aineet voivat päätyä kiellettyjen 

listalle on kohdannut myös kriittistä tarkastelua. Kriteereistä ensimmäinen ja viimeinen, 

suorituskyvyn kohentaminen sekä urheiluhengen vastaisuus, eivät välttämättä vastaa 
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nykypäivän huippu-urheilun arvomaailmaa. Meidän tuntemamme urheilu koostuu jatkuvasta 

pyrkimyksestä voittamiseen ja urheilijan suorituskyvyn kehittämiseen. (Vettenniemi 2009, 21-

24; Heinilä 2001, 106-108.) Terveysnäkökulma on kenties hieman ongelmallisempi, mutta 

johtaa pohdintaan huippu-urheilun yleisistä terveysriskeistä. Urheilun luonne päättymättömänä 

suorituskyvyn maksimoimisena altistaa urheilijat yhä kovemmille terveysriskeille (Heinilä 

2001, 106), ja Pänkäläinen (1993, 30) nostaakin esimerkinomaisesti esiin moottoriurheilun 

vaarallisuuden. Pänkäläinen (1993, 30) argumentoi, kuinka dopingsäännöstöjen oikeuttaminen 

terveyssyihin vedoten pakottaisi myös moottoriurheilun kieltämiseen terveysriskiensä takia. 

Vertaus on kuitenkin kohtuullisen kärjistetty eikä suoranaisesti häikäise vakuuttavuudellaan. 

Yhden asian salliminen sen vuoksi, että jokin toinenkin asia on sallittu ei perusteluna vielä mene 

sen syvemmälle. Dopingin terveysvaikutuksia koskeva keskustelu pyörii vahvasti pelottelun 

ympärillä (Vettenniemi 2009, 170-175), vaikka aihe ansaitsisi laaja-alaisempaa 

ajatustenvaihtoa, jossa otetaan huomioon huippu-urheilun terveyden kannalta haastava luonne. 

2.5 Dopingin käsitteen ajallinen haavoittuvaisuus 

Hemánus (1997, 6-11) esittää mielenkiintoisen pohdinnan kilpa- ja huippu-urheilun 

suorituskyvyn parantamisen muutoksista. Urheilussa on tabunomaisesti yritetty parantaa 

suorituskykyä neljällä eri menetelmällä: harjoittelulla, ammattivalmentajan käyttämisellä, sala-

ammattilaisuudella ja dopingilla. Kaksi ensimmäistä tuntuu nykypäivän kontekstissa varsin 

oudoilta, kun puhutaan paheksuttavista keinoista parantaa urheilijan suorituskykyä. Kuitenkin 

1800-luvulla tapahtuneen harjoittelun kielletyksi mieltämisen taustalla oli ajatus, jonka mukaan 

urheilijoiden keskinäinen paremmuus tuli saada selville biologisen lahjakkuuden perusteella. 

Harjoittelun paheksuminen liittyi käsitykseen urheilusta leikkinä ja kisailuna, vaikka urheilu oli 

jo tuolloin saanut vaikutteita kilpailun logiikasta. (Hemánus 1997, 6-11.) Ammattivalmentajan 

käytön näkemisen kiellettynä Hemánus (1997, 7-8) paikantaa hieman edellistä myöhäisempään 

ajankohtaan, 1900-luvun alkupuolelle. Sala-ammattilaisuus liittyy ilmiönä herrasmiesmäisen 

amatööriurheilun ja kovan ammattilaisurheilun kamppailuun, jolloin amatööriyden ihanteiden 

mukaan ei ollut sallittua ottaa vastaan rahapalkkioita urheilemisesta. Neliportaisen pohdinnan 

viimeinen taso on doping, jonka sääntelyä on verrattu toisinaan amatööri- ja 

ammattilaissääntöihin (Lavikainen 2012).  
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Hemánuksen (1997) pohdinnat erilaisista paheksutuista tavoista huijata urheilun maailmassa 

laajentavat näkemystä koskien dopingia. Sitä ei ehkä tulisikaan käsitellä yksittäisenä urheilua 

koskettavana ilmiönä, vaan asettaa se laajempaan perspektiiviin kilpakenttien saralla. Käsitys 

siitä, millä tavoin urheilija saa suorituskykyään parantaa, vaihtelee ajan saatossa. Aiemmin 

rahapalkkioiden vastaanottaminen, paremman valmennuksen tai jopa harjoittelun on voitu 

nähdä olevan eettisesti arveluttavaa. Nykyään urheilun isoja palkkasummia korostavia otsikoita 

katsoessa moista on liki mahdoton käsittää, eivätkä tuolloiset amatööriyden kannattajatkaan 

varmasti olisi voineet kuvitella, saati hyväksyä nykyurheilun menoa. 1900-luvun alussa ja vielä 

vuosisadan puolivälissäkin ammattilaisuus nähtiin valtaosan näkökulmasta yksinomaan 

kielteisenä ja nyt on dopingin vuoro. Aika näyttää, käykö dopingongelman kanssa samoin kuin 

muiden Hemánuksen mainitsemien seikkojen, joiden kohdalla urheiluväki on lopulta joutunut 

antamaan periksi (Hemánus 1997, 11-12). Tavallaan näin on jo tapahtunut, kun kiellettyjä 

aineita on julistettu sallituiksi, kuten kofeiinin kohdalla vuonna 2004 (Vettenniemi 2009, 37). 

Rajanveto keinotekoisten ja siten kiellettyjen sekä aitojen eli sallittujen suorituskykyä 

parantavien menetelmien välille vaikuttaakin varsin ongelmalliselta. Voidaan pohtia, onko 

nykyurheilussa laajalti esiintyvien lisäravinteiden käyttäminen keinotekoista suorituskyvyn 

parantamista vai käsitetäänkö esimerkiksi proteiinilisät luonnollisiksi ja aidoiksi menetelmiksi 

parantaa urheilijan suorituskykyä. Ei liene perusteetonta väittää, että lisäravinteet ovat hyvin 

laajasti käytettyjä ja hyväksyttyjä etenkin kilpa- ja huippu-urheilun kentillä (esim. Aavikko 

2012). Toisenlaisellekin näkemykselle on sijaa esimerkiksi Boonen (2009, 23) pohdinnoissa, 

joissa hän määrittelee huijaamiseksi kaikenlaisen toiminnan, jonka seurauksena urheilijoiden 

suoritus ei ole ”sataprosenttisesti heidän omansa”. Määritelmä sisältää niin 

geenimanipuloinnin, suoritusta parantavien aineiden käytön kuin välineteknologian (Boone 

2009, 23). Kaikkien urheilijan suorituskykyä parantavien keinojen mieltäminen huijaamiseksi 

ansaitsee periaatteellista arvostusta, vaikkei Boone kuitenkaan uskottavasti onnistu kuvaamaan 

tilannetta, jossa urheilijan suoritus olisi aidosti jotenkin puhdas, luonnollinen ja täysin urheilijan 

omaa käsialaa. 

Tuntuisi siltä, että myös WADA tiedostaa suorituskyvyn parantamiseen liittyvien kieltojen 

ongelmallisuuden. WADAn kahteen ensimmäiseen, eli vuosien 2003 ja 2009 

dopingsäännöstöön liittyy mielenkiintoinen sivuhuomautus. Kuten todettu, ensimmäinen 
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kriteeri aineen tai menetelmän päätymiseksi dopingiksi on sen mahdollisuus urheilijan 

suorituskyvyn kohentamiseen. Sääntöjen laatijat toteavat sääntöpykälän alaviitteessä, että myös 

harjoittelu sekä optimoitu ruokavalio kuuluvat tämän kriteerin piiriin, minkä vuoksi kielletyn 

aineen tai menetelmän on lisäksi oltava joko terveysriski tai vastoin urheilun henkeä. (WADA 

2009; WADA 2003.) Täten WADAkin tulee tietyllä tapaa myöntäneeksi suorituskyvyn 

parantamisen kahlitsemiseen liittyvän problematiikan. Uusimmasta, vuoden 2015 

antidopingsäännöstöstä kyseistä alaviitettä ei enää löydy. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat. Päähuomio teoreettisen 

viitekehyksen luomisessa kohdistuu Corriganin ja Sayerin lanseeraamaan ja vuonna 1985 ensi-

iltansa saaneeseen moraalisäätelyn käsitteeseen, jota on sittemmin haastettu ja kehitelty 

eteenpäin (ks. esim. Hunt 1999; Ruonavaara 1998; Dean 1994; Valverde 1994). Luvun lopussa 

tuon esiin myös sellaisia verkosto- ja valtateoreettisia lähtökohtia, jotka olen tutkimukselleni 

määritellyt kaikista sopivimmiksi. 

3.1 Moraali ja eetos 

Foucault´n (1998, 132) mukaan moraalin voidaan katsoa tarkoittavan eri instituutioiden 

yksilöilleen ja ryhmilleen antamien arvojen ja toimintasääntöjen kokonaisuutta. Säännöt ja 

arvot voivat olla tarkasti ilmaistuja, jolloin ne muodostavat yhtenäisen ja selkeän järjestelmän. 

Toisaalta moraalin välittämisessä voidaan sortua epätarkkuuteen, jolloin selvän kokonaisuuden 

sijaan arvoista ja säännöistä muotoutuu monimutkainen joukko ”toisiaan korvaavia, korjaavia 

ja kumoaviakin tekijöitä”. Tässä monitahoisessa kontekstissa arvojen ja sääntöjen 

kompromissit saavat sijaa. (Foucault 1998, 132.) Foucault (1998, 132) kutsuu tällaista arvojen 

ja toimintasääntöjen kokonaisuutta ”moraalilakikokoelmaksi”. 

Moraalilla on myös yksilön huomioon ottava ulottuvuutensa. Sen voidaan ajatella merkitsevän 

sitä, kuinka yksilöt tosiasiallisesti käyttäytymisellään suhtautuvat heille välitettyyn arvojen ja 

sääntöjen kokonaisuuteen. Tarkastelun kohteena ovat tavat, joilla yksilöt alistuvat jonkin 

toimintasäännön tai arvon mukaiseen toimintaan, ja toisaalta vastustavat tai laiminlyövät 

moraalilakikokoelman mukaisia arvoja. Tällöin moraalin tutkimus keskittyy kulttuurissa 

annettujen arvojen ja sääntöjen kokonaisuuksiin, joita yksilöt ja ryhmät toiminnallaan joko 

uusintavat tai muokkaavat. (Foucault 1998, 132.) 

Durkheim (1990) puolestaan määrittelee teoksessaan Sosiaalisesta työnjaosta moraalin 

seuraavasti: ”Voidaan sanoa, että moraalia on kaikki, mikä aiheuttaa solidaarisuutta, mikä saa 

ihmisen ottamaan muut huomioon, jolloin hänen toimintaansa säätelevät jotkin muut kuin 
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hänen oman itsekkyytensä yllykkeet.” Moraali ei suinkaan tue yksilön itsenäistymistä 

ympäröivästä yhteiskunnasta, vaan pikemminkin sitoo hänet siihen. Velvollisuuksien, joiden 

yksilö saattaa kokea koskevan itseään ovatkin oikeasti velvollisuuksia häntä ympäröivää 

sosiaalista yhteisöä kohtaan. (Durkheim 1990, 361-362.) Moraali ei kuitenkaan ole pysyvästi 

olemassa sellaisenaan, vaan se kehittyy ja muovautuu aikojen kuluessa. Kunakin aikana 

vallitsevat olosuhteet ja historialliset seikat vaikuttavat siihen, miten asiat on eri yhteisöissä 

käsitetty. (Durkheim 1990, 11-12.) Kollektiiviset tajunnantilat, kuten Durkheim (1990, 268) 

toteaa, periytyvät sukupolvilta toisille ja muodostuvat hyvin hitaasti. Anttila (2005, 40) on 

tulkinnut Durkheimin teoretisointeja siten, että moraalia ei ole ollut olemassa annettuna, vaan 

yhteisöt ovat muokanneet ja määritelleet moraalia omista lähtökohdistaan. Täten jo Durkheimin 

puheissa olisi ollut idea moraalisäätelyn ajatuksesta (Anttila 2005, 40). 

Myös käsitys eetoksesta on muovautunut aikojen saatossa. Aristoteles (2000, 11) liitti eetoksen 

käsitteen kuuluvan osaksi retoriikkaa. Puheen vakuuttavuus ilmeni Aristoteleen mukaan 

kolmella tavalla: puhujan luonteen, kuulijan mielentilan tai itse puheen sisällön kautta. Nämä 

kolme vakuuttavuuden tekijää tunnetaan yleisesti termeillä eetos, paatos ja logos, joista eetos 

tarkoittaa puhujan luonnetta. Eetoksen vakuuttavuus perustuu siihen, että kuulijoiden uskotaan 

vakuuttuvan paremmin kunnollisten ihmisten puheesta varsinkin epävarmojen asioiden 

kohdalla. (Aristoteles 2000, 11.) Torkki (2012, 160) tuo eetoksen käsitteen nykyaikaan 

vertaamalla sitä imagoon, jolla tarkoitetaan ihmisestä ulospäin välittyvää kuvaa. 

Sittemmin eetoksen käsitettä on myös irtaannutettu retoriikasta ja puheen vakuuttavuudesta ja 

tuotu se hieman laajempaan kontekstiin. Tutkimuskirjallisuudessa eetoksella käsitetään monesti 

johonkin ilmiöön liittyviä tapoja, arvoja, tottumuksia ja uskomuksia. Suomalaisten 

perheyrittäjien arvojen rakentumista tutkinut Tolonen-Kytölä (2014) tuo tarkasteluun työn 

eetoksen käsitteen, jolla hän tarkoittaa yksilöiden ja yhteisöjen omaksumia käsityksiä työstä. 

Liikuntakasvatuksen eetosta problematisoineet Heikkinen, Huttunen ja Pesonen (2012) 

asettuvat edellisen kanssa samoille linjoille käsittämällä liikuntakasvatuksen eetoksen 

merkitsevän niitä rakenteita, arvoja, uskomuksia ja tapoja, jotka ohjaavat liikunnanopetuksen 

toimintaa. Eetoksen käsitteeseen voidaan liittää myös tietynlainen säätelemiseen pyrkivä 

elementti, jolloin eetokseen katsotaan kuuluvaksi käsitykset oikeasta ja tavoittelemisen 
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arvoisesta (Helén 2005). Tällöin eetos on aina jollain tietyllä arvoperustalla tai motiiveilla 

varustettu kehys (Kupiainen 2005, 16). 

Yllä olevat määritelmät eetoksesta sopivat myös dopingilmiön kontekstiin. Eetoksen käsitteen 

avulla voidaan pohtia ja tarkastella niitä käsityksiä, arvoja, uskomuksia ja tottumuksia, joita 

dopingiin liitetään. Tarkastelemani ilmiön kohdalla mielenkiintoinen eetoksen ulottuvuus on 

myös sen latautuneisuus eli se, miten eetos perustuu tietylle arvoperustalle ja käsityksille 

oikeasta ja väärästä. Moraalisella eetoksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä suhteellisen 

vakiintuneita moraalisia arvoja, tapoja ja uskomuksia, joita johonkin ilmiöön liitetään. 

Seuraavaksi tarkastelen moraalisäätelyä, joka on yksi tapa tuottaa moraalista eetosta 

yhteiskunnassa. 

3.2 Moraalisäätelyn käsite 

Varsinaista moraalisäätelyn käsitettä voidaan pitää verrattain nuorena, mikäli kontekstoimme 

sen muiden filosofian ja etiikan käsitteiden joukkoon. Monien tahojen mukaan tämä vuodelta 

1985 peräisin oleva käsite on Philip Corriganin ja Derek Sayerin käsialaa (Vanttaja ym. 2017; 

Anttila 2005, 41; Törrönen 2004a; Ruonavaara 1998). Corriganin ja Sayerin (1985, 4) mukaan 

moraalisäätely (engl. moral regulation) on yhteydessä valtion muodostumiseen valtion ollessa 

aina jollain moraalisella eetoksella varustettu. Moraalisäätely on projekti, jossa tämä 

moraalinen eetos ja yhteiskunnan sosiaalinen järjestys pyritään normalisoimaan, tekemään 

luonnolliseksi ja itsestään selväksi. Hallitsevat tahot pyrkivät antamaan eetoksesta yhtenäisen 

ja yleisen kuvan, vaikka tosiasiassa ympäröivä yhteiskunta on jakautunut erilaisiin yhteisöihin, 

joiden maailmankuvat ovat monitahoisia. Moraalisäätelyllä yritetään häivyttää näiden eri 

yhteisöjen käsitykset ja ajaa ihmiset saman, yhteiskunnan yhteisen moraalisen eetoksen piiriin. 

(Corrigan & Sayer 1985, 4.) Moraalisäätelyyn liittyy ajatus jonkinlaisen käyttäytymisen 

käsittämisestä ongelmana, jolloin tällaista käyttäytymistä ja yhteiskunnan kannalta vääriä 

arvoja omaavia ryhmiä pyritään säätelemään (Hunt 1999, ix).  

Moraalisäätely muistuttaa sisällöltään Bourdieun doksan käsitettä, joka tarkoittaa 

yhteiskunnallista tilaa, jossa hallitsevassa asemassa olevien näkemys on hyväksytty oikeaksi. 

Doksaan liittyy Corriganin ja Sayerin (1985) moraalisäätelyn käsitteen tavalla ajatus valtion 
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hallitsevien tahojen määrittelemästä universaalista näkökulmasta ja eetoksesta, joka pyritään 

saamaan näyttämään ilmiselvältä ja luonnolliselta. (Bourdieu 1998, 111-112.) Doksa on tilanne, 

jossa ”jokapäiväinen elämismaailma muitta mutkitta hyväksytään” (Bourdieu & Wacquant 

1995, 98). Ajatus moraalisen eetoksen kulusta on Corriganin ja Sayerin moraalisäätelyllä ja 

Bourdieun doksalla samanlainen: molemmissa on kyse ylhäältä alaspäin suuntautuvasta 

yhteiskunnallisen tilan luomisesta ja oikeuttamisesta. 

Corriganin ja Sayerin (1985) määritelmä korostaa siis moraalisäätelyn ja valtionmuodostuksen 

keskinäistä riippuvuutta. Valtio on kuitenkin tässä yhteiselossa aktiivinen osapuoli eikä sen 

voida katsoa vain rakentuvan moraaliselle eetokselle ja sen säätelylle (Ruonavaara 1998). 

Moraalisäätelyllä valtio pyrkii määrittelemään, millainen sosiaalinen toiminta ja identiteetti on 

hyväksyttyä ja millainen ei (Corrigan & Sayer 1985, 3), tarkoituksenaan luoda valtiomuodon 

kanssa yhteensopivia sosiaalisia identiteettejä ja käytäntöjä ja toisaalta karsia sopimattomia 

pois. Tässä mielessä moraalisäätelyn voidaan katsoa olevan myös alistavaa toimintaa. 

(Ruonavaara 1998.) Tämänlainen moraalisäätelyn identiteettejä ja sosiaalisia käytäntöjä luova 

ajatus lainaa Foucaultin (1998, 132) ajatuksia moraalista, jossa valtaa omaava instituutio 

määrittelee toimintasäännöstön ja sen mukaiset toimintatyypit.  

Moraalisäätelyn käsite on paljon velkaa myös Gramscille (1982, 130-154), joka 

kirjoituksessaan Amerikanismi ja fordismi kuvaa niitä toimintoja, joita yhteiskunnassa oli tarve 

tehdä siirryttäessä taloudellisesta individualismista suunnitelmatalouden aikaan. Gramscin 

mukaan työn ja tuotantotapojen rationalisointi edellytti tietynlaisen väestörakenteen luomista, 

jossa yhtenä olennaisena osana oli vain vähän tuottavien ”loismaisten yhteiskuntaluokkien” 

poistaminen. Väestörakenteen rationalisoinnin lisäksi uudet tuotanto- ja työtavat edellyttivät 

myös tietynlaisen ihmistyypin luomista, jota tavoiteltiin paitsi parantamalla työoloja 

esimerkiksi palkkoja korottamalla, myös vahvalla suostuttelulla ja propagandalla. Gramsci 

kiinnitti huomiota myös seksuaalisuuteen ja sukupuoliviettiin, jotka tuli rationalisoida työn ja 

tuotannon vaatimien lähtökohtien mukaisesti. (Gramsci 1982, 130-154.) Väestörakenteen 

rationalisoinnin ja tietynlaisen ihmistyypin luomisen voidaan katsoa muistuttavan 

moraalisäätelyä, jossa jokin moraalinen eetos tai sosiaalinen järjestys pyritään normalisoimaan 

ja sen avulla tuottamaan halutunlaisia identiteettejä. 

Corriganin ja Sayerin (1985) moraalisäätelyn ja valtion riippuvuutta korostava määritelmä on 

siinä mielessä hyvin rajallinen, että säätelyn katsotaan tapahtuvan vain valtion toimesta sen 
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muodostuksen yhteydessä (Ruonavaara 1998). Toisen näkökulman mukaan voidaan ajatella 

myös muiden, esimerkiksi keski-luokkaan tai kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien toimijoiden 

harjoittavan moraalisäätelyä (Hunt 1999, 5; Dean 1994; Valverde 1994). Ruonavaara (1998) 

tulkitseekin Corriganin ja Sayerin (1985) esittämän moraalisäätelyn alkuperäisen käsitteen 

määritelmänä, jossa ”on välttämättömästi kysymys valtiomuodon legitimoinnista”. 

Moraalisäätelyn ja valtiomuodon välistä yhteyttä pitäisikin tarkastella enemmänkin empiirisenä 

asiana tapauskohtaisesti (Ruonavaara 1998). 

Toinen moraalisäätelyn alkuperäiseen käsitteenmuodostukseen liitetty ongelma on sen 

rajaaminen valtaa pitävien harjoittamaksi toiminnaksi valtaa vailla olevia kohtaan (Ruonavaara 

1998). Moraalisäätely nähdään usein toimeliaisuutena, jossa valtaa pitävät tahot yrittävät saada 

valtaa vailla olevat yhteisöt hyväksymään yhteiskunnassa vallitsevan sosiaalisen järjestyksen. 

Moraalisäätelyä tekevän tahon ajatellaan olevan hallitsevaa luokkaa, kuten porvaristoa, ja 

säätelyn kohteena taas on hallittu luokka, josta esimerkkinä käy työväestö. Tämänkaltainen 

ajattelu on kuitenkin kapeaa ja rajaa moraalisäätelyn käsitettä turhan paljon. On myös 

mahdollista ajatella, että yhteiskunnan kentällä tapahtuu monenlaisia Corriganin ja Sayerin 

(1985) kuvaamia projekteja, joissa moraalisäätelyä harjoittavat mitä moninaisimmat tahot. 

Huntin (1999, 1-2) mukaan moraalisäätelyprojektit ovat päinvastoin kuin käsitteen 

alkuperäinen määritelmä antaisi ymmärtää usein pikemminkin alhaalta päin ohjautuvia, eivätkä 

projektien alullepanijat monesti kuulu institutionaalista valtaa omaavien joukkoon. Vaikka 

hallitsevat tahot lienevät yhteiskunnan resurssikilvassa vahvoilla, ei muidenkaan ryhmien ja 

yhteisöjen moraalisäätelyprojekteja voida jättää käsitteenmäärittelyn ulkopuolelle (Ruonavaara 

1998). Esimerkkeinä tällaisten ryhmien moraalisäätelyprojekteista Ruonavaara (1998) 

mainitsee pohjoismaiset työväen-, raittius-, herätys- sekä kansansivistysliikeet. Näissä 

liikkeissä moraalisäätelyllä pyrittiin ihmisten käsitysten ja tapojen kokonaisvaltaiseen 

muokkaamiseen, oli kyse sitten terveen elämän tai oikeaoppisen työläisen ihanteesta 

(Ruonavaara 1998).  

Moraalisäätelyn moninaista ja laaja-alaista luonnetta kuvaa myös Lähteenmäki (2007), jonka 

mukaan moraalisäätely voidaan käsittää yleiseen hyvään pyrkivänä yhteiskunnan 

määrittelykamppailuna, ”johon lähestulkoon kaikki kansalaiset jossain määrin osallistuvat”. 

Näin moraalisäätely saadaan kattamaan myös tavallisten kansalaisten puheet, tavat ja 
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toiminnot, eikä käsitettä rajata vain valtaapitävien tahojen tai yhteiskunnallisten liikkeiden 

harjoittamaksi toiminnaksi.  

Oma käsitykseni moraalisäätelystä yhdistelee edellä mainittuja käsitteenmäärittelyjä. 

Tulkitsen, että moraalisäätelyprojektin käynnistävän tahon harjoittaman säätelyn lisäksi 

moraalisäätelyä ilmenee myös arkipäivän käytännöissä tavallisten ihmisten toiminnoissa. 

Toisaalta tällaiset moraalisäätelyn vähemmän artikuloituneet muodot muistuttavat läheisesti 

sosiaalisen kontrollin epämuodollisen tason suhteellista kontrollia (ks. Conrad & Schneider 

1992, 7). Lisäksi moraalisäätelyn luonteeseen voidaan katsoa kuuluvan tietynlainen prosessi- 

ja projektimaisuus ja koko elämäntapaan liittyvä diskurssi, joita tavallisten ihmisten arkisissa 

konteksteissaan harjoittamasta moraalisäätelystä on hankala tunnistaa (Ruonavaara 1998). 

Ruotsalaisen työväenliikkeen moraalisäätelyä analysoinut Ruonavaara (1998) tunnistaa 

työväen kulttuurissa kaksi erilaista viitekehystä, kunnollisen ja omapäisen työläisen mallit. 

Näistä kunnollisen työläisen kulttuurin, johon työväenliike moraalisäätelyllään pyrki, voidaan 

katsoa olevan lähempänä moraalisäätelyprojektia kuin omapäisen työläisen kulttuurin, joka oli 

puolestaan työläisten itsensä luoma elämäntapa. Moraalisäätelyprojekteille on ominaista 

tietoinen ja julkisesti lausuttu diskurssi, jota organisoituneet liikkeet tai yhdistykset levittävät 

tarkoitushakuisesti. Ruotsalaisen työväestön itsensä luoman omapäisen työläisen kaltaiset 

moraaliset eetokset taas voidaankin käsittää juuri moraalisäätelyn vähemmän artikuloituneina 

pyrkimyksinä, jollaisia esiintyy monenlaisissa yhteyksissä. (Ruonavaara 1998.) Tässä 

tutkielmassa moraalisäätelyllä tarkoitetaan ensisijaisesti jonkin tahon julkilausutun diskurssin 

mukaista tietoisesti harjoittamaa moraalisäätelyprojektia, mutta myös ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa tapahtuvan moraalisäätelyn ilmiön olemassaolo tunnistetaan. Tällöin kyse 

ei kuitenkaan ole samanlaisesta henkilön kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen 

muuttamispyrkimyksistä kuin Ruonavaaran (1998) määrittelemässä moraalisäätelyssä. 

Mielenkiintoista on pohdinta siitä, keihin ja millä perusteella moraalisäätely kulloinkin 

kohdistetaan. Törrösen (2004b) tutkimus lehdistössä 1990-luvulla tapahtuneesta alkoholin ja 

huumeiden käyttämisen moraalisäätelystä tuo esiin hyvin tämän asetelman. 1990-luvulla 

lehdistössä vaadittiin alkoholin suhteen vapautta itsensä toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan 

johtanut toivottuihin tuloksiin vaan aiheutti julkisen tilan järjestys- ja turvallisuusongelmia. 

Lehdistössä ymmärrettiin, että tiukempi säätely on perusteltua, mutta se tulisi kohdistaa vain 

tiettyihin ryhmiin eikä koko väestöön. Tuolloin moraalisäätely kohdistettiin nuorisoon 
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(Törrönen 2004b), ja usein säätelyn on nähty kohdistuvan jollain tapaa yhteiskunnan alisteiseen 

ryhmään (Ruonavaara 1998). Moraalinen ongelma syntyy siitä, kenen katsotaan milloinkin 

olevan säätelyn tarpeessa ja kenen tarpeeksi vahva toimimaan ilman säätelyä. Säätelyn 

kohteeksi päätyvien toimintaa pyritään jollain tapaa rajoittaa, kun taas säätelyn ulkopuolella 

oleville sallitaan vapauksia valita. (Törrönen 2004b.) 

3.2.1 Moraalisäätely tekee itsensä tarpeettomaksi 

Moraalisäätelyä harjoittaneessa raittiusliikkeessä on ollut ajatuksena luoda säätelyn kohteille 

itsereflektiivinen mielenlaatu (Alasuutari 1991). Alasuutari (1991) taustoittaa itsereflektiivisen 

mielenlaadun ideaa nuorisoseuraliikkeen johtajan Santeri Alkion itsekasvatuksen ajatuksella, 

jossa olennaisia tekijöitä olivat raittius, sivistyspyrkimykset ja sukupuolimoraali. Alkion 

metodien tarkoituksena ei ollut vain ulkoisen käyttäytymisen muuttaminen, vaan ”herättää 

yksilön persoonallisen aktiivisuuden ja tiedon sekä henkisyyden harjaannuttamisen halu” 

(Alasuutari 1991). Ruonavaara (1998) on tulkinnut Alkion ohjelman representoivan 

moraalisäätelyä, jossa ihmisen käsitystä itsestään ja elämästään pyritään kokonaisvaltaisesti 

muuttamaan.  

Myös Dean (1994, 166) liittää moraalisäätelyyn tietynlaisen itsekontrollin ja -refleksiivisyyden 

idean. Hänen mukaansa säätelyn kohteen ei ole tarkoitus olla vain ”poliittisen yhteisön 

aktiivinen jäsen ja riippuvainen subjekti, vaan myös yksilö joka toimii itsenäisesti eettisenä 

olentona” (Dean 1994, 166). Anttila (2005, 42) liittää tämän moraalisäätelyn itsensä 

tarpeettomaksi tekeytyvän ulottuvuuden Foucault’n teoretisointeihin Benthamin 

panopticonista. Panopticon on rakennelma, jota on sovellettu etenkin vankiloiden yhteydessä. 

Siinä kehän muotoisen rakennuksen keskellä on torni, josta näkee kehärakennelman jokaiseen 

huoneeseen. Kehärakennelman huoneet on valaistu vartiotornin ollessa pimennetty, jolloin 

vangit eivät voi tietää, milloin he ovat tarkkailun alaisena. Olennaista on vallan jatkuva 

läsnäolo, vaikkei valvonta tosiasiassa kokoaikaista olisikaan. Tämän johdosta vangit alkavat 

säädellä lopulta itse omaa toimintaansa, mikä ”tekee vallan tosiasiallisen harjoittamisen lähes 

tarpeettomaksi”. (Foucault 2014, 273-274.) Toisaalta voidaan pohtia, kuinka vahvasta 

itsekontrollista tai -säätelystä panopticonissa viime kädessä onkaan kyse. Vallan alaisena 

olevien henkilöiden käyttäytyminen voi lopulta johtaa vallankäytön tarpeettomuuteen, mutta 
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tilanne on kuitenkin lähtöisin varsin kokonaisvaltaisesta valtasuhteesta. Itsesäätely ei tällöin 

välttämättä juonnu säädeltävän oman itsensä ja elämänsä käsitysten kokonaisvaltaisesta 

muutoksesta, kuten moraalisäätelyssä. 

Moraalisäätelyn itsereflektiivisen ulottuvuuden idea sivuaa muutoinkin foucault´laista käsitystä 

moraalin itsemäärittelyä ja subjektivaatiota tuottavasta luonteesta. Foucaultin (1998, 133) 

mukaan moraaliin liittyy läheisesti käsitys ihmisestä, joka rakentaa itse itsestään instituutioiden 

tuottamaan arvojen ja sääntöjen kokonaisuuteen suhteessa olevan moraalisen subjektin. 

Ihmisen oman eettisyyden työstäminen ei tavoittele pelkästään sääntöjä vastaavan 

käyttäytymisen toteutumista, vaan olennaista on itsensä muokkaaminen ”oman käyttäytymisen 

moraalisubjektina” (Foucault 1998, 134). Moraalisubjektin rakentamisessa ”yksilö kohdistaa 

toimintaa itseensä, pyrkii tuntemaan itsensä, hallitsemaan, koettelemaan ja muokkaamaan 

itseään sekä kehittämään itseään yhä paremmaksi” (Foucault 1998, 135). Täten moraalinen 

toiminta ei rajoitu vain jonkin instituution välittämän säännön tai arvon noudattamiseen, vaan 

se koskee myös ihmisen suhdetta itseensä ja rakentumista moraalisubjektina (Foucault 1998, 

134). 

3.3 Moraalisäätelyä, moraalista paniikkia vai sosiaalista kontrollia? 

Moraalisäätelyn käsite esitellään toisinaan rinnakkain moraalisen paniikin käsitteen kanssa (ks. 

esim. Vanttaja ym. 2017; Critcher 2014). Näillä kahdella onkin hieman samankaltainen tausta-

ajatus yhteiskunnan sosiaalisesta järjestyksestä. Moraalisen paniikin teorian lanseerannut 

Cohen (1972, 9) kuvaa, kuinka yhteiskunnilla on aika ajoin tapana altistua moraalisen paniikin 

jaksoille. Jokin vallitseva olosuhde, tapahtuma, henkilö ja ryhmä tai näiden toiminta nähdään 

uhkana yhteiskunnan arvoille ja eetokselle, jolloin ne esitetään mediassa stereotyyppisellä 

tavalla (Cohen 1972, 9). Paniikki voi syntyä esimerkiksi huume- tai rikosongelmien 

seurauksena, mutta myös lailla kriminalisoinnin ulkopuolinen asia, kuten uskonnollisten 

arvojen rikkoutuminen, voi laukaista moraalisen paniikin. Moraalisille paniikeille on 

leimallista, että esiin nostetaan tietty uhkaavaksi koettu huolenaihe, johon suhtautuminen on 

yleensä varsin vihamielistä. (Aitamurto 2004, 19.)  

Siinä missä moraalisen paniikin käsitteen avulla pyritään yleensä ymmärtämään yksittäistä 

huolta aiheuttavaa ilmiötä, moraalisäätelyn viitekehys antaa mahdollisuuden ajallisesti 
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suurempien prosessien tarkasteluun. Moraalisäätelyn käsitteen avulla on mahdollista pohtia 

laajempia ja toisinaan hieman piilossakin olevia sosiaalisia järjestyksiä, jotka saattavat aika 

ajoin eskaloitua moraalisen paniikin tasolle. (Critcher 2014.) Moraalisäätelyn ja moraalisen 

paniikin käsitteiden suhdetta teoretisoinut Hunt (1999, 19) esittää, kuinka moraalisäätelyyn 

verrattuna moraalisen paniikin käsite antaa ymmärtää kyseessä olevan ”negatiivinen 

normatiivinen tuomio” (engl. negative normative judgement). Termi paniikki viittaa 

sosiaaliseen reaktioon, joka on liioiteltu ja mahdollisesti kokonaan irrationaalinen (Hunt 1999, 

19). Myös Vettenniemen (2009, 14-15) mukaan moraalinen paniikki kuvaa tilannetta, ”jossa 

tietystä aiheesta kannettu huoli ei vastaa väitetyn ongelman todellisia mittasuhteita”.  

Moraalisen paniikin käsitteeseen liittyy ajatus, jonka mukaan huolenaiheen esille nostava taho 

pyrkii tietoisesti lietsomaan korostetun suurta paniikkia omia intressejään silmällä pitäen. Täten 

moraalisen paniikin teoria olisi altis jopa salaliittoteorioille median ja valtion keskinäisistä 

suhteista. (Hunt 1999, 19.) Mikäli sivuutetaan oletukset salaliittoteorioista, voidaan 

perustellusti kysyä, eikö samankaltainen idea löydy moraalisäätelynkin taustalta. Myös 

moraalisäätelyprojekteja koordinoivat tahot pyrkivät yhteistä ja normaalilta näyttäväksi 

haluttua eetosta tuottamalla päästä kohti omia intressejään, olivat ne sitten mitä hyvänsä. 

Erovaisuus liittyykin juuri toiminnan jatkuvuuteen: moraalinen paniikki on ilmiönä 

lyhytkestoinen, kun taas moraalisäätely on prosessi, joka jatkuu pidempään. Voidaan lyhyesti 

luonnehtia, että moraalinen paniikki sisältää aina myös moraalisäätelyä, mutta moraalisäätelyn 

prosessi ei välttämättä tarvitse moraalista paniikkia (Critcher 2014). 

Toinen moraalisäätelyä sisällöltään muistuttava teoretisointi on sosiaalisen kontrollin käsite. 

1900-luvun taitteessa kehitetty sosiaalisen kontrollin teoria tarkoitti yhteisöjen luomia 

prosesseja, joiden tarkoituksena oli kontrolloida ja säädellä yhteisöjen omaa toimintaa (Ajanko 

2012, 23; Conrad & Schneider 1992, 7). Parsons (1951, 206) on sittemmin liittänyt sosiaalisen 

kontrollin ennen kaikkea poikkeavan käyttäytymisen ehkäisemiseen. Myös Itkonen ja Pirttilä 

(1990) tarkoittavat sosiaalisella kontrollilla ”sitä yhteiskunnallista toimintajärjestelmää, jolla 

hallitaan poikkeavaa eli epänormaalia käyttäytymistä”. Nykyisin käsitettä käytetäänkin 

yleisesti juuri tässä kontekstissa (Conrad & Schneider 1992, 7). 

Sosiaalisen kontrollin tarkoitus määritellään usein toimina, joilla ”yhteisö varmistaa jäsentensä 

kiinnittymisen sosiaalisiin normeihin ja minimoi, poistaa tai normalisoi poikkeavan käytöksen” 
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(Conrad & Schneider 1992, 7). Sosiaalinen kontrolli voidaan jaotella muodolliseen ja 

epämuodolliseen tasoon. Epämuodolliseen tasoon liittyy itsekontrollin ja suhteellisen kontrollin 

kaltaiset ulottuvuudet, joista itsekontrollilla tarkoitetaan yksilön sisäistämiä normeja, 

uskomuksia ja moraalia. Suhteellisen kontrollin termi viittaa jokapäiväiseen ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen, jossa voi olla läsnä monenlaisia positiivisia tai negatiivisia käytöstä 

kuvaavia ilmiöitä kuten hymyilyä, kehumista, paheksuvia vilkaisuja tai juoruilua. 

Epämuodollisella kontrollilla on tarkoitus rohkaista yksilöitä toivottuun käytökseen ja ehkäistä 

poikkeavaksi koetun käytöksen syntyminen. (Conrad & Schneider 1992, 7.) 

Sosiaalisen kontrollin muodollinen taso ei ilmene yhtä vahvasti yksilön jokapäiväisessä 

elämässä. Sillä tarkoitetaan sosiaalisen kontrollin institutionalisoituneita muotoja, joilla saattaa 

olla epämuodollista tasoa pysyvämmät vaikutukset yksilön ja yhteisön elämään. Tällaisia 

institutionalisoituneita muotoja voivat olla viralliset lait ja säädökset tai käsitykset, joiden 

odotetaan kuvaavan kaikkia ryhmän tai yhteiskunnan jäseniä. (Buckner 1971, 14.) Usein 

sosiaalisen kontrollin muodollisella tasolla tarkoitetaan myös itse instituutioita ja sosiaalisen 

kontrollin välittäjiä. Oikeuslaitos, poliisi, tuomioistuimet, koululaitos ja media nähdään monesti 

tällaisina sosiaalisen kontrollin toimijoina (Conrad & Schneider 1992, 8). 

Sosiaaliseen kontrolliin liittyy myös ajatus yhteiskunnan hallitsevista tahoista ja instituutioista, 

joilla on valtaa kohdistaa sosiaalista kontrollia muihin yhteiskunnan toimijoihin. Johtavilla 

instituutioilla on muita otollisempi asema määritellä poikkeava käytös ja keinot, joilla siihen 

tulee puuttua. Sosiaalinen kontrolli voidaan täten nähdä myös valtana määritellä ympäröivää 

yhteiskuntaa tavoilla, jotka ilmenevät sekä käytännössä että ihmisten ajatusmaailmoissa. Mitä 

suuremman kannatuksen nämä määrittelyt saavat, sitä vakaampi ja vahvempi hallitsevien 

instituutioiden asema on. Aikojen saatossa tällaisia hallitsevia instituutioita ovat olleet muun 

muassa kirkko ja valtio. (Conrad & Schneider 1992, 8.) 

Edellä esitetty kuvaus sosiaalisesta kontrollista muistuttaa varsin läheisesti moraalisäätelyn 

teoriaa. Moraalisäätelyn käsitettä teoretisoinut Hunt (1999, 18-19) tekee kuitenkin selvää 

pesäeroa sosiaalisen kontrollin ja moraalisäätelyn käsitteiden välille toimijuuden osalta. 

Kaikessa hallinnassa ja säätelyssä on Huntin (1999, 18) mukaan olennaista osapuolten selkeä 
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määrittely. On kyettävä selvästi tuomaan esille, kuka pyrkii säätelemään ketäkin ja kuinka 

säädellyt siihen reagoivat. Sosiaalisen kontrollin teoriassa aktiiviset toimijat asetetaan turhan 

herkästi abstraktin yhteisön tai yhteiskunnan käsitteen alle, jolloin näiden kuvitellaan olevan 

”yhtenäinen ja itsenäinen kokonaisuus”. Säätelyn toimijoina ei tulisi persoonattomasti nähdä 

yhteisöjä, vaan pikemminkin ihmiset, jotka toimivat aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. (Hunt 1999, 18-19.) 

Huntin (1999, 18-19) irtisanoutuminen sosiaalisen kontrollin teoriasta lienee jossain määrin 

perusteltua. Toisaalta ei ole ongelmatonta yhdistää aukottomasti sosiaalisen kontrollin ideaan 

säätelyn ja hallinnan persoonattomuus ja yhteisön käsitteen abstraktius. Sosiaalinen kontrolli 

on liitetty esimerkiksi vanhuspolitiikan (Rintala 2003), liikunnan harrastajien teknologian 

käytön (Ajanko 2012) sekä ympäristöongelmien (Ylönen 2011) tutkimukseen, mikä voitaisiin 

mieltää osoituksena sosiaalisen kontrollin teorian soveltuvuudesta myös vähemmän abstraktien 

toimijuussuhteiden tarkasteluun. Paradoksaalisesti on kuitenkin sanottava, että varsinkin 

Ajangon (2012) tutkimuksessa yhteiskunnan harjoittama sosiaalinen kontrolli tuodaan esille 

juuri Huntin (1999) kritisoimalla persoonattomalla ja abstraktilla tavalla.  

Moraalisäätelyn käsitteen teoretisointeihin verrattuna sosiaalista kontrollia käsittelevässä 

kirjallisuudessa korostuu poikkeavan käytöksen normalisoiminen (ks. esim. Conrad & 

Schneider 1992; Itkonen & Pirttilä 1990; Parsons 1951). Toisaalta myös moraalisäätelyyn on 

liitetty ajatus jonkinlaisen toimeliaisuuden käsittämisestä ongelmana, jota moraalisäätelyllä 

pyritään häivyttämään ja tuomaan vääriä arvoja omaavat yhteisen moraalisen eetoksen piiriin 

(Hunt 1999, ix). Tulkintani mukaan moraalisäätelyssä on kuitenkin kyse sosiaalista kontrollia 

tietoisemmasta yhtenäisen moraalisen eetoksen tuottamisesta, jossa ei suoranaisesti tavoitella 

poikkeavan käytöksen tai ongelmallisen ilmiön poistamista, vaan pyritään muokkaamaan 

säätelyn kohteina olevien ihmisten käsitystä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Samoin 

moraalisäätelyä luonnehtivat projektimaisuuden ja tietoisesti julkilausuttujen arvostuksien 

kaltaiset ominaisuudet, jolloin sosiaalinen kontrolli näyttäytyisi jollain tapaa yleisemmällä ja 

abstraktimmalla tasolla toimivana käsitteenä.  
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Tästä eronteosta huolimatta moraalisäätelyn ja sosiaalisen kontrollin välinen suhde säilyy 

jokseenkin ongelmallisena. Moraalisäätelyn teoriaa hyödyntävissä tutkimuksissa 

moraalisäätelyn käsitteen eroavaisuutta sosiaaliseen kontrollin ei tuoda tarpeeksi hyvin ja 

selkeästi esille, mikä voi johtaa moraalisäätelyn käsittämiseen sosiaalisen kontrollin jatkumona 

tai sen osana. Tässä tutkielmassa käytetään moraalisäätelyn käsitettä sosiaalisen kontrollin 

käsitteen sijaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi siitä syystä, että tarkastelun kohteena 

olevaa ilmiötä on mielekästä käsitellä kokonaisvaltaisesti eikä nähdä sitä kontekstissaan 

poikkeavana käytöksenä. 

3.4 Päihteet ja työväestö moraalisäätelyn kohteina 

Moraalisäätelyn viitekehystä on käytetty hyväksi urheilun ulkopuolisessa todellisuudessa 

jonkin verran. Mielenkiintoisia pelinavauksia on tarjolla esimerkiksi median kentällä, jossa 

moraalisäätelyn teoriaa on pyritty yhdistämään eri viestintävälineissä esiintyviin ilmiöihin 

(Vanttaja ym. 2017; Törrönen 2004b; Thompson & Sharma 1998). Seuraavaksi tarkastelen 

moraalisäätelyä kahdessa kontekstissa, joiden kohdalla sitä on monesti hyödynnetty. Nämä 

kaksi moraalisäätelyn viitekehyksen ympäröimää ilmiötä ovat päihteiden ja työväestön parissa 

esiintyneet moraalisäätelyprojektit, jotka asettuvat myös limittäin toistensa kanssa. 

3.4.1 Päihteet 

Yleinen yhteiskunnan kenttä, johon moraalisäätely yhdistetään vahvasti, on päihteet. Muiden 

väestönosien harjoittama työväenluokkaisen juomatavan paheksunta ilmentää valtaapitävien 

moraalisäätelyä alistetumpaa ryhmää kohtaan. Alkoholinkäyttöön liittyvän moraalisen 

eetoksen uusintaminen on olennaista juomisen pitämisessä lainsäädännön alaisena. Juomisen 

suhteen moraalisäätely vaikuttaa paljon laajemmin kuin koskemaan yksittäistä ”kännissä 

mokailua”. (Kilpeläinen & Omaheimo 2007.) Sen sijaan säätely tunkeutuu ”hallitsemaan 

ihmisen koko elämänkaarta”, ja väliaikaisen humalatilan ohella juomista harrastavaa henkilöä 

aletaan kohdella epäonnistujana. Tunnusomaista moraalisäätelylle on, että kohteena olevaa 

ilmiötä, tässä tapauksessa alkoholinkäyttöä, tarkastellaan vain säätelyä harrastavien 

näkökulmasta. Ymmärrystä valtakulttuurin vastaisesta toimeliaisuudesta saattaa säätelyä 
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harjoittavillakin olla, mutta sen mielekkyys kielletään. Alkoholinkäyttö nähdään kiellettynä 

kulttuurimuotona eikä moraalisäätelyn ohella edes pyritä pohtia sitä, miksi henkilö ylipäänsä 

haluaa juopotella. Tällöin moraalisäätelyä harjoittavat toimivat mielikuviensa varassa ilman 

säätelyn kohteena olevien kokemusmaailman ymmärtämistä. (Kilpeläinen & Omaheimo 2007).  

Kilpeläinen ja Omaheimo (2007) esittävät mielenkiintoisen tulkinnan baarien 

tupakointikiellosta ja nykyään kovasti esillä olevasta eurooppalaisesta juomatavasta ja sen 

markkinoinnista. Näissä molemmissa on kyse siirtymisestä yksittäisistä ongelmista kuten 

rokulipäivistä ihmisen elämää laajemmin hallitseviin toimiin. Tällaisia ihmiselämää laajasti 

hallitsevia asioita ovat esimerkiksi hyviksi katsottujen elämäntapojen ja kouluttautumisen 

vaatimukset. Alkoholin aiheuttamista konkreettisista seurauksista, sairauksista tai 

järjestyshäiriöistä, siirtymisessä kohti ihmiselämää hallitseviin normeihin on kyse myös 

ideologisten arvostusten alueelle siirtymisestä. Eurooppalaisen juomatavan ihannointi on 

lähtökohtaisesti porvarillinen ajatus, jonka tarkoitus on sivistysfantasian tukeminen. Myös 

baarien tupakointikiellot voidaan konkreettisten järjestyksenpidollisten toimien ohella nähdä 

laajempana puuttumisena ihmisten kanssakäymisen mahdollisuuksiin. Moraalisäätelyä 

harjoittavien tahojen mielissä lienee kiellolla saavutetut terveysvaikutukset, mutta säädeltävien 

sosiaaliseen elämään se saattaa vaikuttaa negatiivisesti rikkomalla seurueen yhteiselon tasaisin 

väliajoin. (Kilpeläinen & Omaheimo 2007.)  

Moraalisäätelyn teorian hengessä ei voida ajatella päihteiden moraalisäätelyprojektien olevan 

pelkästään ulkopuolisten tahojen tai porvarillisten terveysvalistajien koordinoimia. 

Raittiusliikkeen aikana juoppouden mukanaan tuomat ongelmat yhdistettiin vahvasti 

työväestöön, jonka heikkojen olojen yhtenä syynä runsas alkoholinkulutus nähtiin (Ruonavaara 

1998). Työväenliike itsessään liputti raittiuden aatteen puolesta ja esimerkiksi kannatti 

kieltolain toteuttamista jo 1800-luvulla (Alasuutari 1991). Anttilan (2005, 48) mukaan 

raittiusliike olikin ”nimenomaan työtätekevän kansanosan organisoitumisen muoto”. Täten 

päihteiden moraalisäätelyä voidaan tulkita tapahtuneen työväenliikkeen sisällä. 

Törrönen (2004b) on tutkinut, miten suomalaisessa lehdistössä käsiteltiin alkoholin- ja 

huumeidenkäyttöä julkisen tilan ongelmana ja haasteena ja minkälaista oli näiden ongelmien 
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vähentämiseksi tai poistamiseksi harjoitettu moraalisäätely. Aineistona toimivat vuosina 1993-

2000 ilmestyneet Aamulehden, Etelä-Saimaan, Helsingin Sanomien, Iltalehden, Ilta-Sanomien 

sekä Kauppalehden alkoholia ja huumeita käsittelevät pääkirjoitukset, jotka ajallisesti kuvaavat 

näiden teemojen tärkeimmät tapahtumat 1990-luvulla (Törrönen 2004b). Törrösen (2004b) 

mukaan pääkirjoitukset tuovat esiin yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia sekä moraalisäätelyn eri 

tasot: kohteen, käytetyt tekniikat sekä moraalisäätelyn kannalta välttämättömät toimijaroolit.  

Tutkimuksen mukaan 1990-luvun puolivälin tienoilla pääkirjoitukset painottuivat 

alkoholinkäytön osalta yksilön vapauden ja valtion väliseen suhteeseen. Media harjoitti 

moraalisäätelyä etenkin valtiota kohtaan, ja valtion nähtiin vahvan alkoholipolitiikkansa myötä 

rajoittavan markkinoita ja valtion jäsenten eli kansalaisten valinnanvapautta sekä toimivan 

heidän itsemääräämisoikeutensa kannalta ongelmallisesti. (Törrönen 2004b.) Vuosikymmenen 

loppua kohden puhuntaa alkoi alkoholipolitiikan löysentämisen sijaan hallita alkoholin 

aiheuttamat järjestys- ja turvallisuusongelmat. Myös moraalisäätelyn kohde muuttui, sillä 

valtion tiukan alkoholipolitiikan kyseenalaistamisen sijaan ongelmana alettiin nähdä nuoriso. 

Alkoholinkäytön vapauttamisen sijasta 1990-luvun lopulla lehdistössä alettiinkin vaatia yhä 

tiukempaa kontrollia. (Törrönen 2004b.) 

Myös huumeidenkäytön osalta pääkirjoituksissa nousee esiin ilmiön paikantaminen julkisen 

tilan ongelmana. Järjestysongelmien lisäksi huumeidenkäyttöä käsitellään 

turvallisuusnäkökulmasta esimerkiksi tartuntatautien levittämisen sekä muiden ihmisten 

turvallisuuden uhkaamisen näkökulmista. (Törrönen 2004b.) Näin ollen sekä alkoholin että 

huumeiden kontekstissa moraalisäätelyn kohteena nähtiin 1990-luvun jälkipuolella julkinen tila 

ja sen toimijat. Moraalisäätelyä ei kuitenkaan varsinkaan alkoholin suhteen kohdistettu koko 

kansaan. Vaikka julkisen tilan ongelmat saivatkin enemmän näkyvyyttä lehdistössä, ei 1990-

luvun alun ja puolivälin tienoilla olleet alkoholipolitiikan vapauttamispyrkimykset suinkaan 

loppuneet. Etenkin keskiluokkaisen elämäntavan ja siihen kuuluneen niin sanotun piknik-

juopottelun katsottiin olevan hyväksyttävää ja moraalisäätelyn kohteeksi päätyikin 1990-luvun 

loppupuolella nuoriso, joiden alkoholinkäytöstä oltiin huolissaan. Sen sijaan huumeiden 

suhteen oltiin huomattavasti kielteisemmällä kannalla eikä niiden käytön katsottu olevan 

hyväksyttävää missään olosuhteissa, mitä selittää tietysti huumeiden asema lailla 

kriminalisoituna asiana. (Törrönen 2004b.) 
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Alasuutarin (1991) mukaan päihteisiin liittyvä moraalisäätely on nykyhetkeen tultaessa 

menettänyt otettaan. Moraalisäätelyprojekteissa korostuvat kollektiivisten ideaalien sijaan 

yksilölliset arvot ja tarpeet. Moraalisäätelyn ydin koostuukin enää päihteiden terveyden 

kannalta haitallisten vaikutusten esiin tuomisesta. Kokonaisvaltaisen moraalisen ideaalin 

vaalimisen sijaan moraalisäätely muistuttaa viranomaisten harjoittamaa tavanomaista päihde- 

ja terveysvalistusta. (Alasuutari 1991.) Toisaalta Ruonavaara (1998) asettuu poikkiteloin 

Alasuutarin kanssa yhdistämällä terveyden vaalimisen ja moraalin kiinteästi toisiinsa. 

Nykypäivän terveysvalistuksen sisältämä diskurssi sisältää yhä elementtejä moraalisäätelystä, 

vaikkeivat ne olekaan yhtä näkyviä ja selkeitä kuin aikaisemmin (Ruonavaara 1998). Myös 

edempänä esiin tuodut Törrösen (2004b) problematisoinnit päihteiden moraalisäätelystä 

osoittavat, ettei päihteiden kontekstissa tapahtuva valistustyö ole moraalisäätelyn elementeistä 

vapaa ilmiö. 

3.4.2 Työväestön käyttäytyminen 

Edellä on tuotu esiin, kuinka moraalisäätelyä on harjoitettu työväestön sisällä esimerkiksi 

päihteidenkäytön ehkäisemisessä. Työväenliikkeen tavoitteena on ollut kunnollisen työläisen 

ideaali (Ambjörnsson 1988, 72), joka on Ruonavaaran (1998) mukaan edustanut 

”äärimmäisessä muodossa tiettyjä työväenliikkeen pyrkimyksiä ja sen aktiivisten jäsenten 

elämäntapaihannetta”. Tavoitteena oli valistuneen, sivistyneen ja luokkatietoisen työläisen 

kasvattaminen, jossa on ollut olennaista myös itsereflektiivisen mielenlaadun rakentaminen 

(Anttila 2005, 48; Ruonavaara 1998; Alasuutari 1991).  

Työväestön moraalisäätelyprojektia sivuaa myös Teräs (2001), joka on tarkastellut suomalaisen 

työväestön järjestäytymistä ja siihen liitettyjä päämääriä ja tavoitteita. Järjestäytymättömät eli 

ammattiyhdistyksiin kuulumattomat työntekijät nähtiin ”itsetiedottomina” ihmisinä, jotka tuli 

nostaa alemmalta kehityksen portaalta ylemmäs. Järjestäytyminen nähtiin pelastusrenkaana, 

joka tarjosi mahdollisuuden koko elämän saamiseen oikeille raiteille. Työläisen tuli järjestäytyä 

ja täten omata kurinalainen ja organisoitu elämä. (Teräs 2001, 215.) 
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Työläisten järjestäytyminen nähtiin siis osana kunnollisen työläisen kasvatusprojektia. 

Järjestäytymistä ei nähty vain ohjenuorien noudattamisena, vaan se tarkoitti ihmisen 

persoonallisuuden ja minäkäsityksen uudistamista. Yhtenä lyömäaseena tässä 

moraalisäätelyprojektissa käytettiin järjestäytymättömän ja järjestäytyneen työläisen erojen 

korostamista. Järjestäytymätön työläinen nähtiin vaistonvaraisena, epäluotettavana, 

ammattitaidottomana, oman edun tavoittelijana, omapäisenä sekä alhaisella kehitysasteella 

olevana. Sen sijaan järjestäytynyt työläinen oli kaikkea muuta. Hän oli itsetietoinen, valistunut, 

vastuuntuntoinen, ammattitaitoinen, kunnollinen, kurinalainen ja ajatteli yhteisön etua. 

Järjestäytyneen työläisen eetosta tuotiin esille muun muassa ammattiliittojen ja työväen 

kirjoissa sekä lehdissä ilmestyneissä agitaatioteksteissä. (Teräs 2001, 215-216.) 

Työläisen moraalisäätely on ulottunut myös työn ulkopuoliseen todellisuuteen eli vapaa-aikaan, 

mistä hyvänä esimerkkinä on Anttilan (2005) tutkimus suomalaisen teollisuustyöväestön loma- 

ja vapaa-ajan 1930-1960-lukujen moraalisäätelystä. Työväestön oikeus työn ulkopuoliseen 

lomaan ja vapaa-aikaan on johtanut siihen, että moraalisäätelyä harjoittaneet tahot ovat päässeet 

määrittelemään ja hyödyntämään myös vapaa-ajan tulkintoja omista lähtökohdistaan. Vapaa-

aikaa ja lomaa on tulkittu kahdella tavalla: se on nähty toisaalta lakisääteisenä velvollisuutena, 

joka on velvoittanut tietynlaiseen toimeliaisuuteen ja toisaalta vapautena, jolloin 

velvollisuuksien sijasta yksilön tarpeet ovat olleet tärkeitä. (Anttila 2005, 220.) 

Suomalaisen teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajanviettoon on moraalisäätelyn avulla 

kiinnittynyt kaksi rinnakkaista diskurssia: virkistäytymisen ja vapautumisen diskurssit. 

Molemmilla puhetavoilla on määritelty ja ohjailtu vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Tässä 

kontekstissa moraalisäätelyn tarve on lähtenyt liikkeelle siitä, että työväestön tietynlaisen 

toimeliaisuuden on nähty tuottavan sosiaalisia ongelmia, jotka ovat ilmenneet sekä yksilön että 

yhteiskunnan tasolla. Yksilön terveydelle haitalliset valinnat on nähty mikrotason ongelmien 

lisäksi myös makrotason eli yhteiskunnan ongelmina. Tällaisella puhunnalla on pyritty 

määrittelemään tarkastelun kohteena oleva toiminta joko hyväksi ja oikeaksi tai vääräksi ja 

pahaksi. Oikeaksi koettuun toimintaan on kannustettu ja väärää toimintaa on pyritty 

ennaltaehkäisemään erilaisin diskursiivisin tavoin. Moraalisäätelyä ovat harjoittaneet 

esimerkiksi loma- ja vapaa-ajan politiikasta päättäneet tahot ja moraalisäätelyn kohteena on 

ollut työväestö. (Anttila 2005, 220.) 
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Virkistäytymisen ja vapautumisen diskurssit eroavat toisistaan työn ja vapaa-ajan välisen 

suhteen osalta. Virkistäytymisessä työ nähtiin yhä tärkeimpänä asiana, ja vapaa-aika käsitettiin 

työn jälkeen paikkansa ottavana toimeliaisuutena, jolloin levättiin ja palauduttiin työn 

aiheuttamasta väsymyksestä. Virkistäytymisen diskurssia leimasikin hyödyllisyyden ja 

rationaalisuuden vaateet, ja teollisuusyhteisön etu ajoi yksilön halujen ja tarpeiden edelle. 

Taustalla oli pelko väsyneen työntekijän vaikutuksesta työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 

Tätä ehkäistäkseen työntekijän tuli vapaa-ajalla kerätä voimia tulevia työrupeamia varten. 

(Anttila 2005, 221.) Tietyllä tapaa virkistäytymisen diskurssissa loma ja vapaa-aika nähtiin siis 

työn jatkumona. 

Vapautumisen diskurssissa vapaa-ajan ei koettu olevan vain työstä palautumista varten. Loma 

ja vapaa-aika toimivat työhön uhratun ajan kompensaationa ja ne olivat työn velvoitteista 

vapaata työläisen omaa aikaa. Vapautumisen diskurssissa korostuivat yksilön itsenäisyys ja 

vapaus tehdä mitä huvittaa. Virkistäytymisen diskurssille tyypilliset lomanormit, jotka 

määrittelivät oikeita ja tarkoituksenmukaisia lomankäytön muotoja, eivät vapautumisen 

diskurssissa olleet olennaisia. Päinvastoin lomanormeista pyrittiin irtautumaan ja korostamaan 

toimeliaisuutta, jossa tärkeää olivat työläisen omat tarpeet, halut ja toiveet. (Anttila 2005, 221-

224.) 

Molempia diskursseja on aikojen saatossa hyödynnetty moraalisäätelyä harjoittavien tahojen 

kulloistenkin intressien mukaan. Perinteisesti sosiaalipoliitikot, työväenliike ja työnantajat ovat 

pitäneet yllä virkistäytymisen diskurssia, kun taas esimerkiksi ammattiyhdistysliike, 

työväenjärjestöt sekä järjestöjä lähellä olevat sosiaalipoliitikot ovat olleet vapautumisdiskurssin 

kannalla. Diskurssit ovat kuitenkin vaihdelleet toimijoiden intressien mukaan ja niillä on myös 

tietyllä tapaa ”pelattu” politiikan tantereella. Esimerkiksi ammattiyhdistysliike saattoi 

yhteistyömielessä tuoda työnantajille esille kannatustaan virkistäytymisdiskurssiin, vaikka 

liikkeen sisällä oltiin vapautumisen kannalla. Taustalla oli pyrkimys loma- ja vapaa-ajan 

pidennysvaatimusten toteutumiseen, ja työnantajapuolen intressien tiedettiin luonnollisesti 

olleen virkistäytymisdiskurssin puolella tuotannollistaloudellisten tavoitteiden takia. (Anttila 

2005, 224-225.) Näin ollen moraalisäätely ja sen tuottamat diskurssit ovat toimineet myös 

strategisina välineinä pyrittäessä omia intressejä kohti. 
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Etenkin työväen sisäistä pyrkimystä kohti kunnollisen ja itsetietoisen työläisen kasvattamista 

voidaan pitää esimerkkinä siitä, että moraalisäätelyä tapahtuu myös muiden kuin yhteiskunnan 

hallitsevien tahojen koordinoimana (Ruonavaara 1998). Järjestäytyneen työläisen ihanteen 

julkituominen agitaatiotekstien kautta voidaan käsittää moraalisäätelyprojektina, joka on 

yhteiskunnassa alisteisessa asemassa olevan tahon tuottama. Sen sijaan työläisen loma- ja 

vapaa-ajan moraalisäätelyä kuvaavaa virkistäytymisen diskurssia voidaan tarkastella alisteisena 

toimintana, jossa yhteiskunnan hierarkiassa ylempänä olevat tahot ovat pyrkineet tuottamaan 

oikeaksi katsomaansa moraalista eetosta työväestön pariin. 

3.5 Dopingin moraalisäätely 

Moraalisäätelyn käsite on toistaiseksi kohtuullisen vieras urheilun ja vielä erityisemmin 

dopingin kontekstissa. Hyvä pelinavaus aiheeseen on Critcherin (2014) yritys yhdistellä 

moraalisen paniikin ja moraalisäätelyn käsitteitä huippu-urheilun antidopingpolitiikkaan. 

Critcher (2014) tarkastelee nykypäivän antidopingia moraalisäätelyn viitekehyksessä 

viisiportaisen lähestymistavan avulla. Analysointi rakentuu moraalisäätelyä harjoittavien 

tahojen (agents), säätelyn kohteiden (targets), taktiikkojen ja tekniikoiden (tactics and 

techniques), diskurssin (discourse) sekä politiikan (politics) ympärille (Critcher 2014). 

Moraalisäätelyä harjoittaviksi tahoiksi Critcher (2014) määrittelee ryhmät, joiden mielestä 

suoritusta parantavien aineiden käyttö on urheilun keskeisten periaatteiden vastaista. Tällaisia 

ryhmiä ovat olleet esimerkiksi urheilujournalistit, entiset urheilijat, poliitikot, urheilujärjestöt 

sekä maiden hallitukset. Säätelyn kohteina voi olla jokin yksittäinen urheilulaji, kilpailu tai 

jotkin yksilöt, jotka esitetään ongelman kasvoina. Pääasiallisena taktiikkana ja tekniikkana 

dopingin moraalisäätelijöillä on ollut testausjärjestelmä ja sen kehittäminen. Diskurssi 

antidopingpolitiikassa on monitahoinen ja sisältää problematisoinnit dopingin terveyshaitoista, 

epäreiluudesta muita kilpailijoita kohtaan sekä imagohaitoista suurelle yleisölle ja sponsoreille. 

Poliittinen konteksti seuraa edellistä ollen varsin monimutkainen kansallisten hallitusten, 

ylivaltiollisten ryhmittymien sekä urheilujärjestöjen yhdistelmä. (Critcher 2014.) 
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Sopeuttaessa moraalisäätelyn käsitettä kansainvälisen huippu-urheilun kontekstiin tulee ottaa 

huomioon kolme asiaa. Ensinnäkin moraalisäätelyn teoretisoinneissa on usein läsnä ajatus 

valtion asemasta ylimpänä moraalisten arvojen ja moraalisen käyttäytymisen sanelijana. 

(Critcher 2014.) Näin on etenkin moraalisäätelyn ja valtionmuodostuksen suhdetta korostavien 

vanhempien käsitemääritelmien osalta. Urheilun ja dopingin kontekstissa valtion johtoasema 

moraalisäätelijänä ei olekaan autonominen ja ylikansallisille instituutioille, kuten WADAlle, 

on annettava suurempi painoarvo. Lisäksi Critcherin (2014) mukaan urheilun luonne 

mahdollistaa ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen esiintymisen ehkä joitakin muita elämän 

osa-alueita paremmin. Myytti urheilusta jonkinlaisena korkeampimoraalisena toiminnan 

kenttänä saattaa joissakin pohdinnoissa elää yhä, vaikka totuus olisikin päinvastainen urheilun 

mahdollistaessa monenlaisen moraalisesti arveluttavan toimeliaisuuden (Critcher 2014). 

Harmillisesti Critcher (2014) ei kuitenkaan perustele väitettään sen kummemmin, vaan 

pohdinta urheilusta vähempimoraalisena toimintana kuin esimerkiksi perhe-elämä tai työ jää 

melko irralliseksi väitteeksi. Samoin käy Critcherin (2014) urheilun eroavaisuuden kolmannen 

tekijän, korruption olemassaolon, kanssa. Toki urheilun sisällä oleva korruptio on otettava 

huomioon, kun urheilua aletaan tulkita moraalisäätelyn viitekehyksessä, mutta on vaikea nähdä 

miten urheilu olisi tässä mielessä jotenkin poikkeava tai ainutlaatuinen ilmiö. Seuraavaksi 

paneudun Critcherin (2014) analysointeihin kokeilemalla niiden yhteensopivuutta joidenkin 

moraalisäätelyn käsitemääritelmien kanssa. 

3.5.1 Moraalisäätelyä harjoittavat tahot 

Aluksi on Critcheriä (2014) mukaillen määriteltävä ne tahot, jotka harjoittavat dopingin 

moraalisäätelyä. Mikäli lainaamme käsitteen isien Corriganin ja Sayerin (1985) luomaa 

määritelmää moraalisäätelystä, moraalisäätelyprojekteja koordinoivat valtio ja valtaa pitävät 

tahot. Niin ikään edellisiä mukaillen säätelyn kohteena ovat yhteiskunnassa valtaa vailla olevat 

ihmiset. Dopingin maailmasta voidaan helposti löytää yhtymäpintaa Corriganin ja Sayerin 

(1985) luomalle teoretisoinnille. Valtion liikuntaneuvoston (2015) kannanotto liikunnan ja 

urheilun eettisyyteen nimeämällä doping yhdeksi tämän kontekstin uhista on kelpo esimerkki 

valtion osallisuudesta dopingin moraalisäätelytalkoisiin. Lisäksi vuonna 2015 voimaan tullut 

uusi liikuntalaki painottaa huippu-urheilun eettisyyttä. 



 

36 

 

Moraalisäätelijän viittaa voidaan asetella myös muiden kuin hallitsevien tahojen harteille (Hunt 

1999; Ruonavaara 1998). Ruonavaaran (1998) mukaan ”moraalisäätelyn projektit vaativat 

organisoituja muotoja kuten liikkeitä”. Eriytyneen urheilukulttuurin aikakaudella on haastavaa 

nimetä yhtä urheilun liikettä, joka kontrolloisi koko urheilukenttää. Suomessa tietynlainen 

urheilun lippulaiva on Suomen Olympiakomitea, joka strategiansa mukaan vastaa suomalaisen 

liikuntakulttuurin sisällöstä ”huippu-urheilusta kaikkien suomalaisten liikuttamiseen” (Suomen 

Olympiakomitea 2017b). Toisaalta myös eri lajiliitot voidaan käsittää suomalaisen urheilun 

vahvoiksi organisoituneiksi liikkeiksi. Dopingin suhteen tahtipuikkoa heiluttaa SUEK, joka 

vastaa monista urheilun eettisten ongelmien operoinnista. Kaikilta näiltä tahoilta löytyy 

ulostuloja, joissa korostetaan reilun pelin periaatetta ja kielteistä kantaa dopingiin (ks. esim. 

Suomen Olympiakomitea 2018a; SUEK 2018a; Suomen Palloliitto 2015). Kansainvälisesti 

ajateltuna vahvoja organisoituja liikkeitä, joiden voidaan katsoa harjoittavan moraalisäätelyä 

ovat Kansainvälinen Olympiakomitea sekä Maailman Antidopingjärjestö WADA (ks. esim. 

KOK 2018; WADA 2015).  

Tulkintani mukaan Lähteenmäen (2007) määritelmä moraalisäätelystä sisältää myös 

Ruonavaaran (1998) mainitsemat moraalisäätelyn vähemmän artikuloituneet pyrkimykset. 

Tällöin moraalisäätelijöinä voisivat toimia myös tavalliset ihmiset, jotka omalla toiminnallaan, 

käytöksellään ja puheillaan ylläpitävät tai uusintavat dopingiin liitettyä moraalista eetosta. 

Tietyllä tapaa tämä myönnytys hylkäisi käsityksen moraalisäätelystä välttämättömän 

projektiluontoisena ilmiönä. Toisaalta ihmisten keskinäisen käytöksen tarkoituksena ei 

välttämättä ole muuttaa vastapuolen elämäntapaa valistuksen keinoin, mikä on yksi 

moraalisäätelyn piirteistä (Ruonavaara 1998). Tällaista vähemmän artikuloitunutta 

moraalisäätelyä voidaan havaita, kun urheiluväen keskuudessa paheksutaan dopingin 

käyttämistä ja kiinni jääneitä urheilijoita.  

Moraalisäätelyn käsitteen teoreettisessa keskustelussa median rooli jää usein varsin vähälle 

huomiolle, vaikka tutkimuskirjallisuudessa sen suhdetta moraalisäätelyyn on hieman 

käsiteltykin (ks. esim. Vanttaja ym. 2017; Törrönen 2004b; Thompson & Sharma 1998). 

Suomalaista dopingpuhetta mediassa tutkinut Virsu (2007) tunnistaa monia dopingongelmaa 

konstruoivia diskursseja, joita mediassa käytetään. Suomalaisurheilijoiden dopingkäryjä 

koskevaa mediauutisointia aineistona käyttävä analyysi esittää, kuinka suomalaisten maine 
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rehellisenä kansana vaipui unholaan dopingkäryjen myötä. Myös kansallisen häpeän, trauman 

ja puhtaan urheilun kaltaiset viitekehykset tuottavat moraalista eetosta, jonka mukaan doping 

rikkoo urheilun hyvän kertomuksen illuusion. (Virsu 2007.) 

Critcherin (2014) analysoinnit moraalisäätelyä harjoittavista tahoista sopivat tietyllä tapaa 

tämänkin tutkimuksen moraalisäätelyn käsitteenmäärittelyihin varsin hyvin. Hänen 

analyysistään on löydettävissä yhtymäkohtia niin Corriganin ja Sayerin (1985), Ruonavaaran 

(1998) kuin Lähteenmäen (2007) määrittelyihin moraalisäätelyä harjoittavista osapuolista. 

Voidaankin todeta urheilun moraalisäätelyä harjoittavan joukkion olevan varsin monitahoinen. 

Raittiusliikkeen tai työväenliikkeen kaltaista yksittäistä moraalisäätelyprojektia koordinoivaa 

liikettä on urheilun parista ajoittain hankala hahmottaa. Voidaan toki puhua yhdestä 

urheiluliikkeestä, joka tuottaa haluamansa kaltaista moraalista eetosta yhteiskuntaan, mutta 

eriytyneessä urheilukulttuurissa yhteisen, kaikkia koskettavan liikkeen rakentaminen saattaa 

sisältää omat ongelmansa. Problematisointeihin liittyen dopingin moraalisäätelyä harjoittavia 

tahoja palataan tutkimustuloksia käsittelevässä luvussa, jossa erilaisten aineistojen analyysin 

kautta määritellään suomalaiseen dopingin moraalisäätelyverkostoon kuuluvat toimijat. 

3.5.2 Moraalisäätelyn kohteet 

Jos Corrigania ja Sayeria (1985) on uskominen, kohdistuu moraalisäätely yhteiskunnan heikko-

osaisiin ja vailla valtaa oleviin yhteisöihin. Critcherin (2014) analyysiä seuraten dopingin 

moraalisäätely kohdistuu ennen kaikkea tiettyihin urheilulajeihin, kilpailuihin tai yksilöihin. On 

vaikea nähdä minkään yksittäisen lajin, kilpailijan tai urheilijan olevan yhteiskunnassa erityisen 

alistetussa asemassa, vaikkakin Suomen kontekstissa voidaan ajatella esimerkiksi 

urheilujoukkueen olevan juridisesti alisteisessa asemassa lajiliittoon ja lajiliiton opetus- ja 

kulttuuriministeriöön (OKM), joka jakaa sille avustukset. Toisaalta varsinkin huippu-urheilijat 

ovat yhteiskunnassa varsin näkyvästi esillä, jolloin heidät voi mielipidevaikuttajina sijoittaa 

pikemminkin hierarkian yläpäähän. 

Ruonavaaraa (1998) mukaillen moraalisäätelyprojektien voidaan päinvastoin katsoa olevan 

yhteiskunnassa alistetussa asemassa olevien koordinoimia. Pohjoismaissa vaikuttaneet 
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sosiaaliset liikkeet kuten työväen-, raittius- tai herätysliike ovat masinoineet kukin omia 

moraalisäätelyn projektejaan (Ruonavaara 1998). Näissä esimerkeissä voidaan ajatella 

alisteisessa asemassa olevien liikkeiden harjoittaneen moraalisäätelyä ”omiansa kohtaan”. On 

paikallaan pohtia, voidaanko urheiluliikkeen käsittää olevan yhteiskunnassa jollain tapaa 

alisteisessa asemassa muihin liikkeisiin ja toimijoihin nähden. Moraalisäätelyn alisteinen 

ulottuvuus joutuneekin kyseenalaiseksi urheilun ja dopingin moraalisäätelyn teoretisoinneissa.  

Toisaalta on paikallaan tehdä huomautus dopingin moraalisäätelyn kohteena olevista 

henkilöistä. Critcher (2014) käsittelee teemaa hyvin rajallisesti ja nimeää dopingin 

moraalisäätelyn kohteiksi dopingin kannalta ongelmalliset lajit, kilpailut tai yksittäiset 

urheilijat. Tällainen rajaus jättää pois suuren osan urheiluliikkeeseen jollain tavalla kuuluvista 

ihmisistä. Yksi olennainen ulottuvuus dopingin moraalisäätelyssä on urheilun seuraajien 

mielipiteisiin vaikuttaminen. Myös heidän puhtaan ja rehellisen urheilun moraalisen eetoksensa 

uudistaminen ja vahvistaminen on syytä nähdä moraalisäätelijöiden tavoitteena. 

3.5.3 Moraalisäätelyn tekniikat ja taktiikat 

Critcher (2014) nostaa dopingin moraalisäätelyprojekteja koordinoivien tahojen 

keskeisimmiksi tekniikoiksi ja taktiikoiksi olemassa olevien dopingsäännöstöjen vahvistamisen 

ja uusien säännöstöjen luomisen. Nähdäkseni Critcherin (2014) tulkinta on tässä kohdin 

ongelmallinen, mikäli peilaamme sitä moraalisäätelyn teoriaan ja aiempaan kirjallisuuteen. 

Olennaista moraalisäätelyprojekteissa on luoda säätelyn kohteina oleville henkilöille 

itsereflektiivinen mielenlaatu, joka johtaa henkilön kontrolloimaan omaa toimintaansa 

säännöistä riippumatta (Alasuutari 1991; Dean 1994; Ruonavaara 1998). Tällaisen 

itsekontrollin on koettu tekevän moraalisäätelyn tavallaan tarpeettomaksi, jolloin henkilön 

käytöstä ohjaa oman elämänkatsomuksen muutos eikä niinkään ulkoinen säätely (Anttila 2005). 

Sama ajatus voidaan johtaa myös dopingin moraalisäätelyyn, jolloin moraalisäätelyn 

lopputuotteena oleva itsereflektiivinen, dopingiin kielteisesti suhtautuva asenne olisi ulkoisesta 

moraalisäätelystä ja dopingsäännöstöistä vapaa luomus. Tuon seuraavassa alaluvussa esiin tätä 

tematiikkaa hieman laajemmin. 
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Aikaisempaan kirjallisuuteen vedoten tulkitsisin moraalisäätelyn tekniikoiksi ja taktiikoiksi 

tietynlaisten diskurssien luomisen. Diskurssien luomista moraalisäätelyprojektien avulla on 

harjoitettu esimerkiksi teollisuustyöväestön loma-ajan säätelyssä, jossa työn jälkeiseen vapaa-

aikaan on kiinnitetty erilaisia merkityksiä (Anttila 2005). Myös päihteiden kontekstissa 

moraalisäätelyllä voidaan tuottaa diskurssia, jossa juominen nähdään yksinomaan kielteisenä 

ja haitallisena ilmiönä (Kilpeläinen & Omaheimo 2007). Edellä esitetyn Critcherin (2014) 

tulkinnan kritisoimisen vastapainoksi on todettava, että myös hän mainitsee diskurssin yhtenä 

dopingin moraalisäätelyn ulottuvuutena analysoinnin jäädessä tosin harmittavan 

pintapuoliseksi. Virsua (2007) mukaillen moraalisäätelyn avulla tuotetuilla diskursseilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä johonkin ilmiöön liitettyjä puhetapoja, näkökulmia tai 

tulkintakehyksiä. 

Yhteenvetona voidaan todeta Critcherin (2014) analyysin olevan käyttökelpoinen hahmotelma 

moraalisäätelyn ja dopingin suhteesta, mutta valitettavasti se jää varsin pinnalliselle ja yleiselle 

tasolle. Analyysi kuvaa hyvin niitä tekijöitä ja osa-alueita, jotka dopingin liittyvässä 

moraalisäätelyssä on otettava huomioon. Critcherin (2014) teoretisointien puuttuva palanen on 

huippu-urheilun syvempi arvopohdinta ja moraalisen eetoksen tarkastelu. Huippu-urheilun 

arvoperustaa pohtimalla voimme laajentaa käsitystä siitä, mihin dopingin moraalisäätelyllä 

lopulta pyritään.  

3.6 Mihin moraalisäätelyllä pyritään? 

Moraalisäätelyn tarkoitus on muuttaa ihmisen käsitystä omasta elämästään ja itsestään. 

Moraalisäätelijöiden tavoitteena ei ole niinkään mikään konkreettinen asia kuten lait ja 

säännöstöt, vaan kokonaisvaltaisempi muutos säädeltävien asenteissa, arvoissa ja käsityksissä. 

Täten esimerkiksi raittiusliikkeen tavoitteena ei ollut vain alkoholin kieltäminen, vaan 

fyysisesti ja moraalisesti tervettä elämää kuvaavan moraalisen eetoksen luominen. (Ruonavaara 

1998.) Päinvastoin moraalisäätelyprojektiin liittyvän eetoksen institutionalisoituminen laeiksi, 

kuten kieltolain tapauksessa, ei aina edesauta moraalisäätelijätahoa tavoitteidensa 

saavuttamisessa. Laki saattaa yhdenmukaistaa kohdejoukon käyttäytymistä, mutta toivotun 

käyttäytymisen lisäksi moraalisäätelyllä pyritään muokkaamaan ihmisten ajatusmaailmaa niin, 
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että he myös ajattelevat ja tuntevat kuten moraalisäätelijät haluavat. (Ruonavaara 1998.) Täten 

myöskään dopingin moraalisäätelyssä kyse ei ole pelkästään dopingkieltojen ja -säännöstöjen 

aikaansaamisesta ja ylläpitämisestä, vaan kokonaisvaltaisemmasta moraalisesta eetoksesta, 

jonka säätelyn kohteena olevien toivotaan omaksuvan. Toisaalta moraalisäätely voidaan nähdä 

myös keinona pitää jokin asia lainsäädännön alaisena ilman, että lainpykälään kohdistuu 

kritiikkiä (ks. esim. Kilpeläinen & Omaheimo 2007). Seuraavaksi pohdin hieman mahdollista 

moraalista eetosta, jota dopingin moraalisäätelyllä pyritään tuottamaan ja joka yritetään saada 

säätelyn kohteiden silmissä näyttämään luonnolliselta ja ainoalta mahdolliselta.  

3.6.1 Urheilun hyvän kertomus 

Urheiluun ja urheilemiseen on perinteisesti liitetty ajatus moraalisesti hyvästä ja oikeasta 

toiminnasta. Arvot, kuten terveys, rehtiys, reippaus, puhtaus ja yhteisöllisyys on koettu 

urheilulle ominaisiksi asioiksi. Näiden arvojen ympärille on rakentunut korkeamoraalinen, niin 

sanottu urheilun hyvän kertomus, joka edustaa hyvin puhdasta ja rehtiä elämäntapaa. 

(Kotkavirta 2012.) Urheilun hyvän kertomusta suomalaisissa urheiluromaaneissa tutkinut 

Ripatti (2001, 12) määrittelee urheilun hyvän kertomuksen tarkoittavan ”kaikkia niitä 

positiivisia ja tavoittelemisen arvoisia asioita, joita urheiluun on katsottu liittyvän ja joita 

urheilun kautta voidaan saavuttaa”. Tällöin urheilun hyvän kertomus muodostaisi koko 

urheiluilmiön perustan (Ripatti 2001, 12). 

Urheilun hyvän kertomuksen juuria voidaan hakea 1800-luvun Englannista, jossa urheilu 

jakautui yläluokan hallitsemaan ja amatööriyden arvoja edustaneeseen urheilukasvatukseen 

sekä suurempia massoja kiinnostavaan ammattilaisurheiluun (Ilmanen 2012). 

Vastakkainasettelua eriytyneiden urheilumuotojen välillä ei kuitenkaan alun perin ollut, ja vielä 

1800-luvun alussa ammattilaisstatuksen määrittely perustui vain urheilijan taitojen ja tietojen 

mukaan. Yksilön luokka-asema ja urheilun kautta saatu rahamäärä tulivat määritteleviksi 

tekijöiksi vasta hieman myöhemmin. Tällöin ammattilaisuuden ja amatööriyden välille alkoi 

muodostua kitkaa ja ne luokiteltiin toistensa vastakohdiksi. (Harvey 2004, 205.) 
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Amatööriyden ihanne liitettiin saumattomasti olympiaurheiluun (Tikander 1996). 

Amatöörisääntöjen noudattamista valvottiin tiukasti, jolloin urheilun moraaliperusta alkoi 

rakentua vain yhden totuuden varaan, mikä ei vastannut urheilun eikä elämän todellisuutta. 

Ammattilaisuus toki jatkoi olemassaoloaan, mutta Suomessa ammattilaisurheilun ei katsottu 

olevan oikeaa urheilua. Urheilun ympärille alettiin rakentaa yhtä ainoaa moraaliperustaa, 

urheilun hyvän kertomusta, joka korosti ylempänä mainittuja arvoja eli reiluutta, reippautta 

sekä iloa. (Ilmanen 2012.) 

Urheilun ympärille rakennettu ja hyväksi katsottuja ominaisuuksia vaaliva kertomus alkoi 

kuitenkin horjua pian (Itkonen 2014). Amatööriurheilun uskottavuutta nakersi etenkin 

ammattilaisuuden yleisyys (Ilmanen 2012), minkä lisäksi olympiakisoihin alkoi liittyä 

suurenevissa määrin valtaan ja talouteen liittyviä intressejä. Urheilu alkoi eriytyä voimakkaasti, 

jolloin sitä oli vaikea hahmottaa yhtenä kokonaisuutena. Toisaalla urheilusta haettiin ja haetaan 

iloa, kuntoa ja yhteisöllisyyttä eli urheilun hyvän kertomuksen mukaisia arvoja. Toinen ääripää 

taas on kiinnostunut urheilussa saavutetuista voitoista, jolloin urheilusta saattaa kadota 

perinteisen eetoksen mukaiset arvot. (Kotkavirta 2012.) Tulkitsen Kotkavirran 

problematisointia urheilun eriytymisestä siten, että nykypäivän huippu-urheilussa urheilun 

hyvän kertomuksen mukaiset jalot arvot eivät enää löydä paikkaansa.  

Toisaalta puhe urheilun eriytymisen aiheuttamista ongelmista tuntuu kyseenalaiselta. Kuten 

aiemmin totesin, moderni urheilu lähti alun alkaenkin liikkeelle eriytyneesti. 1800-luvun 

alkupuolella ammatti- ja amatööriurheilu elivät rinnakkain, ja vasta ammattilaisuuden nostaessa 

suosiotaan sen moraaliperusta alettiin nähdä vääränä. Suomessa ammattilaisurheilun 

oikeutuksen kieltäminen alkoi luoda urheilulle yhtenäistä moraaliperustaa, joka sittemmin 

Kotkavirran (2012) pohdinnan mukaan eriytyi monimuotoisiksi moraalisiksi eetoksiksi. 

Maailman antidopingtoimisto WADA liputtaa urheilun eriytymisestä huolimatta yhä urheilun 

hyvän kertomuksen puolesta. Maailman antidopingsäännöstön (WADA 2015, 14) mukaan 

antidopingohjelmien tarkoitus on suojella urheilun luonnollisia arvoja, joita ovat esimerkiksi 

reilu peli, terveys, yhteisöllisyys, rohkeus, ilo ja muiden kunnioittaminen. Urheilun hyvän 

kertomuksen käsitteen sijaan WADA (2015, 14) käyttää termiä urheilun henki (engl. the spirit 
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of sport), mutta käsitteellisestä eroavaisuudesta huolimatta urheilun vaalitut arvot ovat lähes 

identtiset. Myös Kansainvälinen Olympiakomitea KOK (2017) on urheilun hyvän kertomuksen 

jäljillä ja korostaa peruskirjassaan urheilun iloa, esimerkillisyyttä, sosiaalista vastuuta sekä 

universaalien eettisten perusperiaatteiden noudattamista. Olennaista dopingin moraalisäätelyn 

kannalta on, että doping muiden urheilun ongelmien ohessa nähdään näiden urheilun nimettyjen 

arvojen vastaisena toimintana, jota moraalisäätelyllä pyritään ehkäisemään. Mikäli 

moraalisäätelijät korostaisivat vain urheilun moraalista eetosta ottamatta kantaa dopingiin, olisi 

kyseessä pelkästään urheilun yleinen moraalisäätely. Dopingin paikantaminen 

moraalisäätelijöiden tuottaman eetoksen vihollisena asemoi moraalisäätelyn dopingin 

viitekehykseen. 

3.6.2 Dopingin moraalisäätelyn tuottama eetos vanhentunutta 

Ilmanen (2007) on eritellyt urheilun hyvän kertomukseen perustuvan amatööriurheilun ja 

markkinavetoisen ammattilaisurheilun moraaliperustaa, jolloin nämä kaksi muodostuvat 

arvojensa puolesta toistensa vastakohdiksi. Amatööriurheilua kuvailevat ilon, 

vapaaehtoisuuden, prosessin tärkeyden, sisäisen ja ulkoisen normikontrollin, reilun pelin, 

kasvatuksellisuuden ja urheiluorganisaation säätelijänä toimimisen kaltaiset seikat. Sen sijaan 

ammattilaisurheilussa on kyse työnteosta, jossa motiiveina ovat maksimaalisen lopputuloksen 

ja ulkoisten palkintojen saavuttaminen. Markkinoiden säätelemää ammattilaisurheilua 

kontrolloivat työelämän normit ja etiikka, eikä se turhaan haikaile urheilun kasvatuksellisen 

puolen perään. (Ilmanen 2007.) Näiden lisäksi ammattilaisurheilun voidaan katsoa perustuvan 

myös viihteellisyyden arvoille (Römpötti 2002). 

Urheilun eriytyminen ilmenee myös suomalaisten näkemyksissä. Ilmasen ja Itkosen (2004) 

tekemässä tutkimuksessa mitattiin kohdejoukkojen näkemyksiä lasten ja nuorten urheilusta, 

kuntoliikunnasta ja ammattimaisesta huippu-urheilusta jakaen ne myönteisiin ja kielteisiin 

seikkoihin. Myönteisiä näkemyksiä mitattiin urheilun kasvattavalla vaikutuksella 

terveystietoisuuteen, reiluuteen, suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon sekä liikunnalliseen 

elämäntapaan. Lasten ja nuorten urheilun myönteisimpiä puolia olivat terveystietoisuus ja 

liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen. Toisaalta samat hyveet tunnustettiin myös 
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huippu-urheilun osalta, mutta selvästi vähemmissä määrin kuin lasten ja nuorten urheilussa. 

Ylipäätään yhtenä tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että myönteiset seikat olivat selvästi 

vahvempia lasten urheilussa kuin huippu-urheilussa. (Ilmanen & Itkonen 2004.) 

Urheilun kielteisinä arvoina tutkimuksessa mitattiin vilppiä, väkivaltaa, dopingia, 

ympäristöongelmia sekä liiallista kaupallisuutta ja viihteellisyyttä. Huippu-urheilu nähtiin tässä 

valossa lasten ja nuorten urheilua sekä kuntoliikuntaa kielteisemmäksi, ja sen katsottiin 

ohjaavan vilppiin ja dopingiin, ihannoivan väkivaltaa ja olevan viihteellisempää sekä 

kaupallisempaa selkeästi muita liikuntakulttuurin muotoja enemmän. Lasten ja nuorten 

urheilun ja kuntoliikunnan osalta vastaajat olivat hieman huolissaan lähinnä liikunnan 

kaupallistumisesta, mutta huomattavasti vähemmissä määrin kuin huippu-urheilun osalta. 

(Ilmanen & Itkonen 2004.) 

Tutkimus valottaa erinomaisesti huippu-urheilun ja muunlaisen liikunnan ja urheilun 

arvoperustojen välistä kuilua sekä eriytymistä. Kohdejoukkona olleet henkilöt näkivät lasten ja 

nuorten urheilun ja kuntoliikunnan ilmentävän edelleen urheilun hyvän kertomuksen mukaisia 

arvoja kuten terveyttä ja reilua peliä. Sen sijaan huippu-urheilu ei enää juurikaan kohtaa 

urheilun hyvän kertomuksen periaatteiden kanssa. Tutkimuksen mukaan suomalaisten 

mielikuvissa lasten ja nuorten urheilulla ja kuntoliikunnalla on ammattimaiseen huippu-

urheiluun verrattuna erilaiset arvomaailmat. (Ilmanen & Itkonen 2004.) Tässä valossa monen 

urheiluorganisaation harjoittama urheilun hyvän kertomuksen mukainen moraalisäätely on 

ristiriidassa huippu-urheilun moraalisen eetoksen kanssa. Suurin osa suomalaisesta liikunta- ja 

urheilukulttuurista ammentaa kuitenkin arvomaailmansa amatööriyden ihanteista (Ilmanen 

2012), jolloin reiluuden, rehtiyden ja reippauden kaltaisten adjektiivien vaaliminen on 

perusteltua muussa kuin huippu-urheilun kontekstissa.  

Nykypäivän huippu-urheilu perustaa moraalinsa tietysti Ilmasen (2007) kuvailemiin 

ammattilaisurheilun arvoihin. Dopingin moraalisäätelyllä pyritään kuitenkin edelleen 

tuottamaan moraalista eetosta, joka nojaa urheilun hyvän kertomuksen mukaisiin periaatteisiin. 

Moraalisäätelyn diskurssi ilmenee sekä suurten urheiluorganisaatioiden julkisissa ohjelmissa ja 

kannanotoissa (ks. esim. KOK 2018; SUEK 2018a; WADA 2015), että valtion julkaisuissa (ks. 
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esim. Liikuntalaki 2015; Valtion liikuntaneuvosto 2015). Myös media tuottaa dopingin suhteen 

retoriikkaa, jossa puhtauden, rehellisyyden, kasvatuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kaltaiset 

elementit ovat vahvasti esillä (Virsu 2007).  

Huippu-urheilun ja moraalisäätelyllä tuotettujen arvomaailmojen ristiriitaisuus herättää 

herkästi kysymyksen dopingin moraalisäätelyn mielekkyydestä. Voidaan perustellusti kysyä, 

kuinka loogista dopingkieltojen oikeuttaminen urheilun hyvän kertomukseen nojaavien arvojen 

avulla onkaan. Huippu-urheilun muusta liikunnasta ja urheilusta eroava arvomaailma 

tiedostetaan aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa melko hyvin, mutta huippu-urheilua 

koordinoivat liikkeet ja järjestöt haluavat yhä perustella huippu-urheilun eettistä arvoperustaa 

urheilun hyvän kertomuksen kaltaisella eetoksella.  

Suomen Olympiakomitea oli viime keväänä mielenkiintoisen tehtävän edessä, kun se valmisteli 

huippu-urheilun yhteiskunnallista perustelua. Perustelussa oli tarkoitus ottaa kantaa huippu-

urheilun merkitykseen ja tärkeyteen sekä niihin syihin, joiden takia sitä kuuluu valtion toimesta 

tukea. Myös arvojen pohtiminen kuului tekeillä olevan huippu-urheilun yhteiskunnallisen 

perustelun piiriin. Sanojensa mukaan Suomen Olympiakomitea pyrki luomaan perustelun, joka 

on ”tiivis ja vastaanpanematon kiteytys huippu-urheilun merkityksestä 2020-luvun Suomelle”. 

(Suomen Olympiakomitea 2018b.) Nyttemmin voimme todeta perustelun sisältäneen varsin 

niukasti pohdintaa huippu-urheilun arvoista ja päämääristä. Arvoihin liittyvät maininnat 

keskittyivät huippu-urheilun kasvatuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä tuottavaan olemukseen 

syvällisemmän arvopohdinnan jäädessä sivustakatsojan rooliin (ks. Suomen Olympiakomitea 

2018c).  

Dopingin ja muiden urheilun eettisyyttä uhkaaviksi konstruoitujen ilmiöiden ehkä 

hedelmällisin anti voisi olla uudenlaisen arvokeskustelun synnyttäminen. Nämä ongelmiksi 

koetut huippu-urheilun etiikan haastajat kyseenalaistavat jatkuvasti käsityksiämme urheilun 

arvolähtökohdista. Dopingilmiön pohdinnan avulla voisimme keskustella avoimesti siitä, 

millaiseksi me huippu-urheilun arvomaailman tänä päivänä koemme. Pohdinnan ydin voisi 

löytyä siitä, käsitämmekö dopingin huippu-urheilun etiikan vastaiseksi toiminnaksi vai 
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ilmiöksi, joka on luonnollinen osa pyrittäessä kohti Ilmasen (2007) esittämiä ammattimaisen 

huippu-urheilun arvoja. 

3.7 Verkostot ja valta osana tutkimuksen teoreettista viitekehystä 

Vaikkei oma käsitykseni moraalisäätelystä rajaudukaan pelkästään Corriganin ja Sayerin 

(1985) teoretisointeihin moraalisen eetoksen tuottamisen ja valtion kiinteästä yhteiselosta, 

vaikuttaa moraalisäätely silti olevan olennaisesti yhteydessä valtaan ja vallankäyttöön. On totta, 

ettei moraalisäätelyn harjoittaminen vaadi yhteiskunnallisesti ajateltuna korkeimpia 

mahdollisia asemia, kuten työväestön osalta on edellä esitetty (esim. Ruonavaara 1998). 

Toisaalta myös työväenliikkeen moraalisäätelyä on toteutettu liikkeen sisäisten 

hierarkiajärjestysten mukaisesti. Ruonavaaran (1998) mukaan työväestön moraalisäätelyn 

tavoitteena ollut kunnollisen työläisen ideaali edusti ”äärimmäisessä muodossa tiettyjä 

työväenliikkeen pyrkimyksiä ja sen aktiivisten jäsenten elämäntapaihannetta”. Työväestön 

järjestäytymiseen liittyvää moraalisäätelyä tarkastellut Teräs (2001, 216) esittää, kuinka 

järjestäytyneen työläisen eetosta tuotiin esille esimerkiksi ammattiliittojen ja työväen kirjoissa 

sekä lehdissä ilmestyneissä agitaatioteksteissä. Teollisuustyöväestön vapaa-ajan 

moraalisäätelyä tutkinut Anttila (2005, 224-225) toteaa, kuinka erilaisia vapaa-ajan diskursseja 

on ollut ylläpitämässä poliitikot ja erilaiset järjestöt ja liikkeet. Moraalisäätelyyn liitetyt 

tavoitteet, kuten ihmisten asenteiden muokkaaminen ja heidän identiteettinsä kokonaisvaltainen 

kehittäminen antavat jo itsessään ymmärtää, että kyse on vallasta, jota jokin taho käyttää toisiin 

ihmisiin. Jossain määrin lähimmäksi ”vallatonta” moraalisäätelyä pääsee Lähteenmäki (2007), 

jonka moraalisäätelylliset teoretisoinnit sisältävät tulkintani mukaan myös tavallisten ihmisten 

puheet, tavat ja toimeliaisuudet sosiaalisen kontrollin epämuodollisen tason tapaan. 

3.7.1 Valta ja sen institutionalisoituminen 

Vallan käsitettä problematisoineet Paloheimo ja Wiberg (2012, 52) määrittelevät vallan kyvyksi 

”aikaansaada asiaintiloja”. Paloheimon ja Wibergin näkemys mukailee sosiologian klassikon 

Weberin (1978, 53) usein lainattua vallan käsitteen määrittelyä, jonka mukaan vallassa on kyse 

toimijan kyvystä saada tahtonsa läpi toisten vastustuksesta huolimatta. Vallankäyttö ei 
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kuitenkaan rajoitu asioiden muuttamiseen vallankäyttäjän haluamaan suuntaan, vaan joskus 

valta ilmenee myös asioiden ennallaan pysyttämisenä. Valta ei ole siinä mielessä henkilön 

ominaisuus, että se pysyisi samanlaisena ja -vahvuisena tilanteesta riippumatta. Paloheimo ja 

Wiberg näkevät vallan pikemminkin toimijoiden välisenä suhteena, joka on sidoksissa 

kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen. (Paloheimo & Wiberg 2012, 52.) 

Toimijoiden suhteita vallan käsitteen määrittelyssä tuo esiin myös Ruostetsaari (2014, 58), joka 

Weberin käsitteellistyksiä mukaillen toteaa vallan resurssien olevan yhteisestä tuottamisesta 

huolimatta epätasaisesti jakautuneita. Ruostetsaaren (2014, 58) mukaan ”erilaisten resurssien 

pysyvä epätasainen jakautuminen – ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden käsitys tästä jaosta – 

on valtaa”. Tasaisesti jaettu valta muodostaisi tilanteen, jossa sitä olisi varsin hankala käyttää. 

Resurssien ja kykyjen epäsymmetrinen jakautuminen ja sen institutionalisoitumisen ja 

tavanomaistumisen myötä syntyvän rakenteen hyväksyminen on vallan ydintä. (Ruostetsaari 

2014, 58.) Saman ajatuksen vallan legitimoinnista on pukenut sanoiksi Mann (1986, 7), jonka 

mukaan ”muutamat harvat huipulla voivat pitää alemmat massat myöntyväisinä, kunhan heidän 

harjoittamansa kontrolli on institutionalisoitu sen sosiaalisen ryhmän, jossa molemmat ryhmät 

toimivat, lakeihin ja normeihin”. Vallan ytimen muodostaa siis yhteiskunnan 

institutionalisoituneiden resurssien pysyvä hallinta (Kunelius, Noppari & Reunanen 2009, 18). 

Ajatuksen vallan kasautumisesta instituutioihin herätti jo vuonna 1956 Mills (1981, 9), jonka 

mukaan ”kukaan ei voi olla valtaapitävä, ellei hän määrää tärkeiden instituutioiden toiminnasta, 

sillä vain näiden institutionaalisten keinojen kautta valtaapitävät alun perinkin omistavat 

valtaa”. Mills (1981, 9) myöntää, ettei kaikki valta palaudu tällaisiin instituutioihin tai toteudu 

niissä, mutta vain instituutioiden kautta valta on jatkuvaa ja merkityksellistä. Myös varallisuutta 

hankitaan ja ylläpidetään näiden instituutioiden avulla (Mills 1981, 9). 

Instituutioihin keskittyvän valtateoretisoinnin voidaan katsoa kulkevan eri polkuja kuin 

Foucault´n toiminnan ja diskurssin merkitystä korostava lähestymistapa (Ruostetsaari 2014, 

59). Joissain yhteyksissä on nimittäin katsottu Foucault´n hylkäävän vallan olemuksen 

hierarkkisuuteen, rakenteelliseen pysyvyyteen ja institutionalisoituneeseen järjestykseen 

liittyvät ajatukset (Helén 1994, 276). Foucault´n valtakäsitystä analysoinut Kantola (2006, 37-
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44) osoittaa kuitenkin, kuinka yhteiskunnallisilla instituutioilla ja rakenteilla on merkittävä 

rooli myös Foucault´n vallan käsitettä problematisoineessa tuotannossa. Kaiken kaikkiaan 

Kantola (2006, 41) ei pidä Foucault´n tuotantoa kovinkaan selvälinjaisena tai ohjelmallisena ja 

toteaa sen antavan ”aihetta erilaisiin tulkintoihin siitä, mitä hän vallalla tarkoittaa”.  

Kantolan (2006, 27) mukaan juridisiin sääntöihin, oikeuksiin ja lakeihin sekä hallitsijoihin ja 

instituutioihin perustuva valtateoria saa kritiikkiä Foucault`lta. Foucault´n keskeisenä väitteenä 

nähdään se, että lakeihin tai hallitsijoihin perustuva valtakäsitys myötäilee monarkkista 

vallankäyttöä, joka ei sovi modernin yhteiskunnan vallan muotoihin (Kantola 2006, 27). 

Foucault´n (1998, 67) mukaan ”poliittisessa ajattelussa ja analyysissä emme ole vieläkään 

katkaisseet kuninkaan kaulaa”, minkä vuoksi valtateoreettinen keskustelu on ollut painottunut 

oikeuksiin ja lakeihin. Foucault´lainen näkemys vallasta korostaa ei-juridisia poliittisen 

vallankäytön elementtejä ja sitä, kuinka vallankäyttö on legitimoitu ja oikeutettu. Foucault´n 

mukaan ”vallan termein tehty analyysi ei saa olettaa lähtökohdakseen valtion suvereeniutta, 

lain muotoa tai herruutuksen kaikenkattavaa ykseyttä – ne ovat vasta sen lopputuloksia”. 

(Kantola 2006, 27; Foucault 1998, 69.) Foucault´n kanssa napit vastakkain valtakäsityksen 

suhteen on asettunut etenkin Habermas (1987, 267-268), joka kritisoi Foucaultia siitä, ettei hän 

kytke diskursseja laajempiin konteksteihinsa ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Valta olisi 

foucault´laisittain siten pikemminkin itsenäisesti toimiva voima, joka ei kiinnity 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja instituutioihin (Habermas 1987, 267-268).  

Ylempänä on kuitenkin Kantolaan (2006, 41) vedoten todettu Foucault´n valtateoretisointien 

monitahoisuus ja niiden antavan erilaisia mahdollisuuksia tulkita sitä, mitä hän vallalla 

oikeastaan tarkoittaa. Edellä esitetty Habermasin kynästä lähtenyt kritiikki Foucault´n tapaan 

ajatella vallasta koskee Kantolan (2006, 41-42) mukaan lähinnä Foucault´n varhaisempia 

tekstejä. Sen sijaan hänen myöhäisemmästä tuotannostaan löytyy viittauksia ajattelutapaan, 

jossa valtaa ei nähdä subjektin sisäistämänä itsekurina, vaan yhteiskunnan rakenteisiin ja 

instituutioihin liittyvänä ilmiönä (Kantola 2006, 42). Tätä ajatusta Foucault (1982) tuo esiin 

etenkin tekstissään The Subject and Power, jossa hän tekee pientä pesäeroa vallan ja kielellisen 

voiman välille. Foucault toteaa valtasuhteiden olevan eri asia kuin viestinnän ja kielenkäytön 

suhteet, eikä näitä kahta tulisi sekoittaa keskenään (Foucault 1982). Kantola (2006, 42) tulkitsee 



 

48 

 

näitä erotteluja siten, ettei niillä, jotka puhuvat ole välttämättä valtaa kuuntelijoihin. Toisinpäin 

ajateltuna valta ei myöskään ole vain kielen käyttämistä (Kantola 2006, 42). 

Aiemmin esittämäni Paloheimon ja Wibergin (2012, 52) käsitykset vallasta mukailevat 

Foucault´n teoretisointeja vallan tilannesidonnaisuudesta. Foucault´n (1982) mukaan 

”vallankäyttö ei ole alaston tosiasia, institutionaalinen oikeus, eikä myöskään rakenne, joka 

kestää tai murskataan. Sitä kehitellään, muunnellaan ja organisoidaan. Se toimii prosesseina, 

jotka ovat enemmän tai vähemmän tilanteeseen sovitettuja.” Valtasuhteen muodostavat 

käytännöt, joissa kumpikin osapuoli on määrittelyn kohteena. Vallankäytön kohteena oleva 

toimija on tunnustettu toimivana subjektina, jossa vallankäyttö saattaa herättää erilaisia 

reaktioita. (Foucault 1982.) 

Vallankäyttöä pohtiessaan Foucault (1982) esittää joitakin konkreettisia tutkimuskohteita, jotka 

voisivat olla valta-analyysille mielekkäitä. Foucault rohkaisee tutkimaan erottelujen 

järjestelmiä, sitä, mikä antaa toiselle mahdollisuuden toimi muiden yli. Toisekseen hän tuo esiin 

vallankäytön tavoitteet: onko tarkoituksena esimerkiksi etuoikeuksien ylläpito tai varallisuuden 

hankkiminen? Kolmanneksi Foucault kehottaa kiinnittämään huomiota tapoihin tuoda 

vallankäyttöä esiin. Vallankäytön välineinä voivat toimia uhkailu asein, kielen avulla 

aikaansaatu vaikutus, taloudellinen epätasa-arvo tai muunlainen kontrolli. Neljäs Foucaultia 

kiinnostanut tutkimuskohde on vallankäytön institutionalisoituminen ja etenkin se, millaiset 

instituutiot, järjestelmät, tavat tai käytännöt ylläpitävät ja uusintavat valtaa. Viimeisenä 

erillisenä asiana Foucault kehottaa tarkastelemaan vallankäytön rationalisointia. (Foucault 

1982.) 

Kantola (2006, 43) tulkitsee edellä esitettyä ”Foucault´n tutkimuslistaa” siten, ettei valta 

käsitteenä ole Foucault´lle ”pelkästään kieleen sitoutunutta tai yksilöllistä, vaan hän pyrkii 

näkemään valtasuhteet myös yhteiskunnallisina kamppailuina, jotka kytkeytyvät 

yhteiskunnallisiin instituutioihin”. Foucault´n tuotannon alkupuolella korostuneen yksilöön 

kietoutuvaa kieltä ja sen subjektiin liittyvää muokkaamista painottanut valtatulkinta saa 

seurakseen myöhäisemmän tuotannon yhteiskunnan rakenteita mukailevan valtakäsityksen 

(Kantola 2006, 43). Vaikka Foucault (1998, 69) Seksuaalisuuden historia -teoksessaan toteaa, 
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ettei tarkoita vallalla instituutio- ja koneistokokonaisuutta tai hallitsemisen yleistä järjestelmää, 

ei tätä Kantolan (2006, 44) mukaan tulisi käsittää yhteiskunnallisten rakenteiden tai 

instituutioiden vallan kieltämisenä. Pikemminkin Foucault´n monitulkintainen valtakäsitys 

tulisi ymmärtää niin, ettei hän halua nähdä valtaa liian totaalisena tai ennalta annettuna, vaan 

vallan kohteiden ja käyttäjien vallan muotojen määrittelyjä koskevien neuvottelujen tuloksena 

(Kantola 2006, 44). 

Kantolan (2006, 43) kanssa samoille urille asettuu Ruostetsaari (2014, 62), joka tulkitsee edellä 

esitetyn ”Foucault´n tutkimuslistan” olevan osoitus Foucault´n ja Giddensin (1979) ajatuksien 

yhtäläisyyksistä. Giddensin (1979) teoretisointien yksi keskeinen pohdinnan aihe on ollut 

toiminnan ja rakenteen irrottaminen toisistaan. Hänen mukaansa on olemassa kahdenlainen 

käsitys valtarakenteiden syntymisestä ja muotoutumisesta sekä toisaalta hallinnasta ja 

dominaatiosta. Ensimmäinen käsitys tarkastelee hallintaa päätöksenteon verkkona, jonka 

taustalla ovat määrittämättömät ja tutkimattomat institutionaaliset kulissit. Toisen käsityksen 

mukaan hallinta on jo itsessään institutionaalinen ilmiö, jolloin vallan ja aktiivisten toimijoiden 

suorittamien toimenpiteiden suhde jää tarkastelun ulkopuolelle tai tarkastelu on 

institutionaalisista lähtökohdista määrätty. (Giddens 1979, 147.) 

Giddensin (1979, 145-146) mukaan toiminnan ja vallan käsitteet liittyvät loogisesti yhteen, 

jolloin ”valta, kuten kaikki muutkin rakenteistumisen toiminnalliset suuntautuneisuudet, 

modaliteetit, voidaan suhteuttaa vuorovaikutukseen kaksitahoisesti: vuorovaikutusprosessien 

institutionaalisena piirteenä ja strategisen käyttäytymisen keinona tulosten saavuttamiseksi”. 

Jokapäiväisetkin vuorovaikutustilanteet ilmentävät yhteiskunnallisia järjestelmiä 

hallintarakenteina, joita vuorovaikutukseen osallistuvat toimijat käyttävät hyväkseen ja 

uusintavat (Giddens 1979, 145-16). Strategisen käyttäytymisen osalta toiminnan ja vallan 

käsitteen välistä suhdetta Giddens (1979, 146) selvittää seuraavasti: ”Toiminnassa on kyse 

puuttumisesta ulkoisessa maailmassa tapahtuviin tapahtumiin ja siten määrättyjen seurausten 

tuottamisesta; ja tarkoitushakuisuus on tällöin yksi toimijan tekemistä tai tekemästä 

pidättäytymisestä koskeva kategoria.” Näin ollen Giddens (1979, 146) toteaa valtaa 

transformatiivisena ja muunnoksia aikaansaavana voimana voitavan tulkita käsitteenä, joka 

kuvastaa jonkin toimijan kompetenssia saada aikaan tämänkaltaisia seurauksia.  
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Tässä tutkimuksessa käytetty valtakäsitys on omaksunut weberiläistä näkemystä, jossa toimijan 

valta perustuu hänen kykyynsä vaikuttaa asioihin vastustuksesta huolimatta (Weber 1978, 53). 

Vallankäytön kohteena oleva taho ei välttämättä ole tietoinen vaikuttamisyrityksistä tai siitä, 

mihin keinoihin vaikuttaminen perustuu (Ruostetsaari 2014, 63). Millsin (1981, 9) ajatuksia 

mukaillen vallankäyttö tapahtuu ennen kaikkea yhteiskunnan eri instituutioissa ja niiden kautta. 

Muodostamani käsityksen mukaan suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston 

institutionaaliset toimijat pyrkivät moraalisäätelyn keinoin vaikuttamaan kohteena olevan 

toimijajoukon käytökseen, asenteisiin ja mielipiteisiin. Moraalisäätelijöiden tuottama eetos 

pyritään normalisoimaan niin, että se näyttää vallankäytön kohteena olevien toimijoiden 

silmissä mahdollisimman tavalliselta ja itsestään selvältä. Tällöin vaikutuksen alaisena olevat 

toimijat eivät välttämättä aina ole tietoisia verkoston toimijoiden harjoittamasta 

moraalisäätelystä. 

3.7.2 Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa 

Rakenteiden ja instituutioiden ohella nykypäivänä kiinnitetään paljon huomiota erilaisten 

yhteyksien muodostamiseen ja näiden rakenteiden ilmenemistä mahdollistaviin suhteiden 

kenttiin. Erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan keskitetyn rakenteen tai yhtenäisen 

kehyksen sijaan enemmän verkostomuotoisesti, ja verkostosta onkin muotoutunut tietynlainen 

kehys, jonka avulla yhteiskuntaa on hedelmällistä käsitteellistää. Yhteiskuntatieteissä 

verkostollinen näkökulma on yleistynyt etenkin toisen maailmansodan jälkeen. 

Verkostoajattelun nousu perustui uudenlaiseen yhteiskuntakäsitykseen, jossa eri ilmiöiden 

jakaminen itsenäisiin luokkiin ei vastannut enää silloisen yhteiskunnan analysoinnin tarpeita. 

Viimeistään 1900-luvun loppupuolelta alkaen yhteiskunnille on ollut ominaista rajojen 

epämääräisyys ja häviäminen, valtion tietynlainen heikkeneminen ja sen tehtäväkentän muutos 

sekä yhtenäisinä pidettyjen yhteiskunnallisten järjestelmien pirstaloituminen. Nimenomaan 

verkostoajattelu pyrki tuomaan muuttumattomina pidettyihin ilmiöihin historiallisia ja 

käsitteellisiä yhteyksiä. (Eriksson 2015.)  

Eriksson (2015) avaa verkoston käsitettä hahmottelemalla sen merkityksiä ja ulottuvuuksia 

kolmella tavalla. Ensimmäinen näkökulma katsoo verkoston viittaavan sellaiseen sosiaaliseen 
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järjestykseen, joka omaa jonkinlaisen vähimmäisrakenteen muttei ole kuitenkaan yhtä 

säännelty kuin hierarkia. Tällöin tietyllä tapaa epämuodolliset mutta toistuvat prosessit ovat 

erotettavissa omanlaiseksi malliksi, mikä avaa mahdollisuuden tutkia eri mallien 

eroavaisuuksia ja niihin liittyviä etuja ja haittoja. (Eriksson 2015.) Myös Anttiroiko, Haveri, 

Karhu, Ryynänen ja Siitonen (2007, 176) näkevät verkoston ja verkostomaisuuden sellaisena 

organisoimisen vaihtoehtona, jossa toiminta ei määrity hierarkioiden tai käskyjen perusteella. 

Sen sijaan olennaista on toimijoiden välisen yhteistyön muotoutumisen vapaaehtoisuus 

(Anttiroiko ym. 2007, 176). 

Tämänkaltainen rakenteellinen näkökulma avaa Erikssonin (2015) mukaan verkostoanalyysin 

menetelmin toteutettavalle tarkastelulle mahdollisuuden avata ihmisten ja organisaatioiden 

toimintaa, siten ettei tutkittavien oma käsitys toimintansa verkostollisuudesta ole olennaista. 

Verkostoanalyysi ”kuvaa toimijoiden – esimerkiksi ihmisten tai organisaatioiden – välisiä 

suhteita eräänlaisena säännöllisenä rakenteena, vaikka tämän rakenteen muoto voikin 

vaihdella”. Tämä mahdollistaa toimijoiden toiminnan ja sosiaalisena aseman tarkastelun, 

vaikkei toimija itse tekisikään samoin. (Eriksson 2015.) 

Rakenteellisen verkostonäkökulman ohella verkoston voidaan katsoa ilmenevän käsitteellisen 

ymmärrykseen ja sosiaalisen merkitykseen kietoutuvana ilmiönä. Tämä näkökulma asettaa 

verkoston tiiviimpään läheisyyteen yhteiskuntatutkimuksen perinteisempiä asiantuntijuuden 

muotoja, kuten sosiaaliseen merkitykseen ja yhteiskunnalliseen muotoon liittyvää analyysiä. 

(Eriksson 2015.) Erikssonin (2015) mukaan ”ihmiset käyttävät verkostopuheen luomia 

käsitteitä, mielikuvia ja sääntöjä oman toimintansa suunnittelussa ja yleisemminkin 

yhteiskunnallisten toimintatapojen arvioimisessa”. Samoja ajatuskulkuja seurailevat myös 

Saastamoisen (2011) pohdinnat nyky-yhteiskunnan verkostopuheesta. Yhteisön ja 

verkostomaisuuden käsitteiden voidaan nähdä varsinaisen sitoutumisen ja organisoitumisen 

sijaan ilmentävän yksilöiden omia elämäntavallisia valintoja ja kuluttamistapoja (Saastamoinen 

2011). Organisaatiomalliin verrattuna tämä käsitys verkostosta toimii pikemminkin 

metaforana, joka ulottuu koko yhteiskunnan kenttään. Tämä metafora on ollut muokkaamassa 

verkostoituneen sosiaalisen todellisuuden käsitystä, josta esimerkkinä toimii puheen 

siirtyminen verkostoyrityksistä ja -taloudesta kokonaisen verkostoyhteiskunnan käsitteeseen. 

(Eriksson 2015.)  
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Kolmas tapa ymmärtää verkostoa on Erikssonin (2015) mukaan käsittää se maailman 

verkostollisena avaavana käsitteellisenä infrastruktuurina. Eriksson (2015) toteaa 

verkostokäsitteiden irtautuvan ”yksittäisten henkilöiden päätäntävallasta käsitteiden 

muuttuessa yhteiskunnan kuvauksista osaksi yhteiskuntaa itseään”. Tällöin verkostot 

esimerkiksi ovat määrittelemässä entistä painokkaammin sitä, mitkä asiat kuuluvat politiikkaan 

sekä mitkä asiat ovat tärkeitä poliittisia ilmiöitä ja mitkä eivät. Käsitteellisenä infrastruktuurina 

nähty verkosto ei rajoitu vain kieleen, vaan se on järjestelmä, joka mahdollistaa uusia ajattelun 

ja toiminnan muotoja. Yhteiskunnan lisäksi tämä näkökulma antaa mallin ihmisten käsityksille 

itsestä yhteiskunnan osana eikä verkosto siten pelkästään kuvaa ihmisen olemisen tapaa vaan 

myös määrittää sitä. (Eriksson 2015.) 

Verkostokäsitteen kolmikantaisuuteen uskovat myös Johanson, Mattila ja Uusikylä (1995, 4), 

jotka näkevät verkoston joko hajautettuja ja monimutkaisia sosiaalisia järjestelmiä kuvaavana 

metaforana, tieteellisen teorian osana tai tutkimusaineiston kokoamis- ja käsittelytapaan 

viittaavana analyyttisenä käsitteenä. Johansonin, Mattilan ja Uusikylän (1995) antamista 

vaihtoehdoista ensimmäinen muistuttaa nähdäkseni osaa Erikssonin (2015) esittämistä 

verkostokäsitteellistyksistä, joissa olennaista oli tietynlaiseen hierarkiaan perustamattomien 

järjestelmien kuvaaminen ja käsitys näiden järjestelmien ulottumisesta yhteiskunnan koko 

kenttään. 

Mielenkiintoinen on Johansonin, Mattilan ja Uusikylän (1995, 5) kolmas tulkinta verkoston 

luonteesta. Tämän näkemyksen mukaan verkostot ymmärretään ”vain analyyttisenä käsitteenä, 

joka liittyy tiettyyn tapaan koota ja käsitellä (usein määrällistä) tutkimusaineistoa”. Suomalaista 

liikuntajärjestelmää ja -organisaatioita koskevassa verkostoanalyysin avulla toteutetussa 

tutkimuksessa on omaksuttu tätä näkökulmaa (ks. esim. Lehtonen, Laine & Itkonen 2016). 

Johansonin, Mattilan ja Uusikylän (1995, 5) mukaan verkostot käsitetään tällöin 

informaatiokokoelmana jostain tietystä havaintoyksiköiden joukosta ja näiden 

havaintoyksikköjen välisistä suhteista. Kiinnostuksen kohteena on havaintoyksikköjen (esim. 

henkilöt tai organisaatiot) väliset suhteet eivätkä niihin liitetyt ominaisuudet. Esimerkkejä 

tällaisista toimijoiden välisistä suhteista voivat olla viestintä- tai sukulaissuhde, 

ristikkäisomistus tai osallistuminen samoihin tutkimusprojekteihin (Johanson ym. 1995, 5).  
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston toimijoita ja 

niiden välisiä suhteita, jolloin tukeutuminen Johansonin, Mattilan ja Uusikylän (1995, 4-5) 

esittämään kolmanteen määritelmään on perusteltua. Tutkimuksessa nojaudutaan suomalaisen 

liikuntakulttuurin verkostotutkimuksessa (ks. esim. Lehtonen ym. 2016) käytettyyn 

rakenteelliseen lähestymistapaan verkostoista, jolloin tarkastelu keskittyy toimijan asemaan 

jossakin sosiaalisessa rakenteessa, rakenteen kokonaisuuteen ja eri toimijoiden välillä 

vallitseviin riippuvuussuhteisiin. Nämä ulottuvuudet avaavat mahdollisuuden tehdä 

johtopäätöksiä verkoston toimivuudesta ja kuvata ne toimijat, jotka ovat verkostossa mukana. 

(Lehtonen ym. 2016.)  

Tutkimuksessa käytetyllä suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston käsitteellä 

tarkoitetaan edellä esitettyihin teoreettisiin problematisointeihin nojaten sitä kokonaisuutta, 

joka koostuu ilmiön eri toimijoista ja niiden välisistä suhteista. Verkoston toimijat omaavat 

institutionaalista valtaa, jonka tarkoituksena on moraalisäätelyllisesti ajateltuna luoda, 

vahvistaa ja normalisoida tietynlaista eetosta säätelyn kohteena olevien ihmisten ajattelussa. 

Tässä tutkimuksessa verkoston käsitteen avulla ei pyritä tarkastelemaan ja arvottamaan 

toimijoiden ominaisuuksia, vaan kuvaamaan toimijoiden asemaa ja niiden välisiä suhteita 

verkostossa. Tutkimuksen näkökulma on lähempänä rakenne- kuin toimintateoreettista 

lähestymistapaa (ks. esim. Heiskala 2000, 13-14). Rakenneajattelun osalta tutkimuksessa on 

omaksuttu Giddensin (1984, 25) teoretisointeja, joissa rakenne nähdään dualistisena käsitteenä, 

joka on järjestelmälle sekä väline että tuotos. Rakenteen kaksinaisuuden käsitys tulee esille 

etenkin tutkimuksen verkostoanalyysillisessä osuudessa, jossa tarkastelen suomalaista dopingin 

moraalisäätelyverkostoa kaksiulotteisena jäsenyysverkostona. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä pääluvussa esitellään tutkimuksen toteutus. Ensin esitän tutkimuskysymykset, minkä 

jälkeen käyn läpi käyttämäni aineiston ja menetelmät, joiden avulla olen pyrkinyt asettamiini 

tutkimuskysymyksiin vastaamaan. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta erillisestä 

aineistokokonaisuudesta, joiden analysointitavat esittelen erikseen. Tutkimuksessa on käytetty 

triangulaatiota, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan erilaisten aineistojen ja menetelmien 

yhdistämistä (ks. esim. Denzin 1978, 291-305). Luvun lopussa tuon esiin myös tutkimuseettisiä 

näkökulmia ja sitä, miten olen ne tässä tutkimuksessa ottanut huomioon. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten nykyinen suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto on muotoutunut ja miten 

sen toimijoiden vastuut määrittyvät? 

2) Minkälainen suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto on rakenteeltaan? 

3) Miten moraalisäätelyvalta jakautuu verkoston toimijoiden välillä? 

4) Millaista suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston harjoittama moraalisäätely on? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan asiakirja-aineiston avulla (n=9). Aineisto 

toimii historiallisesti taustoittavana ja samalla avaa niitä asioita, jotka ovat vaikuttaneet 

nykyisen verkoston muotoutumiseen. Toista tutkimuskysymystä lähestytään toimijoiden 

kokoonpanolistauksilla, joita tarkastellaan verkostoanalyysin keinoin interlocking directorates-

menetelmällä. Kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymykseen vastataan analysoimalla media-

aineiston määrällisiä ja laadullisia sisältöjä. Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi jokaista aineiston 

osa-aluetta ja niiden analysointimenetelmiä. 
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4.2 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta erillisestä aineistokokonaisuudesta. Tutkimusraportin 

kulkua kronologisesti ajatellen aineiston ensimmäinen osa koostuu valtionhallinnon ja 

urheiluorganisaatioiden asiakirjoista (n=9). Näiden asiakirjojen avulla on toisaalta tarkoitus 

jäljittää sitä, miten nykyisenkaltainen dopingin moraalisäätelyverkosto on muotoutunut ja 

toisaalta sitä, miten tämän verkoston eri toimijoiden vastuut määrittyvät. Verkoston 

muotoutumisen tarkastelu alkaa vuodesta 2013, jolloin käynnistettiin pohdinnat verkoston 

uudelleen organisoimisesta. Dopingin moraalisäätelyverkoston muotoutumisen osalta 

aineistona toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys uudesta liikuntalaista (OKM 2014a), 

selvitys urheilun eettisten kysymysten hallinnasta Suomessa (OKM 2014b), 

antidopingtoiminnan viranomaisyhteistyön tehostamista selvittäneen työryhmän loppuraportti 

(OKM 2015a) ja liikuntapolitiikan suuntaviivoja hahmotelleen työryhmän loppuraportti (OKM 

2015b). Verkoston toimijoiden välisiä suhteita ja vastuukysymyksiä jäljitettiin liikuntalain 

(Liikuntalaki 2015), valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (Valtioneuvosto 2018), 

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan asettamispäätöksen (Urheilun eettisten asioiden 

neuvottelukunta 2015), Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin strategian (SUEK 2019b) 

sekä Suomen Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteasiakirjan (OKM & 

OK 2017) avulla. Tutkimuksessa käytetyn aineistokokonaisuuden ensimmäisen osan 

analysointi on rakennekuvaus, jolloin asiakirja-aineistosta etsittiin suomalaisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston muotoutumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja toimijoiden välisiin 

suhteisiin ja vastuisiin liittyviä asioita. Tämä tietyllä tapaa taustoittavana osuutena toimiva 

analyysi esitetään luvussa 5.1. 

4.2.1 Verkostoanalyysin toteuttaminen 

Toinen osa tutkimuksen aineistoa koostuu suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston 

toimijoiden jäsenyyksistä. Hallituskokoonpanoja on tarkasteltu Suomen Olympiakomitean sekä 

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin osalta vuosilta 2013-2019. Hallitusten 

ulkopuolelta toimijoiden kokoonpanoja on tarkasteltu SUEKin eri elimien (erivapauslautakunta 

ja valvontalautakunta), valtion liikuntaneuvoston sekä Urheilun eettisten asioiden 
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neuvottelukunnan jäsenten kautta. SUEKin lautakuntien ja valtion liikuntaneuvoston osalta 

tämä tarkastelu alkaa vuodesta 2013, Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan osalta sen 

perustamishetkestä 2015.  

Toimijoiden hallitusten tai eri osastojen kokoonpanojen lisäksi koen tärkeänä, että nykyisen 

dopingin moraalisäätelyverkoston muotoutumiseen vaikuttaneet työryhmät otetaan 

tarkasteluun mukaan. Nykyisen verkoston synnyttämisprosessissa mukana olleiden tahojen 

tarkastelun kautta päästään käsiksi siihen, millainen rooli eri toimijoilla on tämänhetkisen 

verkoston luonnissa ollut. Tämän vuoksi olen kokoonpanotasolla tarkastellut myös kolmea 

dopingin moraalisäätelyverkoston muutosta vauhdittamassa ollutta opetus- ja 

kulttuuriministeriön työryhmää (OKM 2014b; OKM 2015a; OKM 2015b).  

Tämä osa tutkimuksen aineistoa analysoitiin verkostoanalyysin keinoin käyttäen hallitusten ja 

työryhmien päällekkäisjäsenyyksien tarkastelun mahdollistavaa interlocking directorates -

menetelmää. Interlocking directorates -analyysin perustana on ajatus, että eri organisaatioiden 

muodostamia verkostoja ja verkostossa tapahtuvaa vallankäyttöä hallitaan päällekkäisillä 

jäsenyyksillä ja positioilla (Mintz & Schwartz 1981). Borgatin ja Halginin (2011) mukaan 

tällaiset verkostot ovat aineistotyypiltään jäsenyysverkostoja (affiliation networks), jolloin 

aineiston kerääminen voidaan toteuttaa ilman verkostoon kuuluvien toimijoiden apua. 

Aineiston virkaa toimittavat tällöin esimerkiksi erilaiset julkiset dokumentit (Lehtonen 2017, 

34), jotka tämän tutkimuksen tapauksessa tarkoittavat organisaatioiden hallitusten ja elimien 

sekä työryhmien kokoonpanoja.  

Jäsenyysverkosto sisältää osallistuvan toimijan lisäksi osallistumisen kohteena olevan 

tapahtuman, jolloin verkostoa voidaan luonnehtia kaksiulotteiseksi. Tapahtumalla voidaan 

tarkoittaa yksittäisen tapahtuman lisäksi myös jäsenyyttä jossakin organisaatiossa. 

Lähtökohtaisena ajatuksena kaksiulotteisessa jäsenyysverkostossa on se, että tapahtumat ja 

osallistujat muokkaavat toinen toisiaan. (Borgatti & Halgin 2011.) Lehtosen (2017, 34) 

analyysiä mukaillen omassa tutkimuksessani organisaatioiden hallitusten, eri elimien ja 

työryhmien jäsenten taustaorganisaatiot muodostavat toimijaulottuvuuden (actor) ja 

organisaatiot, työryhmät ja elimet itsessään tapahtumaulottuvuuden (event). Tällöin tarkastelun 



 

57 

 

kohteena on se, millä toimijoilla on jäsenyyksiä eri organisaatioissa ja työryhmissä 

(tapahtumat) ja kuinka monta linkkiä eri tapahtumiin kullakin toimijalla on.  

Verkostoa kuvataan keskeisyysasteen avulla, jolloin toimija on sitä keskeisempi, mitä useampi 

linkki eri tapahtumiin sillä on. Useat linkit muihin toimijoihin mahdollistavat vaikuttamisen ja 

vallankäytön. (Hanneman & Riddle 2011; Lehtonen 2017, 34.) Verkostoanalyysillä tarkasteltu 

aineisto koostuu 43 yksittäisestä hallituksesta, lautakunnasta ja työryhmästä vuosilta 2013-2019 

(pl. Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015-2019). Hallituksia aineistossa on 

yhteensä 14, lautakuntia (SUEKin valvonta- ja erivapauslautakunnat) 14 ja työryhmiä 15. 

Työryhmät sisältävät valtion liikuntaneuvoston ja Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan 

jokaiselta tarkastellulta vuodelta. Verkostoanalyysin aineisto kerättiin organisaatioiden 

toiminta- ja vuosikertomuksista ja työryhmien raporteista. Valtion liikuntaneuvoston ja 

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan osalta käytettiin heidän omia dokumenttejaan. 

(ks. liite 1.) 

Verkostoanalyysin aineistoa hallittiin Excel-tiedostossa, jossa jokaista jäsenyyttä kohti 

muodostui henkilölle yksi rivi. Tällöin esimerkiksi kolme vuotta organisaation hallituksessa 

olleelle kirjattiin kolme riviä, yksi kullekin vuodelle. Sama henkilö on saattanut olla 

hallitusvastuun aikaan myös jonkin työryhmän jäsen, jolloin tämäkin jäsenyys kirjattiin omalle 

rivilleen. Täten eri henkilöille muodostui vaihteleva määrä rivejä (=jäsenyyksiä). Taulukossa 1 

on havainnollistettuna esimerkinomainen Excel-näkymä verkostoanalyysiaineiston hallinnasta 

ja järjestelystä. Analyysini kannalta olennaisimmat tiedot ovat organisaation ja 

taustaorganisaation kertovat sarakkeet, jotka otettiin mukaan lopulliseen verkostoanalyysiin. 

Taulukossa on esimerkki myös yhden henkilön useammasta rivimäärästä. Olympiakomitean 

hallituksen jäsenenä vuosina 2016-2017 ollut saa osakseen kaksi riviä, yhden kullekin vuodelle.  
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Taulukko 1. Esimerkki verkostoanalyysiaineiston luokittelusta ja hallinnasta 

tutkimuksessa.  

 

Valmis 528 riviä sisältänyt Excel-tiedosto vietiin Ucinet-verkostoanalyysiohjelmaan, jossa 

analysoitiin organisaatiosaraketta (tapahtumaulottuvuus) ja taustaorganisaatiosaraketta 

(toimijaulottuvuus). Tällöin taustaorganisaatiot näyttäytyvät verkostossa toimijoina ja 

organisaatiot tapahtumina, joihin toimijat linkittyvät ja jotka mahdollistavat toimijoiden väliset 

suhteet, vallankäytön ja toimimisen. Verkostoanalyysin tulokset esitetään luvussa 5.2. 

4.2.2 Aineistona toimineet uutiset ja niiden analysointi 

Tutkimuksen aineiston kolmas osa koostuu Yle Urheilun tuottamista mediateksteistä (n=100), 

jotka on julkaistu vuosien 2017-2018 aikana. Halusin kerätä aineistoksi mahdollisimman 

ajankohtaisia mediatekstejä, jolloin huomioni keskittyi aineistonkeruuhetkestä käsin katsottuna 

viimeisimpiin vuosiin. Tutkimusekonomia huomioon ottaen kahden edellisvuoden mediatekstit 

muodostivat riittävän suuren aineiston. Tämän aineistonosan valintaa pohdittaessa tulin siihen 

lopputulokseen, että journalistisesti merkittävän toimijan tuottamat uutiset tuovat 

ajankohtaisesti esille dopingin moraalisäätelyverkoston toimijoita ja mahdollistavat näiden 

kiinnostavan tarkastelun. Doping on etenkin viime aikoina ollut lähes jatkuvasti esillä mediassa, 

mikä avaa hedelmällisen maaperän tarkastella eri toimijoita median tuottamien uutisjuttujen 

perusteella. Taustalla oli myös oletus tutkittavan ilmiön hienoisesta arkaluontoisuudesta, jolloin 

media-aineiston käyttäminen saattaa paremmin avata ilmiötä tutkimuksessa halutusta 

näkökulmasta. 

Nimi Organisaatio Hallitus Rooli Taustaorganisaatio Ajanjakso

x SUEK kyllä puheenjohtaja Veikkaus Oy 2014

x OKM työryhmä 1 ei jäsen KRP 2015

x SUEK kyllä jäsen OKM 2017

x VLN ei jäsen Kokoomus 2019

x SUEK valvontalautakunta ei puheenjohtaja Juristi 2014

x OK kyllä jäsen Urheilija 2016

x OK kyllä jäsen Urheilija 2017

x OKM työryhmä 2 ei jäsen SPL 2014

x SUEK kyllä varapuheenjohtaja OKM 2013

x Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta ei jäsen SM 2016
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Tämä osa aineistoa kerättiin 29.10.2018 Yle Urheilun tiloissa, jossa heidän järjestelmänsä 

kautta etsittiin dopingaiheisia uutisia. Hakusanana käytettiin sanaa doping, jolloin järjestelmä 

luonnollisesti löysi kaikki mediatekstit, joissa kyseistä sanaa oli käytetty. Tuosta joukosta 

rajattiin ensiksi urheiluun liittymättömät mediatekstit pois, jolloin alkuperäiseksi aineistoksi jäi 

yli 300 mediatekstiä. Seuraavaksi pois jäivät esimerkiksi jutut, joissa doping oli mainittu, mutta 

jotka eivät sinällään liittyneet dopingiin sen enempää. Tuosta joukosta etsittiin edelleen juttuja, 

jotka liittyivät jollain tapaa kotimaan kontekstiin ja joissa käsiteltiin kotimaisia urheilun 

toimijoita. Viimeisen vaiheen seulan läpäisivät ne uutiset, joissa kotimaisen dopingin 

moraalisäätelyn toimijat olivat päässeet ääneen. Tällöin pois tippuivat esimerkiksi toimittajien 

kirjoittamat kommentit, joissa ilmiötä ja toimijoita saatettiin käsitellä, mutta joissa verkoston 

toimijat eivät itse olleet ilmiötä kommentoineet. Tämä rajaus oli ehdoton, sillä tutkimuksen 

tarkoituksena oli tarkastella dopingin moraalisäätelyverkoston toimijoita ja heidän 

sanomisiaan, eikä niinkään toimittajien tuottamaa tekstiä. Toisaalta voidaan myös pohtia sitä, 

missä määrin toimittajat ja media voitaisiin lukea verkoston toimijoiksi. Tähän teemaan 

palataan tutkimusraportin loppupuolella alaluvussa 6.1. Lopullinen uutisaineisto koostui 100 

dopingiin liittyvästä uutisjutusta, joissa siteerataan kotimaisia toimijoita. 

Uutisia analysoitiin sekä määrällisen että laadullisen sisällönanalyysin avulla. Määrällinen 

sisällönanalyysi keskittyi luokitteluun, jonka avulla tarkasteltiin sitä, kenelle dopingin 

moraalisäätelyverkoston toimijalle annetaan moraalisäätelyllistä valtaa. Tuomen ja Sarajärven 

(2018, 105-106) mukaan luokittelussa on yksinkertaisimmillaan kyse aineistosta määriteltyjen 

luokkien esiintyvyyden tarkastelusta. Aineistoa voidaan analysoida siitä näkökulmasta, kuinka 

monta kertaa kukin luokka mainitaan. Tällä tavoin luokiteltu aineisto voidaan esittää 

esimerkiksi taulukoiden avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105-106.)  

Määrällistä sisällönanalyysiä on tässä tutkimuksessa sovellettu eri toimijoille annetun 

moraalisäätelyvallan tarkastelussa. Analyysi toteutettiin siten, että aineistona toimivista 

uutisista tarkasteltiin dopingilmiöitä kommentoineiden dopingin moraalisäätelyverkoston 

toimijoiden esiintyvyyttä. Aineistosta listattiin aluksi kaikki toimijat, minkä jälkeen alettiin 

tarkastella niiden yleisyyttä aineistossa. Toimijoita tarkasteltiin ensisijaisesti 

organisaatiotasoisina, jolloin esimerkiksi kaikki SUEKin edustajina esiintyneet yksittäiset 

toimijahenkilöt käsiteltiin SUEKina. Myöhemmässä vaiheessa analyysiä jatkettiin 
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positiotasolle, jolloin tarkasteltiin sitä, missä organisaatioiden positioissa oleville yksittäisille 

toimijahenkilöille moraalisäätelyvaltaa annetaan. Määrällisen sisällönanalyysin tuloksia 

tarkastellaan luvussa 5.3.     

Tutkimuksessa toteutettu laadullinen sisällönanalyysi kohdistui niin ikään aineiston 

mediateksteihin, joissa keskityttiin toimijoiden sitaatteihin ja jätettiin muut tekstiosuudet 

analyysin ulkopuolelle. Laadullisen sisällönanalyysin teoretisoinneissa puhutaan usein teorian 

vaikutuksesta analyysin tekemiseen (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2018). Tässä tutkimuksessa 

tehty analyysi on lähintä sukua niin sanotulle teoriaohjaavalle sisällönanalyysille, jonka 

lähtökohtana teorian ja aineiston välisen jaottelun osalta pidetään aineistoa. Analyysitapa eroaa 

kuitenkin aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä käsitteellistämisen eli abstrahoinnin osalta. 

Teoriaohjaavassa, toisin kuin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä, teoreettiset käsitteet 

tuodaan ”valmiina” joistakin jo aiemmin luoduista teoretisoinneista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

133.) Tässä tutkimuksessa nuo valmiit käsitteet tuodaan aiemmin esitellystä moraalisäätelyn 

teoriasta. Teorialähtöiseen sisällönanalyysiin verrattuna tämän tutkimuksen laadullista 

aineistoa ei ole alkuvaiheessa lähestytty moraalisäätelyn teorian kautta, vaan teoria on tuotu 

analyysiin mukaan vasta loppuvaiheessa. Moraalisäätelyn teorian ajallisesti suhteellisen nuoren 

iän takia tällainen teorialähtöinen lähestymistapa olisi saattanut sulkea aineistosta joitakin 

mielenkiintoisia seikkoja analyysin ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia 

suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston toimijoiden kommentteja ja tarkastella, miten 

ne ilmentävät moraalisäätelyä (ts. millaista toimijoiden harjoittama moraalisäätely on). 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) mukaan sisällönanalyysi etenee aineiston litteroinnin, 

aineistoon perehtymisen, pelkistettyjen ilmausten tekemisen, ilmausten luokittelun ja luokkien 

yhdistelemisen kautta pääluokkien tai yhdistävän luokan ja kokoavan käsitteen luomiseen. 

Oma, teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä vaikutteita ottanut analyysini poikkesi hieman 

normaalista kaavasta lähinnä aineiston erilaisuudesta johtuen. Mediatekstit eivät vaatineet 

litterointia, mutta toisenlainen valmisteleva työ oli tarpeen esimerkiksi tekstien 

ryhmittelemisen, jaottelun ja siistimisen osalta. Kun laadullinen aineisto oli saanut lopullisen 

muotonsa, aloin perehtyä aineistoon lukemalla sitä moneen kertaan. Jo tässä vaiheessa sain 

jonkinlaisen ennakkokäsityksen siitä, mitä aineisto pitää sisällään ja mitä sieltä mahdollisesti 

voisi analyysin edetessä paljastua. Perehtymisen jälkeen aineiston analysointi jatkui tekemällä 
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pelkistettyjä ilmauksia toimijoiden kommenteista. Pelkistysten jälkeen alkoi ryhmittely eli 

klusterointi, jossa pelkistetyistä ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Samankaltaiset käsitteet ryhmittelin eri luokiksi, joista myöhemmin 

muodostin alaluokkia. Samaa teemaa käsittelevät alaluokat yhdistyivät sittemmin yläluokiksi, 

joista tutkimukseni kannalta merkityksellisimpiä olivat itsensä vahvistaminen, arvojen 

vahvistaminen, sääntöjen korostaminen, syyllistäminen, vastuun siirtäminen ja negatiiviset 

seuraukset. Yläluokat jaottelin moraalisäätelyn teoriasta muodostamieni pääluokkien alle 

(yhteisen eetoksen vahvistaminen ja vastakkaisen eetoksen kieltäminen). Taulukossa 2 on 

esitelty yksinkertaistus laadullisen sisällönanalyysini etenemisestä. Yksinkertaistus on pyritty 

tekemään mahdollisimman selkeäksi, minkä vuoksi jätin siitä sitaatit ja alaluokkien 

muodostamisen vaiheina pois.  

Taulukko 2. Laadullisen sisällönanalyysin eteneminen pääpiirteittäin. 

Pelkistetty ilmaus Yläluokka Pääluokka    

järjestelmän päätös on 

perusteltu ja tarkkaan 

harkittu 

verkoston 

vahvistaminen 

yhteisen eetoksen vahvistaminen 

MORAALISÄÄTELY 

syyllisten tulee kärsiä 

sääntöjen mukaiset 

rangaistukset 

sääntöjen korostaminen 

puhdas urheilu ainoa 

vaihtoehto 
arvojen vahvistaminen 

Venäjä rikkonut 

urheilun sääntöjä, 

henkeä ja reilun pelin 

periaatetta 

syyllistäminen 

vastakkaisen eetoksen kieltäminen 
urheilijalla vastuu 

dopingasioissa 
vastuun siirtäminen 

dopingkäryjen jälkeen 

kaikki ovat puoliksi 

epäiltyjä 

negatiiviset seuraukset 

 

Koko tutkimuksessa käytetyt aineistokokonaisuudet, niiden analysointitavat ja suhteet 

tutkimuskysymyksiin on pelkistetty kuvioon 1.  
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Kuvio 1. Tutkimuskysymykset ja niihin vastaamisessa käytetyt aineistot ja menetelmät. 

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 147) mukaan tutkimuksen ja etiikan yhteys voidaan ilmaista 

kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimuksesta saadut tulokset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin, ja 

toiseksi eettisillä kannoilla on vaikutusta tutkijan tekemiin valintoihin (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 147). Tutkimuksen etiikkaa on nähdäkseni hedelmällistä arvioida Haaparannan ja 

Niiniluodon (2016, 101-103) esittämien viiden tieteen etiikkaan liittyvän kysymyksen avulla:  

1) Millaista on hyvä tutkimus? 

2) Onko tiedonjano hyväksyttävää, ja onko se hyväksyttävää kaikissa asioissa? 

3) Mitä tutkitaan eli miten tutkimusaiheet valitaan? 

4) Millaisia tutkimustuloksia tutkija saa tavoitella ja koskevatko ne ns. vahingollisia 

seikkoja, kuten asetuotantoa? 

5) Millaisia keinoja tutkija saa käyttää? 

Ensimmäinen kysymys liittyy Haaparannan ja Niiniluodon (2016, 101) mukaan tutkimuksen 

tekemisen sisäisiin normeihin. Normeista kenties merkittävin on ”velvollisuus käyttää 

tieteellistä menetelmää ja argumentoida tieteellisen päättelyn sääntöjen mukaan (Haaparanta & 

Niiniluoto 2016, 101). Tuomen ja Sarajärven (2018, 149) mukaan tämä normi on kuitenkin 

laadullisen tutkimuksen kannalta ongelmallista, sillä laadullisen tutkimuksen näkökulmasta 

näkemys tieteestä ja tutkimuksesta saattaa vaihdella (esim. fundamentaalinen vs. eklektinen 

näkemys). Sen sijaan merkittävänä hyvän tutkimuksen kriteerinä voidaan nähdä tutkimuksen 

TUTKIMUSKYSYMYS 1 TUTKIMUSKYSYMYS 2 TUTKIMUSKYSYMYS 3 TUTKIMUSKYSYMYS 4 

ASIAKIRJA-AINEISTO (n=9) TOIMIJOIDEN JÄSENYYDET (n=43) MEDIA-AINEISTO (n=100) 

RAKENNEKUVAUS VERKOSTOANALYYSI MÄÄRÄLLINEN SISÄLLÖNANALYYSI LAADULLINEN SISÄLLÖNANALYYSI 
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sisäinen johdonmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149). Tässä tutkimuksessa sisäiseen 

johdonmukaisuuteen on pyritty argumentaatiossa, jonka pohjana on käytetty monipuolisia 

lähteitä. Tämän tarkoitus on ollut avata käsiteltyjä ilmiöitä laajemmasta kuin yhdestä 

näkökulmasta ja jopa haastaa vakiintuneitakin käsityksiä ja määritelmiä. Tutkimuksessa on 

tavoiteltu johdonmukaisuutta myös raportoimalla selkeästi tutkimuksen kulkua ja eri vaiheita 

kuten aineiston keräämiseen, analysointiin ja menetelmiin liittyviä seikkoja.  

Tulkintani mukaan Haaparannan ja Niiniluodon (2016, 101) kysymykset kaksi ja kolme 

kietoutuvat osaksi yhtä kokonaisuutta, joka käsittelee tutkimusaiheen ja -kohteen valintaa. 

Ympäröivä yhteisö voi esimerkiksi ohjata tietynlaiseen tutkimukseen tai toisaalta pyrkiä 

rajoittamaan jonkin ilmiön tutkimista. Toisinaan tutkijaa voidaan kannustaa yhteiskunnalle tai 

yhteisölle eniten hyötyä tai hyvinvointia tuottavan ilmiön tutkimiseen. (Haaparanta & 

Niiniluoto 2016, 101.) Nähdäkseni tutkimusaiheen ja -kohteen valintaan liittyy kuitenkin myös 

oma individualistinen päätös ja näkemys siitä, mikä ylipäätään on tutkimisen arvoista ja mikä 

ei. Suurin osa tämän tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä luotiin kandidaatintutkielmaa 

tehdessä, joten tutkittavana oleva ilmiö on pitkällisen pohdinnan ja teoretisoinnin tulos. 

Tarkempi tutkimuskohde valikoitui pro gradu -tutkielmaprosessin alussa, jolloin monista 

mahdollisista näkökulmista päädyin moraalisäätelyn verkostolliseen ja vallankäyttöön 

liittyvään vaihtoehtoon. En koe, että minua olisi tutkijana vahvasti ohjattu valituksi tulleen 

aiheen tutkimiseen. Päinvastoin miellän asian niin, että ajattelin silloin ja ajattelen yhä 

suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston tutkimisen olevan tärkeää ja avaavan uutta 

näkökulmaa liikunta- ja urheilukulttuuriimme.  

Neljäs Haaparannan ja Niiniluodon (2016, 101) tieteen etiikkaan liittyvistä kysymyksistä 

koskee tutkimustulosten tavoittelua. Tämä kysymys pohjautuu lähinnä siihen, miten 

tutkimuksesta saatuja tuloksia myöhemmin hyödynnetään (Haaparanta & Niiniluoto 2016, 101-

102). Vaikken etukäteen voikaan tietää, kuinka tutkimukseni tuloksia tullaan käyttämään, en 

kuitenkaan koe tutkivani yhteiskunnallisesti kovinkaan arkaa tai epäilyttävää ilmiötä. Mikäli 

tekisin verkostoanalyysiä henkilönimitasolla, olisi Haaparannan ja Niiniluodon esittämä neljäs 

kysymys otettava varsin painokkaasti huomioon. Toki myös instituutiotasolla tapahtuva 

tarkastelu voi tuottaa tuloksia, jotka jonkin tietyn toimijan näkökulmasta katsottuna ovat 
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epäedullisia. Tutkimukseni tarkoitus ei kuitenkaan ole arvottaa moraalisäätelyverkostossa 

olevia toimijoita tai niiden suhteita vaan todeta nykyinen asiaintila.  

Mielenkiintoinen tutkimuksen tekemisen etiikkaan liittyvä näkökulma on Haaparannan ja 

Niiniluodon (2016, 102) esittämä pohdinta tutkijan omasta moraalista. Tutkijan oman moraalin 

käsitteellistys koskee tutkijan omaa positiota, arvomaailmaa ja ennakkokäsitystä tutkittavasta 

ilmiöstä. Esimerkkinä Haaparanta ja Niiniluoto (2016, 102) mainitsee luonnonsuojelun 

tärkeyttä korostavan tutkijan, joka voi tutkimuksessaan esitellä teollisuuden metsille 

aiheuttamia vahinkoja varsin painokkaasti. Sen sijaan teollisuuden etuja puolustava tutkija ei 

tuloksia esitellessään ole aivan yhtä varma teollisuuden vaikutuksista luontoympäristöön 

(Haaparanta & Niiniluoto 2016, 102). Vaikkei minulla tutkijana ole sidoksia ilmiöni kannalta 

olennaisiin toimijoihin (vaikka kilpaurheilijana olen tietysti sitoutunut noudattamaan 

esimerkiksi Suomen antidopingsäännöstöä), on minullakin tietysti ilmiöstä omat 

ennakkokäsitykseni ja mielipiteeni. Dopingiin liberaalisti suhtautuvan näkemykseni voidaan 

katsoa sopivan luomani teoreettisen viitekehyksen kanssa yhteen. Moraalisäätelyn ajatuksena 

on paljastaa yhteiskunnan eri osa-alueiden vakiintuneita ja normaaleina koettuja moraalisia 

eetoksia ja jopa haastaakin niitä. Tähän kontekstiin sovitettuna kenties yleisestä mielipiteestä 

poikkeava dopingkäsitykseni antaa mahdollisuuden ilmiön hedelmälliseen tarkasteluun. 

Toisaalta en välttämättä täysin sataprosenttisesti hahmota tai ymmärrä nykyistä eetosta 

moraalisäätelyllä tuottavien toimijoiden näkemyksiä ja perusteita toiminnalleen. Tällöin riskinä 

voi olla eetosta vahvistavien näkemysten arvottaminen eetosta kyseenalaistavia näkemyksiä 

alemmaksi. Toisaalta tällaiselle arvottamiselle ei tässä tutkimuksessa ollut tarvetta tai 

mahdollisuutta, sillä dopinguutisia laadullisen sisällönanalyysin keinoin tarkastellessani 

yhdistin klusteroinnin seurauksena syntyneet luokat moraalisäätelyn teoriaan, enkä 

aineistolähtöiseen tapaan muodostanut omia pääkäsitteitä aineistosta. Myös media-aineiston 

pelkistämisessä ja tutkimuksen muun aineiston kohdalla pyrin jättämään omat tietoiset 

ennakkokäsitykseni analyysin ulkopuolelle, sillä tavoitteenani oli tehdä hyvä ja luotettava 

tutkimus, joka ei ole värittynyt omilla lähtökohdillani. 

Viides Haaparannan ja Niiniluodon (2016, 103) eettisistä kysymyksistä liittyy tutkijan 

käyttämiin keinoihin ja toimintatapoihin. Näihin keinoihin ja tapoihin liittyvät ohjeet korostavat 

erilaisia piittaamattomuuden ja vilpin muotoja, kuten laiminlyöntejä ja holtittomuutta 
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tutkimuksen tekemisessä, tekaistujen havaintojen ja tuloksien esittämistä, havaintojen 

vääristelyä ja luvatonta lainaamista (Haaparanta & Niiniluoto 2016, 103). Käsitystä edellä 

mainittuihin keinoihin kajoamattomuudesta on pyritty tuomaan esille raportoimalla selkeästi 

tutkimuksen kulkua ja siihen liittyviä metodologisia ratkaisuja, aineistoa ja analyysiä. Toinen 

tärkeä asia tutkijan toimintatapoihin liittyen on tutkimuksen kohteena olevien tahojen 

identiteettiä ja tietosuojaa koskevat ulottuvuudet (Haaparanta & Niiniluoto 2016, 103). Tässä 

tutkimuksessa on käytetty julkisia dokumentteja ja esimerkiksi toimijoiden hallitusten, 

työryhmien ja elimien jäsenyyksiä kuvaavat verkostot mahdollistavat aineistotyyppinä 

aineiston keräämisen ilman toimijoiden apua (ks. esim. Borgatti & Halgin 2011). Analyysini ei 

myöskään pyri arvottamaan toimijoita tai heidän asemaansa, vaan yksinkertaisesti kuvaamaan 

vallitsevia asiaintiloja. 
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5 TULOKSET 

Tässä pääluvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään 

asiakirja-aineiston pohjalta tehtyyn rakennekuvaukseen, jonka tarkoituksena oli selvittää 

suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston muotoutumista ja toimijoiden vastuiden 

määrittymistä. Toisessa alaluvussa esitellään verkostoanalyysin tulokset, jotka johdattavat 

lukijan asiakirja-aineistoanalyysiä syvemmälle nykyiseen verkostoon ja sen toimijoihin. 

Kolmannen alaluvun tulokset perustuvat aineistona toimineiden uutisten määrälliseen ja 

laadulliseen sisällönanalyysiin. Analyysin perusteella on tarkasteltu sitä, keille toimijoille 

moraalisäätelyvalta mediassa annetaan ja millaista toimijoiden harjoittama moraalisäätely 

mediassa on. 

5.1 Verkosto muodostaa itse itsensä 

Tämän alaluvun on määrä tarjoilla vastaus tutkimuskysymykseen yksi. Tarkastelun kohteena 

on suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston muotoutuminen ja sen vastuiden 

määrittyminen. Tarkoituksena on asiakirja-aineistoon perustuen esitellä pääpiirteittäin 

nykyisen verkoston muotoutuminen ja se, kuinka eri toimijoiden vastuut verkostossa 

määrittyvät. Historiallinen tarkastelu alkaa vuodesta 2013, jota voidaan pitää 

viimeaikaisimpana isompana kimmokkeena urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnin 

pohdinnassa Suomessa. Tarkastelu keskittyy verkoston merkittävimpiin toimijoihin, niiden 

muotoutumiseen ja vastuihin.  

Tarkempi kuvaus verkostoon kuuluvista toimijoista ja niiden välisistä suhteista esitetään 

seuraavassa alaluvussa, jossa verkostoa tarkastellaan interlocking directorates -

verkostoanalyysimenetelmällä. Verkostoanalyysin avulla tuodaan myös esiin verkoston 

toimijoita hieman laajemmin. 
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5.1.1 Verkoston muotoutuminen 

Tietynlainen alkusysäys huippu-urheiluun liittyvien eettisten kysymysten hallinnoinnin 

uudelleenjärjestelyistä tapahtui helmikuun alussa 2013, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö 

asetti liikuntalakia ja siihen liittyvää lainsäädäntöä uudistavan työryhmän. Hallitusohjelmaan 

tehdyn kirjauksen mukaan uudistetun liikuntalain tuli olla myös edistämässä suomalaiseen 

liikuntajärjestelmään liittyvää rakennemuutosta. Tuolloin pääministerinä olleen Jyrki Kataisen 

hallituksen ohjelman toteuttamissuunnitelmaan oli asetettu maininnat esimerkiksi 

liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittämisestä, liikunnan peruspalveluaseman 

vahvistamisesta ja kuntien valtionosuuksien kohdentamisesta seuratoiminnan edistämiseen. 

(OKM 2014a.) 

Työryhmän esitys uudesta liikuntalaista mukaili hyvin vahvasti aiemmin voimassaollutta 

liikuntalakia, jossa niin ikään korostuivat väestön hyvinvoinnin ja terveyden, lasten ja nuorten 

kehityksen ja kasvun, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden sekä liikunnan kansalaistoiminnan 

tukeminen. Liikunnan ja etenkin kilpa- ja huippu-urheilun osalta työryhmän esitys toi kuitenkin 

pienen, joskin varsinkin käsillä olevan tutkimuksen näkökulmasta katsottuna merkittävän 

uudistuksen. Vuonna 1998 säädetystä ja vuoden 1999 alusta voimaantulleesta liikuntalaista 

poiketen uuden liikuntalain tavoitteeksi katsottiin myös liikunnan ja huippu-urheilun 

rehellisyyden ja eettisten periaatteiden edistäminen. (OKM 2014a.) Työryhmän esitys uudesta 

liikuntalaista säilyi muuttumattomana, ja uusi liikuntalaki vahvistettiin 10.4.2015. Laki astui 

voimaan saman vuoden toukokuun alusta (Liikuntalaki 2015). 

Suomalaisen antidopingtoiminnan lippulaiva ADT loi samana vuonna perustaa suomalaisen 

dopingin moraalisäätelyverkoston organisatorisille muutoksille. ADT:n tuolloinen hallitus teki 

opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen, jossa ehdotettiin nykyistä laajemmin urheilun eettisiä 

asioita käsittelevän organisaation perustamista. ADT katsoi mahdolliseksi myös uuden 

organisaation rakentamista omaan yhteyteensä. Urheiluministerin virkaa vuonna 2013 hoitanut 

Paavo Arhinmäki oli vastaanottamassa ADT:n aloitetta ja antoi ministeri Lauri Tarastille 

tehtäväksi aloitteen vaatimien toimien selvityksen. (SUEK 2014.) 
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Tarastin työn tarkoitus oli puettu suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin eettisten 

kysymysten hallinnoinnin selvittämisen muotoon. Konkreettisesti ADT:n aloite näkyi Tarastille 

annetussa tehtävänannossa kartoittaa erilaisia tehokkaan hallinnoinnin muotoja ja vaihtoehtoja 

ja tekemään niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Eri vaihtoehtoja punnittuaan Tarastin tuli 

taloudelliset ja lainsäädännölliset tekijät huomioiden tehdä perusteluihin nojaava ehdotus siitä, 

mikä hänen tekemistään eettisten kysymysten hallinnoinnin vaihtoehdoista olisi ensisijainen 

toteutettavaksi. (OKM 2014b.) 

Tarasti viittasi selvityksen asettamispäätöksen osalta jälleen Kataisen hallitusohjelmaan, jossa 

korostettiin huippu-urheilun yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja eettisyyttä. Tuolloin 

suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin dopingasioista vastaavan ADT:n toiminnan 

tukemisen lisäksi hallitusohjelmaan oli kirjattu myös dopingin ja katsomoväkivallan vastaisista 

ylikansallisista sopimuksista huolehtiminen sekä urheiluun liittyvien muiden eettisten 

kysymysten tarkastelu. Asettamispäätöksessä huomioitiin myös tulevan liikuntalain tarkoitus 

suomalaisen liikuntajärjestelmän uudistajana sekä liikunnan ja urheilun kansainvälisen 

yhteistyön kehittyminen. (OKM 2014b.) 

Tarasti toteaa vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessään suomalaisen antidopingtyön ja -

valvonnan toimivan hyvin, eikä ehdota tämän ilmiön osalta tehtäviä hallinnollisia muutoksia. 

ADT:n toimenkuvan muutos ei Tarastin mukaan ollut tarkoituksenmukaista, vaan se voisi 

pikemminkin sekoittaa nykyisellään toimivaa käytäntöä. Selvityksessä nähdään hallinnollisia 

muutostarpeita etenkin urheilukilpailujen manipuloinnissa, jossa ei Tarastin mukaan ole 

olemassa dopingvalvonnan kaltaista järjestelmää. Selvityksessä Tarasti tuo esille seitsemän 

urheilun eettistä tehtävää, joihin urheilujärjestöjen oma kapasiteetti ei välttämättä riitä ja joihin 

hänen mielestään tarvitaan uudenlaisia hallinnollisia ratkaisuja yhteistyön näkökulmasta. 

Näistä tehtävistä neljä ensimmäistä keskittyy vahvasti urheilukilpailuiden manipulointiin ja sen 

estämiseen. Loput kolme tehtävää ovat yleisluonteisempia ja sisältävät eettisiä kysymyksiä 

koskevien suositusten ja ehdotusten tekemisen ja hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamisen.  

(OKM 2014b.) 
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Edellä esitettyihin uudenlaista hallinnollista ratkaisua kaipaaviin eettisiin tehtäviin Tarasti pohti 

perustettavaksi urheilun yleiseettistä yksikköä. Hän pohti neljää eri toimintavaihtoehtoa, jolla 

urheilun eettisten kysymysten hallinnointi voitaisiin järjestää. Nämä vaihtoehdot olivat 

tehtävän antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle, tehtävän lisääminen ADT:n toimintaan, 

erillisen toimikunnan perustaminen joko urheilun sisäisesti tai OKM:n nimittämänä ja uuden 

julkisoikeudellisen yhdistyksen luominen. (OKM 2014b.) 

Selvityksen mukaan lopullisen toimintavaihtoehdon tulisi olla toimiva viranomaisyhteyksien 

osalta ja toimia tukena eri urheilujärjestötoimijoille. Lisäksi selvityksessä painotettiin asian 

taloudellista puolta, sillä valitun vaihtoehdon ei tule aiheuttaa kohtuuttomasti kustannuksia. 

Lopullisen vaihtoehdon valinnassa näytti vaikuttavan pohdinnat julkisen vallan roolista 

urheilun eettisten kysymysten käsittelyssä. Selvityksen mukaan perustettavalle yksikölle 

kaavaillut urheilukilpailujen manipulointiin liittyvät tehtävät vaativat yhteistyötä esimerkiksi 

poliisin kanssa ja täten julkisen vallan toimien liittämistä yksikön toimintaan. Yksikön 

yleiseettisten tehtävien todettiin olevan ensisijaisesti urheilujärjestöjen omalla vastuulla. 

Toisaalta uuden urheilun yleiseettisen yksikön katsottiin tarjoavan mahdollisuuden ”avustaa 

urheilujärjestöjä urheilun keskeisten eettisten periaatteiden noudattamisessa ja 

tulkitsemisessa”. Samaten julkisen vallan roolia korostettiin yksikön uskottavuuden ja 

vaikuttavuuden osalta. Selvityksen mukaan pelkästään urheilun sisäisen yksikön antamien 

suositusten ja ehdotusten painoarvo jäisi vähäisemmäksi kuin yksikön, jossa julkisella vallalla 

on selkeä edustus. Julkisen vallan sisällyttämisen yksikön toimintaan katsottiin edistävän 

kaikkien yksikölle kaavailtujen tehtävien suorittamista ja täten urheilun eettisten periaatteiden 

toteutumista. (OKM 2014b.) 

Edellä esitettyjen perustelujen myötä Tarastin selvityksessä päädyttiin ehdottamaan 

julkisoikeudellista urheilun yleiseettisen toimikunnan perustamista, joka OKM:n nimittämänä 

muodostuisi julkisen vallan, urheilujärjestöjen ja vedonlyöntiyhtiöiden edustuksesta. 

Selvityksen mukaan urheilun eettiset kysymykset ratkeavat parhaalla mahdollisella tavalla 

”laajan yhteistoiminnan kautta, johon kaikki kussakin asiassa asianosaiset tahot, myös julkinen 

valta, täysimääräisesti osallistuvat”. Toisaalta selvityksessä korostettiin urheilujärjestöjen 

itsenäistä vastuuta, minkä takia perustettavassa toimikunnassa tulisi urheilujärjestöjen 

edustuksella olla määrällinen enemmistö. (OKM 2014b.) 
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Urheilun yleiseettisen toimikunnan tulevat tehtävät rajattiin Tarastin selvityksessä koskemaan 

urheilun yleisiä eettisiä kysymyksiä. Täten toimikunnan työnkuvasta rajattiin pois 

yksittäistapausten käsittely. Lisäksi toimikunnan todetaan olevan ADT:stä erillinen toimija, 

jonka toimenkuvaan ei kuulu yksinomaan ADT:n suorittamat tehtävät. Toimikunnalla olisi 

kuitenkin mahdollisuus urheilun yleisten eettisten kysymysten ja hyvän hallinnon periaatteiden 

osalta esittää suosituksia myös antidopingtyöstä. Sen sijaan dopingvalvonta oli tarkoitus jättää 

kokonaan ADT:n vastuulle. (OKM 2014b.) 

Samana vuonna Tarastin eettisten asioiden hallintaa käsitelleen selvityksen valmistuttua 

puolustusministerinä toiminut Carl Haglund asetti työryhmän selvittämään suomalaisen 

antidopingtoiminnan viranomaisyhteistyön tehostamisen mahdollisuuksia. Työryhmän 

asettamisen taustalla oli vuoden 2015 alusta voimaantuleva Maailman antidopingjärjestö 

WADAn uusi antidopingsäännöstö, jonka toimeenpanoa varten viranomaisyhteistyötä oli 

ministeriön mukaan antidopingasioissa kehitettävä. Lisäksi työryhmälle asetettiin tehtäväksi 

Suomen antidopingsäännöstön toimivuuden tarkastelu sekä nykyisen viranomaisyhteistyön ja 

lainsäädännön riittävyyden arviointi WADAn tulevan antidopingsäännöstön toteuttamisessa. 

(OKM 2015a.) 

Työryhmän mukaan haasteena tuolloisessa antidopingyhteistyössä oli ADT:n asema 

yksityisoikeudellisena yhdistyksenä, jolloin sen oli haastavaa toimia viranomaistahojen kanssa 

erityisesti tiedonhankinnassa. Työryhmä ilmaisi huolensa tietojenvaihdon suhteen etenkin 

ADT:n, poliisin ja tullin kesken. Selvityksessä todettiinkin, ettei ”ADT:n tekemä 

viranomaisyhteistyö täytä uuden antidopingsäännöstön asettamia tavoitteita ja velvoitteita”. 

Vuoden 2015 alusta voimaantullut WADAn antidopingsäännöstö edellytti ADT:ltä muun 

muassa dopingvalvonnan osalta suoritettua tutkintaa esimerkiksi dopingrikkeisiin liittyvissä 

kuulemisissa, minkä toteuttamisen nähtiin olevan haastavaa yhdistyksen yksityisoikeudellisen 

aseman vuoksi. Lisäksi työryhmän selvityksessä todettiin, ettei ADT:llä ole osaamista tällaisten 

velvoitteiden suorittamiseen. (OKM 2015a.) 

Haglundin asettama työryhmä esitti loppuraportissaan, että ADT:n ja eri viranomaistoimijoiden 

yhteistyötä helpotetaan tahojen välisillä yhteistyöneuvotteluilla ja yhteyshenkilöiden 
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nimeämisillä. Lisäksi työryhmä esitti mahdollisuutena luoda niin sanottuja 

yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka tekisivät ADT:n ja viranomaisten välisen yhteistyön 

säännöllisemmäksi ja konkreettisemmaksi ja samalla täyttäisivät WADAn 

antidopingsäännöstön asettamat velvoitteet. Viranomaisista yhteistyötahoiksi työryhmä esitti 

poliisin, tullin, Valtakunnansyyttäjänviraston sekä sosiaali- ja terveysministeriön. Näiden 

tahojen kanssa ADT:n oli määrä sopia esimerkiksi tietojen vaihtamisesta ja koulutuksen 

järjestämisestä. (OKM 2015a.) 

Dopingin moraalisäätelyn toimijaverkoston näkökulmasta katsottuna työryhmän merkittävin 

lausunto oli ehdotus ADT:n aseman vahvistamisesta. Työryhmän selvityksen mukaan ADT:n 

aseman vahvistamistarvetta on jatkossa määrä tarkastella ”osana urheilun eettisten kysymysten 

hallinnointia”. (OKM 2015a.) Tämä tietyllä tapaa poikkesi aiemmasta Tarastin tekemästä 

selvityksestä, jossa ADT:n asema nähtiin erillisenä ehdotettuun urheilun yleiseettiseen 

toimikuntaan nähden.  

Urheilun eettisten asioiden hallinnoinnin pohdintaa harjoitti myös OKM:n toukokuussa 2014 

asettama liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen arvioiva ja valmisteleva työryhmä. 

Tämän eri asiayhteyksissä niin sanotuksi Liikunnan pyöreän pöydän työryhmäksi nimetyn 

ryhmän tehtävä oli yleisten liikuntapoliittisten linjausten lisäksi ”pohtia ja esittää, mitkä 

urheilun eettisistä kysymyksistä vaativat uusia järjestelyjä eettisten kysymysten 

hallinnoinnissa, vaihtoehtoja eettisten kysymysten hallinnoinnille ja miten urheilun ja liikunnan 

toimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa.” Eettisten asioiden selvittämisen taustalla 

oli raportin mukaan liikunnan ja urheilun eettisten ongelmien moninaistuminen ja hyvän 

hallintotavan vaarantuminen. (OKM 2015b.) 

Työryhmän selvityksen mukaan uusia hallinnollisia järjestelyjä urheilun eettisissä 

kysymyksissä vaativat urheilukilpailujen manipuloinnin vastaiseen sopimukseen liittyvien 

velvoitteiden täyttäminen, toimiva viranomaisyhteistyö antidopingasioissa ja uuden 

katsomoväkivaltasopimuksen toimeenpano. Näiden lisäksi urheilujärjestöjen tulee myös pohtia 

muita eettisiä kysymyksiä ja niiden tarvetta hallinnollisissa uudistuksissa. Työryhmä ehdotti, 

että OKM perustaa urheilun eettisten asioiden työryhmän, jonka tehtäväkenttään kuuluu alan 



 

72 

 

eri toimijoiden vastuiden ja yhteistyön periaatteiden määritteleminen sekä urheiluliikkeen ja 

julkisen vallan yhteistyön seuraaminen ja kehittäminen. (OKM 2015b.) Näitä suuntaviivoja 

noudatellut työryhmä perustettiinkin marraskuussa 2015 Urheilun eettisten asioiden 

neuvottelukunnan muodossa (Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015). 

Uuden urheilun eettisten asioiden työryhmän perustamisen lisäksi ilmiön moraalisäätelyn 

toimijaverkoston kannalta keskeisin OKM:n työryhmän ehdotus oli ADT:n muuttaminen 

uudeksi yksityisoikeudelliseksi yhdistykseksi, jonka tehtävät laajenisivat antidopingtoiminnan 

lisäksi koskemaan myös urheilukilpailujen manipulaatiota ja katsomoväkivaltaa. Näihin 

ilmiöihin liittyvien sopimusten toimeenpanon ja valvonnan lisäksi uuden yhdistyksen oli määrä 

myös järjestää koulutusta ja valistusta sekä tehdä ehdotuksia kilpailumanipulaation ja 

katsomoväkivallan suhteen. Toimet edellä mainittujen uudistusten järjestämiseksi tuli 

työryhmän ehdotuksen mukaan aloittaa vuoden 2015 huhtikuun puoliväliin mennessä. (OKM 

2015b.) 

Vuosi 2015 olikin ajanjakso, jolloin suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto sai 

nykyisenkaltaisen muotonsa. ADT valmisteli OKM:n liikuntapolitiikan suuntaviivoja 

hahmotelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti organisaatiouudistusta, joka toteutui vuonna 

2016. Viimeistä kertaa vuosikertomuksessaan pelkkänä ADT:na esiintynyt organisaatio 

perusteli muutosta tehtäväkentän laajenemisella ja uusien yhteistyötä vaativien 

valtiosopimusten täyttämisellä (SUEK 2015). Perustelut seurailevat samoja linjoja, joita 

yhdistyksen organisatorisen muutoksen vauhdittajina toimineet selvitykset ja työryhmät 

kulkivat (OKM 2014b; OKM 2015a; OKM 2015b). Muutoksen ADT:stä SUEKiksi ei 

kuitenkaan voida katsoa olleen ylhäältä päin pakotettu, sillä ADT oli itse varsin vahvana 

toimijana muutoksen vauhdittajana tekemällä Tarastin selvitykseen johtaneen aloitteen (SUEK 

2014). 

5.1.2 Verkoston vastuiden määrittyminen 

Suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin periaatteiden ylimpänä auktoriteettina voidaan pitää 

liikuntalakia, jonka nykyinen versio astui voimaan vuoden 2015 toukokuun alusta. 
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Historiallisesti tarkasteltuna urheilun eettiset asiat eivät ole olleet liikuntalaissa kovinkaan 

vahvasti esillä. Vuonna 1979 säädetyssä liikuntalaissa ei ollut mainintaa liikunnan ja urheilun 

eettisyydestä, eikä laki edellyttänyt valtionavustusta nauttivilta toimijoilta hyvän hallinnon tai 

eettisten periaatteiden noudattamista. Valtionavustuksen menettämisen uhka oli kuitenkin 

olemassa, mutta avustuksen eväämisen tai takaisinperinnän syyt liittyivät virheellisten tietojen 

antamiseen tai muihin epäselvyyksiin toimijoiden avustuskelpoisuudessa. (Liikuntalaki 1979.) 

Liikuntalakia on urheiluväen keskuudessa pidetty merkkinä siitä, mihin suuntaan 

liikuntapolitiikkaa on kunakin aikana julkisen vallan toimesta haluttu viedä (Valtion 

liikuntaneuvosto 2016). Vuoden 1979 liikuntalaissa korostunut liikunnan edellytysten ja 

palveluiden tasapuolinen saatavuus kaikkien kansalaisten kesken voidaan nähdä tietynlaisena 

yleisenä kannanottona tasapuolisen liikuntakulttuurin puolesta (Liikuntalaki 1979). Tämän 

liikuntalain kumonnut ja vuonna 1999 voimaantullut liikuntalaki astui ainakin sanamääräisesti 

edeltäjäänsä vahvemmin liikunnan eettisyyden pelikentälle. Laissa korostettiin liikunnan roolia 

tasa-arvon, suvaitsevaisuuden, kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävän 

kehityksen edistäjänä (Liikuntalaki 1998).  

Uusin ja tällä hetkellä voimassa oleva liikuntalaki säädettiin vuonna 2015. Tällä kertaa 

liikunnan ja urheilun eettisyys sai ensimmäistä kertaa maininnan liikuntalain puitteissa, kun 

lain yhdeksi tavoitteeksi nimettiin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyden ja eettisten 

periaatteiden edistäminen. Maininnan taustalla oli opetus- ja kulttuuriministeriön Lauri 

Tarastilla teettämä urheilun eettisten asioiden hallinnointia koskeva selvitys (OKM 2014b), 

jossa ehdotettiin urheilun eettisten periaatteiden sisällyttämistä lakitekstiin. Selvityksen 

mukaan vuodesta 1999 asti voimassaolleessa liikuntalaissa ei ollut mainintaa urheilun 

tärkeimmästä eettisestä periaatteesta, reilusta pelistä. Reilun pelin keskeisimmät ilmentymät 

tämän päivän urheilukulttuurissa olivat selvityksen mukaan dopingin vastustaminen ja 

kilpailumanipulaation estäminen, jotka voitaisiin niputtaa lakitekstiin urheilun eettisten 

periaatteiden käsitteen alle. Tarasti ehdotti OKM:n (2014b) selvityksessä uuteen liikuntalakiin 

kirjattavaksi yhdeksi lain tarkoitukseksi urheilun eettisten periaatteiden toteutumisen 

myötävaikuttamisen, mikä hieman muunnellen toteutuikin.  
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Urheilun eettisten periaatteiden edistämisen lisäksi lain tavoitteiden lähtökohtina määriteltiin 

olevan tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, 

ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Edeltäjiään selvästi perusteellisemmin ja 

laajemmin luodussa liikuntalaissa urheilun eettisten periaatteiden noudattaminen asetettiin 

myös toimijoille myönnettävien valtionavustusten ehdoksi. (Liikuntalaki 2015.) 

Liikunta- ja urheilukulttuurin vastuukysymykset seurasivat vuoden 2015 liikuntalaissa 

aikaisempia linjoja. Edelleen julkisen vallan tehtäväksi katsottiin liikunnan ja urheilun yleisten 

edellytysten luominen. Uusi liikuntalaki painotti kuitenkin edeltäjäänsä voimakkaammin 

yhteistyön merkitystä liikuntapalveluiden järjestämisessä eikä katsonut sen olevan vain 

liikuntajärjestöjen vastuulla. Toimijoiden keskinäisistä vastuista laissa todettiin opetus- ja 

kulttuuriministeriön vastaavan ”liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja 

kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa”. Liikunnan 

aluehallinnon tehtävät ovat lain mukaan aluehallintovirastojen vastuulla. Kunnat ovat uuden 

liikuntalain mukaan edelleen ehkä vahvin käytännön tason toimija kansalaisten näkökulmasta 

katsottuna. Kuntien vastuulla on liikunnan yleisten edellytysten luominen liikuntapalveluita 

järjestämällä, kansalaistoimintaa tukemalla ja liikuntapaikkojen rakentamisella ja 

ylläpitämisellä. (Liikuntalaki 2015.) 

Merkittävä liikuntalaissa legitimoitu toimija on valtion liikuntaneuvosto, joka toimii opetus- ja 

kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä ja omaa tärkeän roolin liikuntapolitiikan yleisten 

linjausten luomisessa. Liikuntalain mukaan valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on ”käsitellä 

liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida 

valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä 

liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä”. 

(Liikuntalaki 2015.) 

Valtion liikuntaneuvosto on tahollaan tunnustanut valtioneuvoston tekemän selonteon 

liikuntapolitiikasta (Valtion liikuntaneuvosto 2018). Loppuvuodesta 2018 hyväksytty selonteko 

pyrkii strategisen ja yhteiskuntapoliittisen asiakirjan asemaan tarkastelemalla liikunnan yhä 

laajenevaa yhteiskunnallista merkitystä ja luomalla tulevaisuuden liikuntapolitiikalle suunnan. 



 

75 

 

Selonteko ottaa liikuntapolitiikan osalta kantaa myös liikunnan ja urheilun eettisyyteen. 

Valtioneuvosto nimeää liikuntakulttuurin eettisiksi ulottuvuuksiksi antidopingtyön tekemisen 

sekä kilpailumanipulaation ja katsomoväkivallan ehkäisemisen. Selonteon mukaan eri 

toimijoiden välinen yhteistyö eettisten ilmiöiden käsittelyssä on kehittynyt myönteiseen 

suuntaan etenkin ministeriöiden, eri viranomaisten ja urheiluliikkeen tahojen välillä. 

Toimijoiden välisistä vastuusuhteista valtioneuvosto toteaa OKM:n perustaman Urheilun 

eettisten asioiden neuvottelukunnan toimivan koordinaatio- ja tiedonvaihtoelimenä, jonka 

tehtäviin kuuluu urheiluliikkeen ja julkisen vallan eettisiä kysymyksiä koskevan yhteistyön 

seuraaminen ja kehittäminen. Merkittäviltä osin valtiorahoitteisen SUEKin vastuulle nimetään 

kansainvälisten sopimusten toimeenpano sekä urheilun eettisen toiminnan edistäminen 

yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa. (Valtioneuvosto 2018.) 

Edellä mainitut toimijat näkevät itse vastuunsa hyvin samankaltaisesti, joskin hieman 

perusteellisemmin ja yksityiskohtaisemmin ilmaistuna. Urheilun eettisten asioiden 

neuvottelukunta (2015) nimeää urheilun eettisten asioiden koordinoinnin ja yhteistyön 

kehittämisen lisäksi vastuualueikseen myös ehdotusten tekemisen eettisissä kysymyksissä sekä 

kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä 

toimimisen. Dopingin moraalisäätelyn toimijakentän osalta mielenkiintoinen maininta 

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan tehtävissä on yhteistyön periaatteiden määrittely 

urheilukilpailujen manipuloinnin, katsomoväkivallan ja antidopingtoiminnan osalta sekä 

kilpailumanipulaation ja katsomoväkivallan parissa toimivien toimijoiden vastuiden 

täsmentäminen (Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015). Toistaiseksi tällaista 

yhteistyön ja toimijoiden vastuiden määrittelyä ei ainakaan julkisten dokumenttien myötä ole 

tuotu esille. 

Toinen valtioneuvoston liikuntapoliittisessa selonteossa urheilun eettisenä toimijana esiin 

nostettu SUEK näkee oman toimintakenttänsä hyvin laajana. Karkeasti ottaen SUEK näkee 

toimintansa jakautuvan kolmeen yleisesti urheilun eettisiksi kysymyksiksi koettuun osa-

alueeseen: antidopingtoimintaan, kilpailumanipulaation torjumiseen ja katsomoturvallisuuden 

edistämiseen. Muina tehtävinä SUEK määrittelee itselleen koulutuksen tuottamisen, urheilun 

sisäisten asioiden tutkimisen, urheilun eettistä päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan 

harjoittamisen, eettisesti kestävän urheilukulttuurin kautta urheilun maineeseen, rahoitukseen 
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ja lainsäädäntöön vaikuttamisen sekä eettisesti kestävän urheilukulttuurin tukemisen viestinnän 

avulla. (SUEK 2019a.)  

Dopingin moraalisäätelyn kannalta kiinnostavimmat vastuualueet SUEKin toiminnassa ovat 

antidopingtoiminta, koulutus, vaikuttaminen ja viestintä. SUEK vastaa suomalaisesta 

dopingvalvonnasta (SUEK 2019a), mikä antaa organisaatiolle jo lähtökohtaisesti vahvan 

mandaatin toimia erittäin merkittävänä toimijana suomalaisessa dopingin 

moraalisäätelyverkostossa. Varsinaista moraalisäätelyä voidaan ajatella tapahtuvan 

koulutuksen, vaikuttamisen ja viestinnän avulla.  

SUEKin vastuiden tarkastelun selventämiseksi on syytä perehtyä organisaation strategiaan, 

jossa kuvataan järjestön tehtävien lisäksi toiminnan tarkoitus ja arvot. Strategian mukaisesti 

SUEKin toimintaa ohjaa ”puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, 

urheilun maineen parantaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisen pohjan 

vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen”. 

Strategiassaan SUEK jakaa toimintansa neljään toimintalohkoon, jotka ovat puhdas urheilu, 

urheilun eettisyyden vahvistaminen, kilpailumanipulaation torjunta sekä turvalliset ja viihtyisät 

urheilukatsomot. (SUEK 2019b.) Moraalisäätelyn näkökulmasta mielenkiintoisia ovat kaksi 

ensimmäistä osa-aluetta. Urheilun eettisyyden vahvistaminen toteuttaa suoraan moraalisäätelyn 

tarkoitusta, joka on tietynlaisen moraalisen eetoksen tuottaminen. Puhtaan urheilun käsite on 

itsessään moraalisäätelyllinen elementti, jota eri urheiluorganisaatiot julkilausumissaan 

mielellään käyttävät. 

Suomessa on 2010-luvun loppupuolella järjestelty uudelleen huippu-urheilun toimijakenttää. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa antavana elimenä toimivan valtion liikuntaneuvoston 

tekemän huippu-urheilun ulkoisen arvioinnin mukaan suomalaisen huippu-urheilun 

hallinnoinnin kokonaisuus, strategia ja työnjako on määriteltävä uudestaan (Valtion 

liikuntaneuvosto 2017). Valtion liikuntaneuvoston toteuttaman huippu-urheilun ulkoisen 

arvioinnin pohjalta Suomen Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö päätyivät vuonna 

2017 aloitetun prosessin lopputuloksena yhteisen tavoiteasiakirjan luomiseen, jossa 

suomalaisen huippu-urheilun toimijakentän roolit ja vastuut määriteltiin uudelleen. 
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(Valtioneuvosto 2018.) Tavoiteasiakirjan mukaan Suomen Olympiakomitean huippu-

urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheiluverkostoa ja vastaa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa muun muassa toimintatapojen yleisestä kehittämisestä sekä suomalaisesta 

huippu-urheilumenestyksestä. Lisäksi huippu-urheiluyksikön roolina on olla opetus- ja 

kulttuuriministeriön asiantuntijaelin huippu-urheiluun liittyvissä asioissa ja valmistella 

esityksiä esimerkiksi ministeriön huippu-urheilutoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Dopingin moraalisäätelyn toimijaverkoston kannalta merkittävää on huippu-urheiluyksikön 

vastaaminen SUEKin kanssa eettisesti kestävän huippu-urheilun edellytysten vahvistamisesta. 

(OKM & OK 2017.) 

5.1.3 Yhteenveto verkoston muotoutumisesta ja vastuiden määrittymisestä 

Suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston voidaan katsoa saavuttaneen nykyisen 

muotonsa alkuvuodesta 2016, jolloin Suomen urheilun eettinen keskus SUEK perustettiin.  

Asiakirja-aineiston perusteella suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto näyttää 

muutaman vahvan toimijan hallitsemalta kokonaisuudelta. Tietynlainen ylätason toimija on 

opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntalaki 2015), joka paitsi rahoittaa verkoston toimijoita 

(Valtioneuvosto 2018), myös tekee liikuntaa ja urheilua koskevia linjauksia ja selvityksiä (ks. 

esim. OKM 2015b; Valtion liikuntaneuvosto 2017). Liikuntalain (2015) mukaan OKM:n 

asiantuntijaelimenä toimii valtion liikuntaneuvosto, jonka tehtäväkenttä muodostuu 

laajakantoisten ja periaatteellisesti merkittävien asioiden käsittelystä, valtionhallinnon 

toimenpiteiden arvioinnista sekä aloitteiden, esitysten ja lausuntojen tekemisestä 

(Valtioneuvosto 2018). 

Tutkimuksen linjauksen mukaisesti tarkastelu keskittyy suomalaiseen huippu-urheiluun, jolloin 

voimme valtioneuvoston tunnustamaan (Valtioneuvosto 2018) OKM:n ja Olympiakomitean 

yhteiseen tavoiteasiakirjaan vedoten todeta Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtavan 

suomalaista huippu-urheilua (OKM & OK 2017). Tavoiteasiakirjan mukaan huippu-

urheiluyksikön tehtävänä on myös olla OKM:n asiantuntijan huippu-urheiluasioissa. Asiakirja-

aineiston perusteella huippu-urheiluyksikön asemaa suomalaisen huippu-urheiluverkoston 

johtajana on jatkossa entisestään selkeytettävä (Valtioneuvosto 2018).  OKM:n ja 
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Olympiakomitean alapuolella huippu-urheilujärjestelmässä toimivat lajiliitot, urheiluseurat, 

urheiluakatemiat, valmennuskeskukset, kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja 

liikuntalääketieteen keskukset (OKM & OK 2017). 

Tutkimuksen kannalta olennaisen osan huippu-urheilun kokonaisuudessa muodostavat urheilun 

eettisyyteen keskittyvät toimijat. OKM:n ja Olympiakomitean lisäksi urheilun eettisyydestä 

huolehtivat OKM:n alainen Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta ja suurelta osin valtion 

rahoituksen avulla toimiva SUEK (Valtioneuvosto 2018). Päävastuu suomalaisesta 

antidopingtyöstä on SUEKilla (Suomen Olympiakomitea 2019). Suomessa rekisteröidyt 

urheilujärjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan SUEKin vahvistamaa Suomen 

antidopingsäännöstöä (SUEK 2019c). SUEKin sääntöjen mukaan sen hallitus koostuu OKM:n, 

Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen ja 

Olympiakomitean Urheilijavaliokunnan ehdottamista jäsenistä. Lisäksi hallitukseen voidaan 

nimetä urheilijoita edustava pysyvä asiantuntijajäsen. (SUEK 2019d.) Tässä osiossa jo 

mainittujen toimijoiden lisäksi SUEK listaa urheilun eettisiä asioita edistäväksi toimijaksi 

Urheilun oikeusturvalautakunnan ja Keskusrikospoliisin (SUEK 2019e). 

Edellä on esitetty, kuinka OKM on ollut erittäin olennaisessa roolissa nykyisessä muodossaan 

olevan verkoston muotoutumisessa. Verkoston vastuut ovat myös valtiollisten tahojen 

määrittelyjen alaisia liikuntalain ollessa tietyllä tapaa ylin auktoriteetti liikunta- ja 

urheilukulttuurin roolien ja vastuiden jaossa (Valtioneuvosto 2018). Liikuntalain (2015) 

mukaan OKM vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Edelleen lain 

mukaan Valtion liikuntaneuvosto toimii OKM:n asiantuntijaelimenä liikuntaan ja urheiluun 

liittyvissä tehtävissä (Liikuntalaki 2015). Urheilun eettisten asioiden toimijoista Urheilun 

eettisten asioiden neuvottelukunta on OKM:n asettama toimielin, jonka tarkoituksena on 

urheilun eettisyyden ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanon edistäminen 

(Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015). Suomen Olympiakomitean ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön vuosille 2017-2020 asettaman tavoiteasiakirjan mukaan huippu-urheilun 

eettisten asioiden vastuu on Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköllä ja SUEKilla (OKM & 

OK 2017).  
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Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa 

verkostoanalyysin keinoin. Analyysin avulla mahdollistuu toimijoiden ja niiden välisten 

suhteiden läheisempi tarkastelu. 

5.2 Keskittynyt suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto 

Tässä alaluvussa esitellään vastaus tutkimuskysymykseen kaksi. Tarkastelun kohteena on 

tämänhetkinen suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto, sen toimijat ja niiden väliset 

suhteet. Analyysi on toteutettu käyttäen aineistona toimijoiden eri elimien jäsenyyksiä, joiden 

avulla on analysoitu eri toimijoiden keskeisyyttä verkostossa. Päällekkäisjäsenyyksiä 

tarkasteleva analyysi perustuu siihen, että useita jäsenyyksiä ja linkkejä omaavat toimijat ovat 

verkostossa keskeisimpiä ja omaavat eniten vaikuttamisen ja vallankäytön mahdollisuuksia. 

Verkostoanalyysi on toteutettu interlocking directorates -menetelmällä käyttäen Ucinet -

verkostoanalyysiohjelmaa (Borgatti, Everett & Freeman 2002). 

Kuviossa 2 on käytetyn aineiston perusteella ja verkostoanalyysin avulla visualisoitu 

suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto. Niin sanotun tapahtumaulottuvuuden (event) 

muodostavat SUEK, OK, VLN, Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta, SUEKin 

erivapaus- ja valvontalautakunnat ja OKM:n kolme urheilun eettisiä ilmiöitä pohtinutta 

työryhmää. Nämä tapahtumat muodostavat ikään kuin alustan, johon eri toimijat kiinnittyvät ja 

joissa ne operoivat. Toimijaulottuvuuden (actor) muodostavat tapahtumissa mukana olleiden 

henkilöiden taustaorganisaatiot. Taustaorganisaatioiden tarkastelu henkilönimien sijaan on 

mielekkäämpää tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta, sillä tavoitteena on yksittäisten 

henkilöiden asemien sijaan kuvata verkoston rakennetta institutionaalisesta näkökulmasta. 

Selkeyden vuoksi Suomen Antidopingtoimikunta on verkostoanalyysissä esitetty SUEKina, 

vaikka siirtymä tapahtui luonnollisesti vasta SUEKin perustamisen jälkeen. 
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Kuvio 2. Suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto. 

Kuviossa 2 on harmaalla värillä esitetty 12 keskeisyyden perusteella merkittävintä toimijaa 

(kolme linkkiä tai enemmän eri tapahtumiin) ja sinisellä loput toimijat (alle kolme linkkiä). 

Lisäksi kaikista keskeisimpien toimijoiden roolia on pyritty havainnollistamaan harmaiden 

alueiden muita suuremmalla koolla. Keskeisimmiksi toimijoiksi näyttävät muodostuvan OK, 

OKM, Veikkaus Oy, sisäministeriö (SM), oikeusministeriö (OM), Keskusrikospoliisi (KRP), 

Helsingin yliopisto, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Jääkiekkoliitto (SJL), Koripalloliitto 

(SKL), Palloliitto (SPL) ja urheilijat. Taulukossa 3 on esitetty nämä 12 verkoston keskeisintä 

toimijaa ja heidän keskeisyysasteensa vielä tarkemmin. Taulukosta näemme, kuinka OK:lla on 

kuusi, OKM:llä viisi ja muilla toimijoilla kolme linkkiä eri tapahtumiin. 
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Taulukko 3. 12 keskeisimmän toimijan keskeisyysasteet verkostossa. 

Toimija Keskeisyysaste 

OK 0.667 

OKM 0.556 

SKL 0.333 

Urheilija 0.333 

Jalkapallon pelaajayhdistys 

ry 

0.333 

SPL 0.333 

SJL 0.333 

Veikkaus Oy 0.333 

OM 0.333 

Helsingin yliopisto 0.333 

KRP 0.333 

SM 0.333 

 

Suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa voidaan toteutetun verkostoanalyysin 

perusteella pitää keskittyneenä. Verkoston suurimman (OK 0,667) ja pienimmän (useat toimijat 

0,111) keskeisyysasteen vaihteluväli on melko suuri, mikä antaa aihetta todeta verkoston 

keskittyvän suhteellisen kapealle toimijajoukolle. Havainto verkoston keskittyneisyydestä 

mukailee aikaisempia tutkimustuloksia suomalaisen liikunta- ja urheiluorganisaatioverkoston 

keskittyneisyydestä (ks. Lehtonen 2016). 

Monen verkoston toimijan keskeisyydelle voidaan löytää perusteet liikunta- ja urheilukulttuurin 

työnjaosta. Julkishallinnon edustajista opetus- ja kulttuuriministeriön keskeinen asema perustuu 

jo liikuntalain (2015) sille antamaan mandaattiin suomalaisen liikuntapolitiikan 

johtajaorganisaationa. Liikuntapolitiikan johtamisen lisäksi OKM vastaa myös liikunnan ja 

huippu-urheilun rahoittamisesta, jonka se suorittaa pääosin veikkausvoittovaroilla (OKM 

2019).  
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Sisä- ja oikeusministeriön ja Keskusrikospoliisin keskeiset asemat juontavat juurensa 

suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston muuntautumisprosessiin. Urheilun eettisten 

kysymysten käsittelyssä on tällä vuosikymmenellä alettu yhä voimakkaammin painottaa 

kilpailumanipulaatiota ja sen havaitsemista ja torjuntaa (ks. esim. OKM 2014b; Urheilun 

eettisten asioiden neuvottelukunta 2015). Suomiurheilun eettisten kysymysten hallinnointia 

käsitelleen työryhmän loppuraportissa (OKM 2014b) korostetaan julkisen vallan roolia 

kilpailumanipulaation vastaisissa toimissa. Raportin mukaan esimerkiksi todistusaineiston 

hankkimiseen ja lainsäädäntöön liittyvät toimet vaativat poliisin ja ministeriöiden 

osallistamista. Samaisessa raportissa esitetään perustettavaksi OKM:n koordinoima urheilun 

yleiseettinen toimikunta, jonka kokoonpano muodostuisi muiden urheilun toimijoiden ohella 

myös opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja Keskusrikospoliisin 

edustajista. Tuon ehdotuksen pohjalta perustetun Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan 

koostumus noudattaa työryhmän esitystä (Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015), 

mikä näkyy verkostossa näiden toimijoiden keskeisyydessä. Viranomaisyhteistyötä painotti 

myös antidoping-yhteistyön vahvistamista tarkastellut työryhmä (OKM 2015a), joka 

loppuraportissaan ehdottaa antidopingtoimijoiden ja viranomaistahojen yhteistyön kehittämistä 

esimerkiksi yhteistyöneuvotteluilla, yhteishenkilöiden nimeämisillä ja 

yhteisymmärryspöytäkirjoilla.  

Kilpailumanipulaation korostuminen urheilun eettisten asioiden pohdinnassa näkyy myös 

valtio-omisteisen Veikkaus Oy:n keskeisenä roolina verkostossa. Edelläkin mainitussa urheilun 

eettisten kysymysten hallinnointia tarkastelleen raportin ehdotuksessa urheilun yleiseettisen 

toimikunnan perustamisesta korostuu vedonlyöntiyhtiöiden rooli uuden toimijan toiminnassa 

(OKM 2014b). Kilpailumanipulaatiopuheen kasvun lisäksi Veikkaus Oy:n keskeistä asemaa 

voidaan perustella sen roolilla suomalaisen liikunnan ja urheilun rahoittajana. 

Suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston keskeisin toimija näyttäisi olevan Suomen 

Olympiakomitea. OK:n asema suomalaisen urheilun johtavana toimijana on asemoitu eri 

dokumenttien kautta (ks. esim. OKM & OK 2017; Valtioneuvosto 2018). OK:n ja OKM:n 

luoman yhteisen tavoiteasiakirjan (OKM & OK 2017) mukaan OK:n huippu-urheiluyksikkö 

johtaa suomalaista huippu-urheilua, minkä lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu myös OKM:n 

asiantuntijana toimiminen huippu-urheiluun liittyvissä asioissa. Edelleen tavoiteasiakirjan 
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mukaan OK:n huippu-urheiluyksikön vastuulla on myös eettisesti kestävän huippu-urheilun 

edellytysten vahvistaminen yhdessä SUEKin kanssa. 

Mielenkiintoinen havainto verkoston keskeisyyksistä on isojen palloilulajien lajiliittojen asema. 

Palloliitolla (SPL), Koripalloliitolla (SKL) ja Jääkiekkoliitolla (SJL) on kullakin kolme linkkiä 

eri tapahtumiin. Tähän kategoriaan voidaan katsoa lukeutuvan myös Jalkapallon 

pelaajayhdistys ry, jolla on myös kolme linkkiä tilillään. Etenkin Palloliiton ja Jääkiekkoliiton 

keskeisyyttä voidaan perustella edustamiensa lajien merkittävyydellä ja suurilla 

harrastajamäärillä, mutta koripallolla on ainakin toistaiseksi varsin maltilliset harrastajamäärät 

aivan suurimpiin lajeihin verrattuna (Koripalloliitto 2019). Toisaalta Koripalloliiton 

keskeisyyttä voidaan lähteä purkamaan esimerkiksi lajin kasvaneen näkyvyyden kautta. 

Painotus verkostossa lajiliittojen osalta on kuitenkin vahvasti joukkuelajeissa, mitä voidaan 

pitää varsin arvokkaana tutkimushavaintona. Vahvemmin yksilölajeihin keskittyvillä 

lajiliitoilla ei yhdelläkään ole verkostossa yhtä linkkiä enempää. Joukkuelajien keskeiseen 

asemaan saattaa vaikuttaa kilpailumanipulaatioilmiön ajankohtaistuminen ja kasvaminen, sillä 

ainakin tällä hetkellä huomio kilpailumanipulaation osalta tuntuu kohdistuvan vahvemmin 

joukkuelajeihin. 

Toisaalta yksilölajien aseman keskeisyydestä verkostossa ei voida tehdä lopullisia 

johtopäätöksiä pelkästään lajiliittoihin keskittyvän tarkastelun perusteella. Yksi 12 

keskeisimmästä toimijasta on urheilijoiden ryhmä, jolla on myös kolme linkkiä tapahtumiin. 

Urheilijoiden joukosta selvästi suurin osa on yksilöurheilijoita joukkueurheilijoiden jäädessä 

pienempään rooliin. Urheilijoiden linkit suuntautuvat etenkin Olympiakomiteaan ja SUEKin 

valvontalautakuntaan, joihin molempiin kuuluu urheilijajäsenen tai urheilun 

asiantuntijajäsenen roolit pysyvästi. Vaikuttaisikin siltä, että etenkin yksilöurheilijat edustavat 

verkostossa ennen kaikkea itseään, omaa lajiaan ja yleisesti urheilullista asiantuntemusta 

varsinaisen lajiliittoedustuksen sijaan. 

Kolmen linkin omaavia toimijoita ovat edellä mainittujen lisäksi Helsingin yliopisto. Helsingin 

yliopistolla on linkit SUEKin valvontalautakuntaan, Urheilun eettisten asioiden 

neuvottelukuntaan ja OKM:n urheilun eettisten kysymysten hallinnointia pohtineeseen 
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työryhmään. Yhteinen nimittäjä Helsingin yliopiston keskeisyydelle löytynee sen tarjoamasta 

oikeudellisesta osaamisesta, sillä tapahtumissa toimijaa edustavat henkilöt sijoittuvat 

osaamisalueeltaan nimenomaan oikeudellisten ilmiöiden pariin.  

Suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston keskeisimpien toimijoiden tarkastelussa on 

huomattavissa yhtymäkohtia aikaisemmin tehtyyn verkostoanalyysiin suomalaisesta liikunta- 

ja urheiluorganisaatioverkostosta (ks. Lehtonen 2017). Esimerkiksi OK, OKM, Veikkaus Oy ja 

isojen lajien lajiliitot ovat edeltävän tutkimuskirjallisuuden perusteella olleet keskeisimpiä 

toimijoita linkkien määrällä mitattuna (Lehtonen 2017, 60). Tämän vuoksi näiden toimijoiden 

keskeisyys myöskään suomalaisessa dopingin moraalisäätelyverkostossa ei tule kovinkaan 

suurena yllätyksenä. Sen sijaan moni edellä mainitussa tutkimuksessa keskeisenä esiin noussut 

toimija jäi oman tutkimukseni verkostoanalyysissä linkkien määrässä arvioituna pieneen 

rooliin. Esimerkiksi Suomen Urheiluliitto (SUL), Suomen Voimisteluliitto (Svoli), Suomen 

Työväen Urheiluliitto (TUL) ja valtion liikuntaneuvosto (VLN) eivät kukaan omanneet 

suomalaisessa dopingin moraalisäätelyverkostossa kuin korkeintaan yhden linkin. Vastaavasti 

omassa verkostoanalyysissäni nousivat vahvasti esiin OKM:n ohella muutkin ministeriöt, mikä 

poikkeaa hieman aiemmasta liikunta- ja urheiluorganisaatioihin keskittyvästä 

verkostoanalyysistä. 

Verkoston keskeisyyksiä tarkastellessamme huomaamme, että esimerkiksi eri asiakirjojen 

perusteella Suomen urheilun eettisten asioiden johtavaksi organisaatioksi legitimoitu SUEK ei 

mahdu 12 keskeisimmän toimijan joukkoon. SUEKilla on verkostossa suorat linkit OKM:n 

urheilun eettisten kysymysten hallinnointia käsitelleeseen työryhmään sekä 

antidopingyhteistyön kehittämistä pohtineeseen työryhmään. Johtopäätöksien vetäminen 

SUEKin vähemmän keskeisestä asemasta verkostossa olisi kuitenkin hätiköityä. On otettava 

huomioon, että SUEK on varsin vahvasti mukana verkoston tapahtumaulottuvuutena (SUEK 

sekä sen valvonta- ja erivapauslautakunnat). Tämän takia SUEKia voidaan pitää tietynlaisena 

alustana, jossa verkoston toimijoiden olemassaolo ja toiminta mahdollistuvat. Alustana 

toimimisen myötä SUEKin voidaan katsoa olevan operatiivisesti erittäin merkityksellisesti 

mukana verkostossa. 
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Edellä kerrottu johtaa meidät tekemään muutamia perustavaa laatua olevia huomioita 

verkostosta. Ensinnäkin kuvaus verkostosta pohjautuu nimenomaan jäsenyyksien tarkasteluun. 

Mukana verkostoanalyysissä ovat toimijoiden hallitusten, eri elimien, valtionhallinnon 

työryhmien ja valtion liikuntaneuvoston jäsenyydet. Analyysiin ei ole sisällytetty 

organisaatioiden henkilöstöä eli esimerkiksi pääsihteerit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Tämä ratkaisu on paitsi interlocking directorates -menetelmän mukainen, myös selkeytti 

analyysin tekemistä ja mielestäni tuotti kuvaavamman lopputuloksen kuin mitä kaikkien 

organisaatioissa työskentelevien ihmisten sisällyttäminen olisi saanut aikaan. Oma analyysini 

rakentuu siis luottamuspositioiden ympärille. 

Toinen painava sivumerkintä verkoston luonteesta on tehtävä sen suhteesta toimijoiden 

arvottamiseen. Tässä tutkimuksessa tehdyn verkostoanalyysin tarkoituksena on kuvata 

suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa ja sen suhteita, ei arvottaa niitä. Täten analyysini 

tarkoitus ei ole saada selville, ketkä tosiasiallisesti ovat merkittävimpiä verkoston toimijoita ja 

käyttävät eniten valtaa (ts. tarkoitus ei ole arvioida toimijoiden tai linkkien laadullista 

merkittävyyttä). Sen sijaan tutkimuksen verkostoanalyysi kuvaa sitä, keillä toimijoilla on eniten 

vaikuttamis-, informaatio- tai kontrollointimahdollisuuksia. Tämä on myös yksi tutkimuksen 

eettisiä kivijalkoja, sillä tutkimuksen julkiset aineistot on kerätty ilman asianosaisten 

tietämystä. En analyysissäni pyri arvottamaan toimijoita keskenään, vaan kuvaamaan verkostoa 

yleisemmällä tasolla. 

Verkostossa esiinnousseet toimijat antavat vahvistusta moraalisäätelyn alkuperäiselle 

määritelmälle, jossa korostuu moraalisäätelyn ja valtion keskinäisriippuvuus (ks. Corrigan & 

Sayer 1985). Toisaalta verkostokuva sopii myös niihin moraalisäätelyn teoretisointeihin, jotka 

korostavat esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoiden roolia moraalisäätelijöinä (ks. Hunt 

1999; Ruonavaara 1998; Dean 1994; Valverde 1994). Verkostoanalyysin tulokset vahvistavat 

myös Critcherin (2014) teoretisointia dopingin moraalisäätelyä harjoittavista tahoista. 

Critcherin (2014) mukaan moraalisäätelijöiksi voidaan mainita esimerkiksi urheilujournalistit, 

urheilijat, poliitikot, urheilujärjestöt ja maiden hallitukset. Näistä etenkin urheilijoiden, 

urheilujärjestöjen ja poliittisten toimijoiden rooli on myös verkostoanalyysin perusteella 

keskeinen. Seuraavaksi tarkastelen suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston toimijoita 
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media-aineiston valossa ja pyrin hahmottelemaan sitä, mitkä toimijat omaavat 

moraalisäätelyllistä puhevaltaa mediassa. 

5.3 Urheilija keskiössä dopinguutisoinneissa 

Tässä alaluvussa esitellään vastaus tutkimuskysymykseen kolme. Analyysi on toteutettu ja 

vastaus tutkimuskysymykseen hankittu käyttämällä aineistona Yle Urheilun dopingaiheisia 

uutisointeja (n=100). Uutisoinneista on etsitty yksittäisiä suomalaisia toimijoita, jotka ovat 

kommentoineet dopingiin liittyviä ilmiöitä. Yhteensä eri toimijat esiintyivät uutisoinneissa 126 

kertaa. Uutisia on tarkasteltu yksi kerrallaan, joten yksittäisen uutisen osalta yksikään toimija 

ei ole saanut useampaa merkintää itselleen. Mikäli sama toimija toistuu kahdessa eri uutisessa, 

lasketaan tämä luonnollisesti kahtena esiintymiskertana. 

Yksittäiset toimijat on sittemmin ryhmitelty institutionaalisiin toimijoihin, jotka ovat 

muodostaneet lopulliset toimijatahot (n=13). Toimijakohtaisesti uutisointeja on 

kokonaismäärän lisäksi tarkasteltu myös jaottelemalla uutisia eri luokkiin (järjestelmää 

koskevat uutisoinnit, yksittäisiä dopingtapauksia koskevat uutisoinnit, muunlaiset uutisoinnit). 

Järjestelmää koskevat uutisoinnit käsittelivät pääsääntöisesti Venäjää ja sen järjestelmälliseksi 

väitettyä dopingkulttuuria. Yksittäisiä dopingtapauksia koskevista uutisoinneista 

merkittävimpänä olivat Therese Johaugin dopingkäryyn liittyvät uutisoinnit. Muunlaisiin 

uutisointeihin mahtuu nimensä mukaisesti kahteen edelliseen luokkaan sopimattomat uutiset, 

jollaisia olivat esimerkiksi jääkiekon kotimaisen pääsarjan huume-epäilyihin liittyvät uutiset, 

erilaiset historialliset ja taustoittavat jutut sekä dopingtestauksen käytäntöjä selvittävät uutiset. 

Toimijoihin keskittyvän määrällisen tarkastelun lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös 

sitä, missä positioissa moraalisäätelyn puhevaltaa saaneet henkilöt toimijaorganisaatioissa 

olivat. Positioihin keskittyvä analyysi on toteutettu samalla tavalla kuin pelkkiin toimijoihin 

perustuva analyysi. 
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5.3.1 Moraalisäätelyvallan jakautuminen toimijoille mediassa 

Kuviossa 3 näemme toimijoiden prosentuaalisen jakautumisen kaikkien uutisjuttujen osalta. 

Toimijoista kaksi (SUEK & urheilijat) erottuvat määrällisesti selkeästi muista toimijoista. 

Seuraavaksi eniten edustettuina toimijoina olivat oikeudelliset toimijat sekä kansainväliset 

järjestöt. Muut toimijat eivät määrällisesti tarkasteltuina nouse lähelle edellä mainittuja 

toimijoita. Muu -kategoriaan kuuluvat toimijat muodostavat kuitenkin määrällisesti 

merkittävän kokonaisuuden. Muu -kategoria sisältää yksittäisiä toimijoita, jotka eivät 

mahtuneet lopullisiin toimijaluokitteluihin. Kategoria sisältää esimerkiksi kirjailijoita, 

toimittajia, yksityishenkilöitä sekä toimijoita, joiden organisaatiot eivät sopineet valittuihin 

toimijaluokkiin. 

 

Kuvio 3. Toimijoiden jakautuminen koko uutisaineistossa. 

Järjestelmätason uutisia (kuvio 4) tarkastellessa huomaamme etenkin SUEKin ja 

kansainvälisten järjestöjen osuuden kasvamisen ja urheilijoiden osuuden pienenemisen. 
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Hienoista kasvua on havaittavissa myös oikeudellisten toimijoiden ja Suomen 

Olympiakomitean osuuksissa. Tietyllä tapaa nämä pienet muutokset ovat ymmärrettäviä, sillä 

järjestelmätason uutisoinnit yleensä koskettavat suoranaisemmin urheilun eri järjestöjä kuin 

yksittäisiä henkilöitä. Järjestötason toimijoilla voi toisinaan olla jopa valtaa asioiden 

päätännässä, jolloin puhevalta luonnollisesti ohjautuisi heille. Mielenkiintoista on kotimaisten 

lajiliittojen ja seurojen poissaolo järjestelmätason uutisoinneista. Toisaalta näiden osuus 

uutisten kokonaismäärässäkään ei ollut kovin merkittävä. 

 

Kuvio 4. Toimijoiden jakautuminen järjestelmää koskevissa uutisissa. 

Toimijoiden esiintyminen yksittäisissä dopinguutisoinneissa (kuvio 5) myötäilee melko hyvin 

toimijoiden esiintymistä uutisointien kokonaismäärässä. Marginaalista osuuden laskua on 

huomattavissa SUEKin, urheilijoiden, maajoukkuetoimijoiden, Liigan (jääkiekko) ja 

Olympiakomitean kohdalla. Mielenkiintoista on, että Olympiakomitean osuus on tippunut 

nollaan eikä yksittäisiä dopingkäryjä koskevissa dopinguutisoinneissa täten ollut ainuttakaan 

kyseisen toimijan lausuntoa. Hienoista kasvua uutisointien kokonaismäärään nähden on 
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havaittavissa kotimaisten lajiliittojen ja seurojen, lääketieteellisten toimijoiden ja oikeudellisten 

toimijoiden osalta. Oikeudellisten toimijoiden osuuden kasvu on ollut prosentuaalisesti 

mitattuna suurinta, mikä selittyy yhden oikeudellisten toimijoiden kategoriaan kuuluneen tahon 

laaja kommentointi etenkin Therese Johaugin tapaukseen liittyen. 

 

Kuvio 5. Toimijoiden jakautuminen yksittäisiä dopingkäryjä koskevissa uutisissa. 

Muunlaisia dopinguutisointeja (kuvio 6) tarkastellessamme voimme huomata jo hieman 

suurempaa vaihtelua toimijoiden painottumisessa. Prosentuaalisella tasolla merkittäviä 

muutoksia on tapahtunut urheilijoiden, Liigan, oikeudellisten toimijoiden, kansainvälisten 

järjestöjen ja SUEKin osalta. Urheilijoiden kasvavaa osuutta selittää erilaiset taustoittavat 

uutisoinnit, joissa urheilijat käsittelivät dopingilmiöitä esimerkiksi takautuvasti. Liigan 

osuuden kasvua selittää vuonna 2018 mediassa näkyvyyttä saaneet huume-epäilyt. Mainittavaa 

laskua kokeneiden toimijoiden kohdalla kyse on painottumiskysymyksestä: kyseiset toimijat 

ovat vahvemmin esillä kahdessa edellisessä uutiskategoriassa (järjestelmä- ja yksittäistason 

uutisoinnit). 
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Kuvio 6. Toimijoiden jakautuminen muunlaisissa uutisissa. 

5.3.2 Moraalisäätelyvallan jakautuminen positioiden välillä mediassa 

Positioihin keskittyvä määrällinen analyysi antaa lisäulottuvuuden pelkkään toimijakohtaiseen 

tarkasteluun nähden. Taulukosta 4 näemme uutisten jakautumisen toimijoiden eri positioiden 

kesken. Kuvio 7 esittää saman informaation visuaalisessa muodossa prosentuaalisesti 

tarkasteltuna. Urheilijoiden osuus on merkittävän suuri jo siitä syystä, että kaikki urheilijat on 

niputettu myös positiotarkastelussa samaan kategoriaan. Tämä luonnollisesti poikkeaa muista 

toimijoista, sillä esimerkiksi SUEKin osalta puhevaltaa uutisoinneissa on käyttänyt monissa eri 

positioissa olevat yksittäiset toimijat, jotka on eritelty eri kategorioihin positioidensa 

edellyttämällä tavalla. Urheilijoiden lisäksi määrällisesti merkittävimpiä positioita vaikuttaisi 

olevan pääsihteeri, asiantuntija, hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja lääkäri. Kategoriaan ”muut” 

on sijoitettu kaikki positiot, jotka esiintyivät uutisissa vain kerran. 
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Taulukko 4. Uutisten jakautuminen toimijoiden positioiden perusteella. 

Positio Määrä 

urheilija  27 

pääsihteeri 20 

asiantuntija 13 

hallituksen jäsen 9 

puheenjohtaja 8 

lääkäri 7 

toimittaja 6 

päävalmentaja 5 

jäsen 4 

toimitusjohtaja 4 

lääketieteellinen 

asiantuntija 
3 

lääketieteellinen johtaja 3 

 

 

Kuvio 7. Toimijoiden jakautuminen positioiden perusteella. 
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Järjestelmää koskevissa uutisoinneissa (kuvio 8) huomaamme merkittävää muutosta 

kokonaistarkasteluun verrattuna pääsihteerin, asiantuntijan ja hallituksen jäsenen osalta. Sen 

sijaan osuuttaan ovat menettäneet varsinkin puheenjohtaja ja urheilija.  

 

Kuvio 8. Toimijoiden jakautuminen positioiden perusteella järjestelmää koskevissa 

uutisissa. 

Yksittäisissä dopinguutisoinneissa (kuvio 9) merkittävää muutosta kokonaistarkasteluun 

nähden on tapahtunut asiantuntijan, puheenjohtajan ja pääsihteerin kohdalla. Lisäksi monet 

kokonaistarkastelussa (esim. lääketieteel. asiantuntija & johtaja) alhaiselle osuudelle jääneet 

positiot ovat saaneet jonkin verran jalansijaa yksittäisten dopingkäryuutisointien osalta. 

Asiantuntijaposition merkittävää kasvua selittää yhden oikeudelliseksi toimijaksi luokitellun 

henkilön vahva panos yksittäisten dopingkäryjen kommentoinneissa. Pääsihteerin position 

puhevallan merkittävä prosentuaalinen lasku on mielenkiintoista. Vaikuttaisi siltä, että 

pääsihteerillä on merkittävää puhevaltaa nimenomaan järjestelmää koskevissa uutisoinneissa. 
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Kuvio 9. Toimijoiden jakautuminen positioiden perusteella yksittäisiä dopingkäryjä 

koskevissa uutisissa. 

Muunlaisissa uutisoinneissa (kuvio 10) uutisten kokonaismäärään nähden merkittävää 

muutosta on tapahtunut urheilijan, lääkärin, hallituksen jäsenen, asiantuntijan sekä pääsihteerin 

positioiden kohdalla. Muutoksia selittää toimijoiden painottuminen erityyppisiin uutisointeihin: 

urheilijat tuntuvat saavan puhevaltaa eniten taustoittavissa uutisoinneissa ja pääsihteerit 

järjestelmää koskevissa uutisoinneissa. Asiantuntijan position merkittävää laskua selittää 

position painottuminen yksittäisiä käryjä koskeviin uutisiin kategoriaan kuuluvan oikeudellisen 

toimijan myötä. Urheilijan asemaa pohtiessa on syytä kuitenkin muistaa, että kyseinen 

kategoria on varsin hyvin edustettuna kaikissa uutisointityypeissä eikä sinänsä painotu vain 

yhdenlaisiin uutisointeihin. 
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Kuvio 10. Toimijoiden jakautuminen positioista perusteella muunlaisissa uutisissa. 

5.3.3 Yhteenvetoa uutisaineiston määrällisestä analyysistä 

Uutisaineistojen perusteella voidaan todeta, että moraalisäätelyllistä puhevaltaa saavat 

mediassa toimijoista eniten SUEK, urheilijat, oikeudelliset toimijat ja kansainväliset järjestöt. 

Toimijat painottuvat erilaisissa uutisissa hieman eri tavalla ja esimerkiksi SUEKin osuus 

moraalisäätelyvallasta on suurimmillaan järjestelmää koskevissa uutisissa ja urheilijoilla 

muunlaisissa uutisissa. Verkostoanalyysillä toteutettuun verkostokuvaan verrattuna uutisten 

perusteella luotu käsitys verkoston toimijoista on hyvin erilainen. Yhtymäkohtia löytyy lähinnä 

urheilijoiden osalta, joiden keskeisyys oli verkostoanalyysinkin perusteella merkittävä. Myös 

SUEKilla oli verkostoanalyysin perusteella useampi linkki, vaikkei se keskeisimpien 

toimijoiden rinnalle noussutkaan. SUEK oli kuitenkin verkostoanalyysissä vahvasti esillä 

tapahtumaulottuvuuden roolissa. Verkostoanalyysin perusteella verkoston keskeisimmistä 

toimijoista OK, OKM, lajiliitot, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Veikkaus Oy, SM, OM, KRP 
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ja Helsingin yliopisto ovat hyvin pienessä tai olemattomassa roolissa uutisissa esiintyvinä 

moraalisäätelijöinä. 

Myös moraalisäätelyn teoriaa muistellessamme media-aineiston määrällinen analyysi antaa 

verkostoanalyysiin nähden hieman poikkeavan kuvan. Moraalisäätelyn alkuperäinen 

käsitteellistyshän korostaa moraalisäätelyn ja valtion keskinäistä riippuvuutta ja rajoittaa 

moraalisäätelyn harjoittamisen vain yhteiskunnan johtavien tahojen toimeliaisuudeksi 

(Corrigan & Sayer 1985). Sittemmin moraalisäätelyn teoretisoinneissa on vahvasti haastettu 

Corriganin ja Sayerin näkemystä ja korostettu moraalisäätelyprojekteja koordinoivien tahojen 

olevan usein esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoita (ks. esim. Hunt 1999; Ruonavaara 

1998; Dean 1994; Valverde 1994). Tämän tutkimuksen määrällinen analyysi vahvistaa 

moraalisäätelyn jälkimmäistä teoretisointia, jossa moraalisäätelijän ei välttämättä tarvitse 

kuulua yhteiskunnan johtaviin ja eniten valtaa omaaviin toimijoihin. Verkostoanalyysissä 

keskeisiksi toimijoiksi tulkituista etenkin ministeriöiden ja keskusrikospoliisin vaatimaton rooli 

uutisissa esiintyvien moraalisäätelijöiden joukossa viittaisi valtion jokseenkin näkymättömään 

rooliin dopingin julkisissa moraalisäätelytalkoissa. Toisaalta moraalisäätelyn puhevaltaa 

mediassa harjoittaneista toimijoista esimerkiksi pitkälti valtiorahoitteista SUEKia tai 

urheilijoiden joukkoa ei voida varsinaisesti pitää yhteiskunnassa mitenkään alisteisessa 

asemassa olevina toimijoina. Varsinkin SUEKin voidaan katsoa olevan eettisten asioiden osalta 

varsin johtavassa asemassa suomalaisessa urheilussa.  

Positioihin perustuva tarkastelu vahvistaa urheilijoiden merkittävää asemaa dopingin 

moraalisäätelijöinä. Pääsihteerin ja asiantuntijan tiheät esiintymiskerrat uutisissa kertovat 

operatiivisen henkilöstön merkityksestä moraalisäätelijöinä. Tätä ulottuvuutta ei 

verkostoanalyysin luottamuspositioihin perustuva analyysi paljastanut. Positioihin 

keskittyvässä tarkastelussa ilmeni myös suurempaa vaihtelua eri uutiskategorioiden välillä. 

Valtion pieni ja toisaalta urheilijoiden merkittävä moraalisäätelyllinen rooli media-aineistossa 

antaa aihetta pohtia näkyvän ja näkymättömän vallan ulottuvuuksia. Asiakirja- ja media-

aineiston perusteella voidaan todeta, että valtionhallinnon eri toimijat ovat dopingin 

moraalisäätelyn näkymättömiä vallankäyttäjiä, kun taas esimerkiksi SUEK ja urheilijat 
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käyttävät valtaa tavan kansalaisten silmissä näkyvämmin. Tietyllä tapaa voidaan ajatella, että 

dopingin moraalisäätelyn valta on täten kerroksellista siinä mielessä, miten näkyvästi eri 

toimijat harjoittavat moraalisäätelyä.  

Uutisten määrällisessä sisällönanalyysissä pistää silmiin se, kuinka merkittävä osa uutisissa 

moraalisäätelyn puhevaltaa käyttävistä toimijoista on liikunnan ja urheilun sisäisiä toimijoita 

(vrt. verkostoanalyysin tuottama verkostokuva). Samasta havainnosta voidaan johtaa pohdintaa 

myös verkostoanalyysin aineistona toimineista verkoston toimijoiden eri elimien 

kokoonpanoista. Tarkastelun kohteena olleiden toimijoiden hallitusten kokoonpanot 

vaikuttaisivat vahvasti muodostuvan liikunnan ja urheilun sisältä tulevista tahoista (ks. esim. 

SUEK 2019d). Voisiko olla niin, että liikunnan ja urheilun organisaatiot pitäisivät mielellään 

päätäntävallan omassa piirissään? Tietyllä tapaa ilmiölle voidaan hakea kosketuspintaa 

oikeudelliselta puolelta urheilun autonomiasta ja itsesääntelystä, jota edelleen ilmenee urheilun 

parissa hyvin vahvasti muihin yhteiskunnan osa-alueisiin verrattuna (ks. esim. Halila & Norros 

2017, 9-19). Varsinkin aiemmin urheilulle on ollut tyypillistä urheiluliikkeen itse asettamat 

normit ja säännöstöt sekä niiden omatoiminen valvonta ilman oikeudellisia ulottuvuuksia. 

Toisaalta urheilun ammattimaistuminen ja kaupallistuminen on kiihdyttänyt niin sanottua 

urheilun oikeudellistumista, joka haastaa urheilun autonomista ja itsesääntelyllistä asemaa. 

(Halila & Norros 2017, 1.) 

5.4 Verkoston tavoitteena yhteisen eetoksen vahvistaminen 

Tässä alaluvussa esitellään vastaus tutkimuskysymykseen neljä. Teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin ja aiemmin esitetyn analyysikehyksen (taulukko 2) mukaisesti olen 

muodostanut aineistossa esiintyneistä toimijoiden kommenteista pelkistettyjä ilmauksia, jotka 

olen ryhmitellyt muodostamiini alaluokkiin. Alaluokista yhdistelin joukon yläluokkia, jotka 

olen analyysin loppuvaiheessa yhdistänyt käyttämääni teoreettiseen viitekehykseen. Tässä 

kohdin edellä kerrottu tarkoittaa sitä, että aineistosta muodostamani yläluokat on tuotu osaksi 

moraalisäätelyn teoriaa. Moraalisäätelyyn kuuluu perustavaa laatua olevana ominaisuutena 

käsitys siitä yhteistä eetosta luovana ja ylläpitävänä voimana, jolla pyritään vahvistamaan 

halutunlaista yhteiskunnallista tilaa ja saamaan se näyttämään normaalilta ja itsestään selvältä 
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(ks. esim. Corrigan & Sayer 1985, 4). Toisaalta moraalisäätelyyn kuuluu myös toivottuun 

moraaliseen eetokseen sopimattoman toimeliaisuuden kieltämisen ulottuvuus (ks. esim. Hunt 

1999, ix), vaikkei se näkemykseni mukaan ole aivan yhtä voimakasta kuin sosiaalisessa 

kontrollissa.  

Moraalisäätelyn teorian pohjalta olen luonut kaksi pääluokkaa, joiden alle analyysini avulla 

saadut yläluokat asettuvat. Nämä kaksi pääluokkaa ovat yhteisen eetoksen vahvistaminen ja 

vastakkaisen eetoksen kieltäminen.  

5.4.1 Yhteisen eetoksen vahvistaminen 

Moraalisäätelyn teorian mukaan sillä pyritään vahvistamaan vallalla olevaa moraalista eetosta, 

jolloin se näyttäisi mahdollisimman luonnolliselta asiaintilalta, jota ei ole syytä lähteä 

haastamaan tai epäilemään (ks. esim. Ruonavaara 1998). Suomalaisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston vahva keino moraalisen eetoksen ylläpitämisessä on itsensä 

vahvistaminen. Itsensä vahvistamisella tarkoitetaan verkoston aseman vahvistamista, joka 

ilmenee monella tavalla. Yksi verkoston vahvistamisen ulottuvuus on sen kehuminen. 

Verkoston toimija esimerkiksi kuvailee suomalaisen antidopingtoiminnan tasoa hyvinkin 

positiivisin sanankääntein: 

 Se on selvää, sillä täällä on huippuammattilaisia tätä työtä tekemässä. (SUEK) 

Oman toiminnan tasoa tuodaan esille myös korostamalla sen kehittymistä. Nykytilannetta 

antidopingtyön näkökulmasta esitetään parempana kuin mitä se on aiemmin ollut. Samalla 

luodaan perustaa oman toiminnan jatkuvuudelle ja sille, että juuri nykyisenkaltainen verkosto 

on onnistunut toimissaan. 

Kehitys on mennyt siihen suuntaan, että antidoping-työtä tehdään voimakkaammin kuin 

koskaan ennen. (Suomen Olympiakomitea) 
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On ollut mielenkiintoista seurata antidopingtoiminnan muutosta vuosikymmenten 

aikana. Kehitys on ollut valtavaa ja toiminnan luotettavuus on kasvanut merkittävästi. 

(SUEK) 

Kehittymistä korostetaan painottamalla verkoston toimijoiden valmiuksia toimia mahdollisissa 

ongelmatilanteissa. Puheissa tulee esiin toimijoiden vakuuttaminen siitä, että asiat pystytään 

ratkaisemaan itse ilman ulkopuolisten tahojen sekaantumista. 

Jos jotain ongelmia havaitaan, niin meillä on niihin mahdollisuus puuttua ja olla 

tukena. Jos ongelmia epäillään, niin olemme Pelaajayhdistyksen kanssa sopineet, että 

silloin selvitetään, onko tällaista olemassa vai ei. (Liiga) 

Meillä on nyt selkeät kontaktit sen varalle, että jos pelaajilla ilmenee tällaisia ongelmia, 

voimme ohjata heidät konsultointiin. (Jääkiekon Pelaajayhdistys) 

Verkostoa ja sen toimintaa kehutaan myös vahvistamalla verkoston toimijoiden tekemät 

päätökset oikeiksi. Päätösten tukemisella paitsi esitellään verkostoa ja sen toimijoita 

myönteisessä valossa, myös sementoidaan niiden asemaa ja auktoriteettia dopingin 

moraalisäätelijöinä. 

Toisaalta kuuntelin viime viikolla, kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto otti kantaa sen 

puolesta, että Venäjä olisi kisoissa mukana. Tässä oli paljon erilaisia näkökulmia 

ilmassa. Kun katsoo päätöstä ja sen perusteluja, niin äärimmäisen oikein on tehty. 

(KOK:n suomalaisjäsen) 

Tämä oli oikea päätös, voimakas viesti puhtaan urheilun puolesta. Tutkimusryhmä teki 

(Samuel) Schmidin johdolla perusteellista työtä. Se varmistautui siitä, että 

valtiojohtoinen doping on tapahtunut. Kun heillä oli riittävät faktat olemassa, KOK:n 

hallitus teki kohtuullisen odotetun ratkaisun. Kun rikkomukset ovat vakavia, täytyy 

antaa tiukat sanktiot. (Suomen Olympiakomitea) 
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Toinen merkittävä verkoston keino ylläpitää ja normalisoida vallitsevaa moraalista eetosta on 

arvojen vahvistaminen. Arvojen vahvistamisella pyritään korostamaan urheiluun liittyviä ja 

liitettyjä myönteisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka näyttävät myös huippu-urheilua 

positiivisessa valossa. Verkoston toimijoiden puheissa esiintyvät arvot edustavat urheilun 

hyvän kertomuksen (ks. esim. Kotkavirta 2012; Ripatti 2001) mukaisia arvoja. Urheilun 

negatiivisiksi koettujen ilmiöiden, kuten dopingin, vastapainona urheilun koetaan kehittävän 

myös hyviksi katsottuja ominaisuuksia kuten ahkeruutta ja yhteistyötä.  

Urheilu opettaa sitä harrastavia asettamaan itselleen kovia tavoitteita ja tekemään 

niiden eteen lujasti töitä. Me yhdessä koetaan voittoja ja tappioita, menestyksiä ja 

pettymyksiä. Se on tärkeä asia ymmärtää. (Suomen Olympiakomitea) 

Arvojen vahvistaminen ilmenee vahvimmin puhtaan urheilun korostamisena. Urheilun ja 

urheilijoiden puhtautta tuodaan esille etenkin dopingkäryjä koskevissa uutisissa, jolloin 

dopingin käyttäjien kiinnijäämisen nähdään vahvistavan ja edistävän puhdasta huippu-urheilun 

kenttää. 

Ei tuollaista ratsiaa tehdä, ellei ole syytä olettaa, että jotenkin pitää tutkia. Se on tärkeä 

asia, että tutkitaan. Kaikki havainnot ovat tärkeitä puhtaan urheilun puolesta. (Suomen 

Ampumahiihtoliitto) 

Käsitys puhtaasta urheilusta näkyy myös vakuuttumisena suomalaisten urheilijoiden 

puhtaudesta. Puhtaan urheilun ideaalista poikkeavat nähdään yksittäistapauksina ja 

poikkeuksina muutoin kuuliaisessa urheilun toimijoiden joukossa. 

Kyllä sanoisin, että esimerkiksi Suomessa urheilu on hyvin puhdasta. Meillä ei ole 

systemaattista dopingia. Mutta emme voi välttyä siltä, että joskus on yksittäisiä 

urheilijoita, joiden kunnianhimo on korkea, mutta resurssit eivät ehkä riitä. Silloin 

joskus ollaan valmiita ottamaan riskejä. (Suomen Olympiakomitea) 
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…urheilijoilla on (täällä) antidopingtyöhön oikea asenne. He arvostavat testausta ja 

sitä, että sillä voi osoittaa puhtautensa. (SUEK) 

Urheilemisen puhtauteen liittyy toimijoiden puheissa monesti tietynlainen ehdottomuus. 

Puhdas urheilu nähdään ainoana mahdollisena vaihtoehtona, jolloin muunlaisten, omaan 

eetokseen sopimattomien ulottuvuuksien olemassaolo kielletään tai arvotetaan merkitykseltään 

olemattomiksi. 

Fiilikset ovat vähän kaksijakoiset. Lajin puolesta harmittaa, että tällaista tapahtuu, 

koska itselle puhdas urheilu on ainoa vaihtoehto. (Urheilija) 

Kolmas yhteisen moraalisen eetoksen tuottamisen ja vahvistamisen ulottuvuus on sääntöjen 

korostaminen. Sääntöjen ja ehtojen merkitystä korostetaan etenkin tilanteessa, jossa toimijat 

paheksuvat jonkin sääntöjä venyttäneen tahon toimeliaisuutta. Osoittamalla kielteisenä koettu 

toiminta sääntöjen avulla vääräksi luodaan samalla myös kuvaa siitä, kuinka tämänkaltainen 

käyttäytyminen ei sovi siihen moraaliseen eetokseen, jota verkoston toimijat koettavat uusintaa. 

Sääntöihin ja sääntöjen perusteella langetettuihin rangaistuksiin perustuvaa moraalisäätelyä 

harjoitetaan varsinkin puhuttaessa dopingista kiinnijääneistä henkilöistä: 

Meillä on selvät säännöt. Jos niitä rikotaan, on selvät sanktiot. Ne sanktiot pitää kärsiä 

ja sen jälkeen saa tehdä, mitä haluaa. (Urheilija) 

Norjassa on ajateltu WADA:n koodien (sääntöjen) vastaisesti, että dopingtapaus on 

kyseessä vain silloin, kun urheilijan suorituskykyä on voitu jollakin aineella parantaa. 

Mutta järjestelmä on se, että jos on käytetty kiellettyä ainetta tai menetelmää, on 

kyseessä silloin dopingtapaus olosuhteista riippumatta. (Oikeudellinen toimija) 

 Jos on syyllinen johonkin, pitää rangaistukset kärsiä. (Urheilija) 

Sääntöihin vetoamista käytetään myös verkoston toiminnan ja toimijoiden aseman 

vahvistamisessa. Verkoston toimintaa ja asemaa perusteltiin sääntöjen ja asetusten varjolla, 
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jolloin ne eivät vaikuta kyseenalaistettavilta. Monesti myös toimijoiden tekemiä päätöksiä 

kehuttiin oikeiksi nimenomaan sääntöjenmukaisen menettelyn takia.  

Koko järjestelmä on luotu sitä varten, että valtiot, hallitukset ja olympialiike yhdessä 

hoitavat asiaa tekemiensä säännösten mukaisesti. Jos näistä säännöistä poiketaan, on 

se perustavaa laatua oleva moka. (SUEK) 

IAAF on tehnyt tämän päätöksen, eikä meillä ole mitään syytä epäillä heidän erittäin 

tarkkaa ja ankaraa järjestelmää tässä asiassa. (Paavo Nurmi Games) 

Mielestäni on ihan lajin uskottavuuden kannalta hienoa, että FIS lähti valittamaan tästä 

asiasta. Kun säännöt on tehty, niin olisi toivottavaa, että niitä noudatetaan. (Urheilija) 

Sääntöjen korostamisen yksi ulottuvuus on syyttömien urheilijoiden asema. Toimijat olivat 

huolissaan urheilijoiden oikeusturvasta ja siitä, etteivät sellaiset urheilijat, joiden 

dopinginkäytöstä ei ole varmaa näyttöä, joudu kilpailukieltoon. 

Jos ei ole muuta näyttöä, niin on hankala sulkea kilpailuista. Vaikka onhan se tylyä 

perua tuloksia, jos käryjä myöhemmin tulee. (Urheilija) 

Tilanne on silloin näiden urheilijoiden kannalta epäoikeudenmukainen, jos he eivät ole 

tällaisen prosessin jälkeenkään oikeutettuja kilpailemaan. (Paavo Nurmi Games) 

Periaatteellisesti olen samaa mieltä, että jossainhan piti näkyä järkyttävä huijaus, mikä 

tapahtui Sotshissa ja luoja ties, mitä aiemmin on tehty. Tietenkään syyttömät urheilijat 

eivät saisi kärsiä. (Maajoukkuevalmentaja) 

Sääntöjen korostaminen on moraalisäätelyllisesti tarkasteltuna hivenen ongelmallista. 

Moraalisäätelyn teoreettisten kytkentöjen mukaan moraalisäätelyn varsinainen tavoite ei olisi 

niinkään sääntöjen, lakien tai määräysten luominen, vaan ihmisten ajatusmaailman 

muuttaminen. Tällöin moraalisäätelyn lopputuotteena nähtäisiin kirjallisten ohjenuorien 
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luomisen sijaan säätelyn kohteena olevien ihmisten asenteiden, mielipiteiden ja näkemysten 

muuttaminen. Moraalisäätelyllä pyritään rakentamaan säädellyille itsereflektiivinen 

mielenlaatu, jolloin säädellyt henkilöt alkavat omatoimisesti muokata käyttäytymistään 

haluttuun suuntaan. Määräysten sijaan toiminnan muokkaaminen tapahtuu ihmisten oman 

kontrolloinnin seurauksena. (Alasuutari 1991; Dean 1994, 166; Ruonavaara 1998.) Joidenkin 

näkemysten mukaan moraalisäätelyn materialisoituminen laeiksi voi jopa kääntyä säätelijöiden 

tavoitteita vastaan (ks. Ruonavaara 1998). 

Moraalisäätelyn teoriasta tekemäni tulkinnan mukaan sääntöjen korostamisen avulla harjoitettu 

moraalisäätely ei ole yhtä tehokasta kuin ihmisten arvoihin, asenteisiin ja mielipiteisiin 

vaikuttaminen. Toisaalta verkoston toimijat pyrkivät tällaisella moraalisäätelyllä sääntöjen 

ehdottomuuden, niin sanotun legalismin, vahvistamisen sijaan pikemminkin osoittamaan 

tietynlaisen toiminnan vääräksi tai toisaalta oikeaksi. Toimijoiden puheissa ilmenee 

ajatuskulku, jonka mukaan dopingiin syyllistyneiden henkilöiden kohtalona on 

sääntöjenmukaiset rangaistukset. On kuitenkin sanottava, että sääntöjä korostava 

moraalisäätely ilmenee verkoston toimijoilla myös muulla tavoin, esimerkiksi verkoston ja sen 

toimijoiden aseman legitimoinnissa ja vahvistamisessa. Tällainen moraalisäätely on nähdäkseni 

jokseenkin ongelmallista moraalisäätelyn luonteeseen peilattuna. 

5.4.2 Vastakkaisen eetoksen kieltäminen 

Yhtenäisen moraalisen eetoksen luomiseen, vahvistamiseen ja normalisoimiseen kuuluu myös 

pyrkimys vähentää sellaisia ajatusmalleja, käytöstä ja mielipiteitä, jotka eivät sovi 

moraalisäätelijöiden toivomaan maailmankuvaan. Olen aiemmin tässä tutkimuksessa pohtinut 

moraalisäätelyn ja sosiaalisen kontrollin eroavaisuutta etenkin ei-toivotun käyttäytymisen 

osalta ja päätynyt lopputulemaan, jonka mukaan moraalisäätelyssä ei aivan yhtä vahvasti 

tavoitella poikkeavan käyttäytymisen poistamista. Ongelmalliseksi koetun toimeliaisuuden 

karsimisen sijaan moraalisäätelyllä pyritään ensisijaisesti vahvistamaan toivottua käytöstä ja 

mielipiteitä ja täten vaikuttamaan säätelyn kohteena olevien ajattelutapaan. Nähdäkseni 

tietynlaisen moraalisen eetoksen tuottaminen sisältää kuitenkin väkisin ulottuvuuden, jossa 

eetokseen kuulumattomat näkemykset jätetään ulkopuolelle ja jonkinasteisen paheksunnan 
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kohteiksi. Eetokselle vastakkaisten ominaisuuksien esille tuominen kuuluu moraalisäätelyyn 

(ks. esim. Teräs 2001), vaikka irtisanoutuminen sosiaalisesta kontrollista sen poikkeavaa 

käyttäytymistä korostavan luonteen takia on yhä perusteltua. Halutun moraalisen eetoksen 

ulkopuolelle jäävien ilmiöiden käsittelyn on tavallaan tarkoitus vahvistaa toivottua eetosta. 

Yksi suomalaisen moraalisäätelyverkoston moraalisäätelyllinen esimerkki tästä on 

syyllistäminen, joka ilmenee toimijoiden puheissa varsinkin arvostellessa dopingiin yhdistettyjä 

tahoja. 

Kyse oli järjestelmällisestä dopingmanipulaatiosta. Se on vakava rikkomus. Raportissa 

kerrottiin, että on vakavalla tavalla rikottu kansainvälisen urheilun sääntöjä, 

olympialaisten henkeä ja urheilun keskeistä reilun pelin periaatetta. (KOK:n 

suomalaisjäsen) 

Tällä venäläisjohtajat puhdistavat itsensä. On vaikea uskoa, etteivät nämä herrat 

tienneet. Venäjä on sellainen maa, että tuollaisessa asemassa olevat ihmiset tietävät 

tällaisista asioista. (SUEK) 

Mielenkiintoinen syyllistämisen ulottuvuus on muiden verkoston toimijoiden ja 

organisaatioiden toiminnan ja tekemien päätösten kritisointi. Kritisointi koskee valtaosin 

suuren huomion saaneita dopingtapauksia, joiden käsittelyssä on matkan varrella tehty 

toisistaan poikkeavia päätöksiä.  

Se ei tietenkään saisi olla niin, eikä antidopingsäännöstöä ole tehty erikseen suurille ja 

pienille maille. Mielestäni KOK on tehnyt tämän asian hoidossa pitkin matkaa hölmöjä 

päätöksiä. (SUEK) 

Olen lukenut itse KOK:n perustelut, enkä olisi antanut sillä näytöllä kilpailukieltoa. 

(Oikeudellinen toimija) 
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Tämä kertoo myös siitä, kuinka huonosti yhteistyö toimii akselilla KOK, CAS, ja WADA. 

Samaa valssia mennään epätahdissa, kun erilaisia päätöksiä tulee eri tahoilta. 

(Toimittaja) 

Toivotunlaisen moraalisen eetoksen kannalta kielteisiä asioita ja ilmiöitä lähestyttiin myös 

vastuun siirtämisen kautta. Vastuunsiirtoa tapahtui dopingilmiöiden osalta etenkin muilta 

toimijoilta urheilijoille. 

Se on erittäin huolestuttavaa, jos suomalaiset huippu-urheilijat käyttävät huumeita.  

Heidän pitäisi kuitenkin olla nuorten ja lasten esikuvia. (SUEK) 

Urheilijalla on niin sanottu ankara vastuu. Se tarkoittaa sitä, että urheilija ei voi siirtää 

vastuuta kenellekään muulle. Hänellä on henkilökohtainen vastuu. Vastuu on ankara, 

siitä ei voi mitenkään luopua. (Kansainvälisen Yleisurheiluliiton suomalainen jäsen) 

Tämä on urheilijan ja taustajoukkojen versio tapahtuneesta. Totuus voi olla 

toisenlainen. Urheilijalla on selvä vastuu itsellään lääkkeistä. Vastuuta ei voi vyöryttää 

muille. (Lääketieteellinen toimija) 

Riittääkö lääkäriin luottaminen täyttämään urheilijan velvollisuuden? Jos asia on näin, 

uhkana on, että kaikissa dopingtapauksissa esiin putkahtaa lääkäri ottamaan vastuun 

kärystä. Siitä tulisi vakioviritys. (Oikeudellinen toimija) 

Vastuun siirtämisen yksi ulottuvuus olivat ilmaukset, joissa ilmiöihin ei haluttu ottaa kantaa tai 

niiden pohtiminen jätettiin muiden harteille. Tämän tutkimuksen puitteissa ei päästä käsiksi 

siihen, mitkä tekijät vaikuttivat kommentoinnin haluttomuuden esiintymiseen. Joka 

tapauksessa toimijoiden puheista ilmeni ajatusmallia, jossa dopingasioiden käsittelyn katsottiin 

kuuluvan muille kuin itselle. 

Näin otsikon aamulla, mutta en ole tuhrannut siihen hirveästi ajatuksia. Oma fokukseni 

on olympialaisissa, ja muut tekevät ne päätökset, jotka tekevät. (Urheilija) 
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Emme ota kantaa tällaiseen urheilupolitiikkaan (venäläiskannattajien mielenilmaus 

KOK:lle), se on muiden tehtävä. Jos he eivät ole häiriöksi, niin emme puutu ihmisten 

pukeutumiseen. (Rukan Maailmancupin järjestelytoimikunta) 

Nämä ovat sellaisia asioita, että kun niihin ei ole perehtynyt, niin ei oikeastaan ole 

kompetenssia vastata. On kuitenkin niin isoista asioista kysymys. Olen pyrkinyt siihen, 

että suljen itseni ulos niistä sillä, että keskityn vain oman työni tekemiseen. 

(Maajoukkuevalmentaja) 

Moraalisäätelyllä luodulle moraaliselle eetokselle vastakkaista käyttäytymistä pyrittiin 

hillitsemään myös tuomalla esiin dopingin negatiivisia seurauksia. Negatiivisia seurauksia 

korostamalla verkoston toimijat saavat dopingilmiön tuottaman todellisuuden näyttäytymään 

ei-toivotulta ja sellaiselta, johon ei haluta päädyttävän. 

Sain itse kuulla ladulla lenkillä ihan ihme huutoja, kuten "doping, doping". Ei se 

välttämättä ole nuorelle urheilijalle kaikista mukavin kuulla sellaista, mutta siinä 

varjossa meidän ikäpolvi on ollut. (Urheilija) 

Kyllä se (dopingkäry) jätti hetkeksi meidän taloon sen, että mietittiin, lähdetäänkö 

tukemaan yksilöurheilijoita. Se sisältää aina riskin. (Yksityinen yritys) 

Siihen (dopingkäryyn) katkesi 1800-luvulta alkanut vilpittömän hiihtosankaruuden 

kaari. Sen jälkeen kaikki ovat puoliksi syyllisiä ja epäiltyjä voittajia. (Kirjailija) 

Moraalisäätelyn avulla pyritään luomaan yhteistä eetosta, johon katsotaan lukeutuvan 

tietynlaisia ominaisuuksia. Näitä hyviksi määriteltyjä ominaisuuksia voidaan toisaalta tuoda 

itsessään esiin esimerkiksi korostamalla urheilun arvoja niin sanotun urheilun hyvän 

kertomuksen avulla (ks. esim. Kotkavirta 2012; Ripatti 2001). Näitä samoja arvoja ja asioita 

voidaan vahvistaa myös päinvastaisella tavalla esittelemällä eetokselle vastakkaisia kytkentöjä 

ja kohdistaa niihin negatiivista ja syyllistävää diskurssia.  
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Verkoston toimijoiden harjoittamaa moraalisäätelyä voidaan peilata aiempaan tutkimukseen, 

jossa eri toimijoiden taholta harjoitettua moraalisäätelyä on tarkasteltu etenkin työväestön ja 

päihteiden osalta (ks. esim. Kilpeläinen & Omaheimo 2007; Anttila 2005; Törrönen 2004b; 

Teräs 2001; Ruonavaara 1998). Päihteiden parissa yksi keskeinen moraalisäätelyllinen 

elementti on ollut päihteidenkäytön tuottamat negatiiviset seuraukset (ks. esim. Törrönen 

2004b; Alasuutari 1991), mille on löydettävissä kosketuspintaa myös suomalaisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston harjoittamasta moraalisäätelystä. Vastaavuutta löytyy myös 

työväestöön suunnatusta moraalisäätelystä, jossa yhtenä moraalisäätelyllisenä elementtinä on 

ollut toivottujen ja ei-toivottujen diskurssien luominen (ks. esim. Anttila 2005; Teräs 2001). 

Järjestäytymättömät työläiset on nähty epäluotettavina ja ammattitaidottomina henkilöinä, 

jolloin järjestäytyminen toimisi jonkinlaisena pelastuksena kohti kunnollisen työläisen 

identiteettiä (Teräs 2001, 215-216). Samoin työväestön vapaa-ajan osalta on 

moraalisäätelyllisesti havaittu kahdenlaista keskustelua, joista toinen on ollut säätelijöiden 

toimesta enemmän haluttu kuin toinen (Anttila 2005, 220). Edellä esitettyä mukaillen myös 

suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston toimijat vahvistavat harjoittamallaan 

moraalisäätelyllä kuvaa toivotunlaisesta moraalisesta eetoksesta ja vastapainoksi tuovat 

eetokseen sopimattomia ilmiöitä negatiivisessa valossa esille. 

Tämän tutkimuksen laadullisen sisällönanalyysin tuloksille löytyy mielenkiintoista vastakaikua 

myös mediassa käytettyä dopingretoriikkaa tarkastelleesta tutkimuksesta (ks. Virsu 2007). 

Suomalaisessa mediassa käytetty dopingretoriikka perustuu vahvasti monenlaisille 

vastakkainasetteluille kuten puhtaan ja keinotekoisen urheilun väliselle kiistalle. 

Dopingretoriikalle on luonteenomaista myös ”kansallisiksi konstruoituihin merkityksiin, kuten 

kansalliseen identiteettiin, maineeseen tai kollektiivisesti koettuihin mentaali-ilmiöihin” 

vetoaminen. (Virsu 2007.) Samaan tapaan suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston 

toimijat luovat vastakkainasettelua toivotun ja ei-toivotun moraalisen eetoksen välille, jolloin 

haluttua eetosta pyritään vahvistamaan muun muassa yhteisiksi koettuihin arvoihin vetoamalla. 
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5.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston nykyisen rakenteen muotoutumisessa vuotta 

2013 voidaan pitää jonkinlaisena lähtölaukauksena, jolloin valtionhallinto alkoi pohtia 

uudelleen urheilun eettisten asioiden hallintoa. Tärkeitä katalysaattoreita pohdinnassa olivat 

uusien kansainvälisten sopimusten toimeenpano, tarve viranomaisyhteistyön parantamiseen, 

urheilun epäeettisten ilmiöiden voimistuminen esimerkiksi kilpailumanipulaation osalta sekä 

urheilun yleisten eettisten periaatteiden turvaaminen. Vuonna 2016 nykyisen muotonsa saaneen 

verkoston voidaan katsoa muotoutuneen vahvasti OKM:n ja sen asettamien työryhmien 

mietintöjen kautta. Toisaalta urheilujärjestöt ovat olleet vauhdittamassa muutosta myös itse, ja 

esimerkiksi ADT oli aloitteellinen omassa organisaatiomuutoksessaan. 

Verkoston vastuut ovat yhtä lailla vahvasti valtiojohtoisesti määriteltyjä. Korkein työnjaollinen 

auktoriteetti on liikuntalaki, jonka antaman mandaatin turvin OKM toimii liikuntapolitiikan 

yleisenä johtajatahona toimimalla suurilta osin myös suomalaisen liikunnan ja urheilun 

rahoittajana. Niin ikään liikuntalain velvoittamana valtion liikuntaneuvosto toimii OKM:n 

asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on käsitellä periaatteellisesti ja laajakantoisesti 

merkittäviä liikunta- ja urheilupoliittisia asioita. Valtioneuvoston tunnustaman tavoiteasiakirjan 

mukaan huippu-urheilun johtaminen on Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön 

harteilla. Urheilun eettisistä asioista huolehtiminen on OKM:n ja Olympiakomitean ohella 

SUEKilla ja Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vastuulla. Päävastuu suomalaisesta 

antidopingtoiminnasta on SUEKilla, jonka antidopingsäännöstöä Suomessa rekisteröidyt 

urheilujärjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan.  

Verkostoanalyysin perusteella tarkasteltuna suomalainen dopingin moraalisäätelyverkosto 

vaikuttaa keskittyneeltä. Verkoston keskeisimpiä toimijoita ovat Olympiakomitea, OKM, 

suuret lajiliitot (SJL, SPL, SKL), urheilijat, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Veikkaus Oy, 

Helsingin yliopisto sekä OM, SM ja KRP. Esimerkiksi SUEKin keskeisyyttä arvioidessa on 

kuitenkin muistettava sen asema verkostossa tietynlaisena toiminta-alustana, jossa muut tahot 

toimivat. Verkostoanalyysini ei sinänsä ota kantaa siihen, kuka toimija on todellisuudessa 
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merkittävin tai kenellä on eniten informaatiovaltaa. Pikemminkin analyysi kuvaa informaatio-, 

vaikuttamis- ja vallankäyttömahdollisuuksia, joita toimijoilla on.  

Media-aineiston määrällisen analyysin mukaan eniten moraalisäätelyllistä valtaa mediassa 

omaavat urheilijat, SUEK, oikeudelliset toimijat ja kansainväliset järjestöt. Toimijoiden 

painotukset vaihtelevat hieman eri tyylisissä uutisissa (järjestelmää koskevat uutiset, yksittäistä 

dopingkäryä koskevat uutiset, muunlaiset uutiset), ja esimerkiksi SUEKin moraalisäätelyllinen 

valta osoittautuu vahvimmaksi järjestelmää koskevissa uutisissa. Sen sijaan urheilijat ovat 

paljon äänessä etenkin muunlaisissa uutisissa. Positiotasolla tarkasteltuna urheilijat, 

pääsihteerit ja asiantuntijat saavat eniten moraalisäätelyllistä puhevaltaa uutisissa. Kaiken 

kaikkiaan media-aineiston perusteella dopingin moraalisäätelystä vastaavat suurelta osin 

urheilun sisäiset toimijat, mikä poikkeaa hieman verkostoanalyysin tuottamasta 

verkostokuvasta. 

Verkoston toimijoiden mediassa harjoittama moraalisäätely pyrkii vahvistamaan halutunlaista 

eetosta ja kieltämään vastakkaisen eetoksen mukaiset ilmiöt ja käyttäytymismallit. Toivottua 

eetosta luodaan ja normalisoidaan verkoston oman aseman vahvistamisella, sääntöjen 

korostamisella ja arvojen vahvistamisella. Verkoston oman aseman vahvistamisen 

ulottuvuuksia ovat oman toiminnan kehuminen, ratkaisuvalmiuden korostaminen, verkoston 

tekemien päätösten oikeellisuuden korostaminen. Sääntöjen korostaminen ilmenee dopingiin 

syyllistyneiden toiminnan vääräksi osoittamisessa sekä oman aseman ja toiminnan 

sementoinnissa. Arvojen vahvistamisella pyritään uusintamaan etenkin urheiluun liitettyjä 

hyviä ominaisuuksia, niin sanottuja urheilun hyvän kertomuksen mukaisia arvoja.  

Ei-toivotun eetoksen kieltämisen elementtejä ovat syyllistäminen, vastuun siirtäminen ja 

negatiivisten seurausten korostaminen. Syyllistäminen on läsnä etenkin dopingiin yhdistettyjen 

tahojen arvostelemisessa, jolloin sääntöjä rikkoneiden henkilöiden toiminta pyritään 

osoittamaan ehdottoman vääräksi ja sopimattomaksi. Vastuunsiirtoa tapahtuu dopingin osalta 

varsinkin urheilijoille, joilla katsottiin olevan lopulta viimeinen vastuu tekemistään päätöksistä. 

Vastuun siirtäminen ilmeni myös toimijoiden haluttomuutena kommentoida dopingiin liittyviä 

ilmiöitä ja ulkoistamisena niiden käsittelyn muille. Kolmas vahvasti esiinnoussut tapa osoittaa 
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doping haluttuun eetokseen sopimattomaksi on korostaa dopingin ja etenkin siitä 

kiinnijäämisen tuomia negatiivisia seurauksia urheilulle.  
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa arvioin tutkimustani tarkastellen sen ominaisuuksia, ansioita, haasteita ja 

luotettavuutta. Luvun loppupuolella pohdin myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita, joiden 

kimppuun kannustan muiden tutkijoiden tarttuvan. 

6.1 Tutkimuksen arviointia 

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostanut moraalisäätelyn käsite on etenkin 

kotimaisen tutkimuksen saralla melko tuntematon aihealue, jota on toistaiseksi käytetty hyväksi 

jokseenkin säästeliäästi. Aiempien moraalisäätelyn teoriaa hyödyntäneiden tutkimusten (ks. 

esim. Anttila 2005; Törrönen 2004; Teräs 2001) jatkoksi tutkimukseni on tarkoitus tehdä 

moraalisäätelyn käsitettä nykyistä tunnetummaksi. Koen moraalisäätelyn tarjoavan esimerkiksi 

hieman paremmin tunnetun sosiaalisen kontrollin käsitteen ohella uudenlaisia ja 

käyttökelpoisia lähestymistapoja, joita on hedelmällistä soveltaa monenlaisten ilmiöiden 

tutkimiseen.  

Käsitteellisen panoksen ohella tutkimukseni raivaa tietä myös menetelmällisesti. 

Verkostoanalyysi on liikuntaan ja urheiluun liittyvien ilmiöiden tutkimisessa vielä verrattain 

uusi menetelmä. Suomalaista liikuntajärjestelmää verkostoanalyysin keinoin tutkinut Lehtonen 

(2017, 85) esitti tutkimuksensa pohdintaosuudessa toiveen verkostoanalyysin laajemmasta 

käytöstä liikunta- ja urheilujärjestelmän sisäisessä kuvantamisessa. Tässä tutkimuksessa olen 

pyrkinyt osoittamaan liikunta- ja urheilujärjestelmän sisäisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston olemassaolon, sen toimijat ja niiden väliset suhteet.  

Tässä tutkimuksessa käytettyä aineistollista ja menetelmällistä triangulaatiota on jonkin verran 

kritisoitu muun muassa siitä, etteivät erilaiset menetelmät ja aineistot muodosta yhtenäistä 

kokonaisuutta, vaan pikemminkin pohjautuvat eri tieteenfilosofisiin suuntauksiin (ks. esim. 

Korkiakangas 2005). Myös triangulaation vaikutuksesta tutkimuksen luotettavuuteen on käyty 

keskustelua ristiriitaisin näkökulmin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 20). Esimerkiksi Denzin (1978, 

306-307) kuitenkin korostaa useiden aineistojen ja menetelmien pikemminkin auttavan tutkijaa 
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erilaisten ennakkoasenteiden ja vääristymien selättämisessä. Tämän tutkimuksen kontekstissa 

triangulaation hyödyt kietoutuvat luotettavuuden lisäksi tutkimuskohteen kuvaukseen 

useammasta eri näkökulmasta. Näin ollen koen, että usean aineistokokonaisuuden ja 

menetelmän käyttäminen tuo tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tarkasteluun sellaista 

laajuutta, jota ei pelkästään yhteen näkökulmaan perustuvassa tutkimuksessa olisi tavoitettu 

(ks. esim. Tuomi & Sarajärvi, 167-168). 

Käsitteellisten ja menetelmällisten ansioiden lisäksi tutkimukseni hyviin puoliin lukeutuu myös 

aineistoon liittyvät seikat. Koen tutkimusaineistoni olevan laaja, monipuolinen ja tarjoavan 

uudenlaisia näkökulmia suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän tutkimiseen. Määrällisesti 

ja laadullisesti analysoidut Yle Urheilun uutiset olivat kattava paketti, joiden avulla 

nykytilannetta pystyttiin tulkitsemaan onnistuneesti. Alkuperäinen uutisaineisto sisälsi kaikki 

vuosien 2017-2018 aikana julkaistut dopingiin jollain tavalla liittyvät uutiset, joista sittemmin 

karsittiin pois tutkimukseen sopimattomat jutut. Toisaalta voidaan pohtia sitä, kuinka 

tutkimuksen tämä osuus koostui vain yhden mediatahon tuottamista uutisista. Koen kuitenkin, 

että valinta oli perusteltu paitsi tutkimusekonomisten syiden, mutta myös mielekkäiden 

tulkintojen tekemisen kannalta. Usean tahon tuottamien uutisten tarkastelu olisi väkisinkin 

vähentänyt yhden tahon tuottamien uutisten määrällistä osuutta aineistosta, jolloin aineistossa 

olisi saattanut painottua esimerkiksi jotakin tiettyä dopingtapausta käsittelevät uutiset. Tietyt 

suurta huomiota saaneet tapaukset esiintyivät aineistossa painokkaasti toki nytkin, mutta 

nähdäkseni ajallisesti katsottuna laajempi aineisto tuottaa eri tapauksiin liittyvää uutisointia ja 

täten mahdollistaa erilaiset näkökulmat. 

Verkostoanalyysiin käytetyn aineiston kohdalla pohdinnan alla oli, sisällyttääkö myös 

toimijatahojen palkkalistoilla olevat (ts. organisaatioissa töissä olevat) henkilöt mukaan 

analyysiin. Uutisia analysoidessa huomasin tämän pohdinnan tarpeellisuuden, kun esimerkiksi 

SUEKin osalta kommentointi painottui palkollisiin. Tässä tutkimuksessa tehtiin kuitenkin 

valitun menetelmän mukainen päätös analyysin keskittymisestä luottamuspositioihin. 

Käyttämäni aineistokaan ei ollut aivan ongelmaton. Tutkimuksessa käytetyn media-aineiston 

analysoinnissa lähdettiin olettamuksesta, jossa toimijoiden uutisissa antamat kommentit 
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edustavat moraalisäätelyä, jolla pyritään luomaan, vahvistamaan ja normalisoimaan 

toivotunlaista moraalista eetosta liittyen dopingilmiöihin. Vaikka tämä oletus on nähdäkseni 

perusteltu, saattaa se silti herättää pohdintoja moraalisäätelyn harjoittamisen tietoisuudesta. 

Toisinaan moraalisäätelystä puhutaan projektina (ks. esim. Ruonavaara 1998), jolloin voitaisiin 

aiheellisestikin kyseenalaistaa, missä määrin toimijoiden mediaan antamat kommentit 

edustavat jonkinlaista tietoista projektia, jolla pyritään levittämään halutunlaista moraalista 

eetosta. Toisaalta moraalisäätelyn projektimaisuutta korostavissa teoretisoinneissa esitetään 

moraalisäätelyn projektien vaativan ”organisoituneita muotoja kuten liikkeitä, ja organisaatiot 

puolestaan intellektuelleja ihmisiä, jotka kykenevät ilmaisemaan ja levittämään niitä ihanteita 

ja arvoja, joille projekti perustuu” (Ruonavaara 1998). Edeltävää lainausta mukaillen tämän 

tutkimuksen media-aineiston lausuntojen voidaan katsoa tulleen toimijoita edustavilta 

intellektuelleilta tahoilta, jotka pyrkivät vahvistamaan toivotun eetoksen mukaisia arvoja. Osa 

toimijoiden kommenteista voidaan kenties katsoa edustavan myös moraalisäätelyn vähemmän 

artikuloituja muotoja (ks. esim. Lähteenmäki 2007; Ruonavaara 1998).  

Voidaan toki pohtia, olisiko jokin muunlainen aineistollinen lähestymistapa ollut 

hedelmällisempi ilmiön tarkasteluun. Vaihtoehtoisia tapoja olisivat voineet olla esimerkiksi 

haastattelut tai toimijoiden julkiset dokumentit (esim. strategiat ja muu viestintä). Koen 

kuitenkin, että valitun aineiston kautta oli mielekkäintä tarkastella moraalisäätelyä etenkin 

ilmiön valitettavan arkaluontoisuuden ja toimijoiden julkisten dokumenttien luonteen vuoksi. 

Monen toimijan tekemät strategiat ja muut julkilausumat ovat eettisyyteen liittyvältä 

sisällöltään varsin niukkoja ja yksipuoleisia, jolloin moraalisäätelyn tarkastelu ja analysointi 

olisi voinut jäädä pintapuoleiseksi. Haastattelujen avulla olisi niiden mielenkiinnosta 

huolimatta saattanut olla vaikeuksia päästä pureutumaan syvällisemmin moraalisäätelyyn 

ilmiönä, sillä teoriakirjallisuuteen perustuen koen moraalisäätelyn nimenomaan julkisesti 

lausuttuina diskursseina, joilla pyritään vaikuttamaan suuremman joukon näkemyksiin ja 

arvostuksiin. Jokin toisenlainen näkökulma moraalisäätelyyn voisi kuitenkin kaivata 

aineistokseen haastattelujakin. 
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6.1.1 Huomioita median roolista 

Tässä tutkimuksessa on yhtenä osana aineistoa käytetty median tuottamia uutisia, joissa 

suomalaiset liikunnan ja urheilun toimijat ovat kommentoineet dopingiin liittyviä ilmiöitä. 

Näiden toimijoiden kommenttien on katsottu edustavan moraalisäätelyä, jolla pyritään yhteisen 

moraalisen eetoksen luomiseen, vahvistamiseen ja normalisointiin. Tietyllä tapaa nämä 

moraalisäätelyä edustavat kommentit on irrotettu uutisten tuottajista ja niitä on tarkasteltu 

sinällään riippumattomina ja itseisarvoisina teksteinä. Vaikka tämän tutkimuksen tietoinen 

rajaus oli jättää median moraalisäätelyllinen rooli tarkastelun ulkopuolelle, on muutama 

maininta mediasta silti nähdäkseni tehtävä tässäkin yhteydessä. 

Median ja vallan on monesti katsottu kytkeytyvän toisiinsa kahdella toisistaan poikkeavalla 

tavalla. Yhden näkemyksen mukaan media on itsessään vallankäyttäjä, joka pystyy 

tuottamiensa diskurssien kautta kaventamaan yhteiskunnan muiden instituutioiden valtaa 

(Kunelius ym. 2009, 11). Samalla yhteiskunnan eri osa-alueiden toimijat ovat tulleet 

riippuvaisiksi mediasta, jolloin ne muovaavat omia toimintojaan ja näkemyksiään median 

asettamien vaatimusten mukaan. Tämänkaltaista liikehdintää on havaittu tapahtuvan etenkin 

politiikan kentällä, jossa poliittisten toimijoiden roolit, prosessit ja strategiat ovat muuttuneet 

median vaikutuksesta. (Meyer 2002.) 

Toisaalta media voidaan nähdä toimijana, jolla ei ole sen suurempaa itsenäistä valtaa ja joka 

pikemminkin toimii muiden yhteiskunnallisten toimijoiden äänitorvena (Kunelius ym. 2009, 

11). Schudson (2003, 3-8) käyttää termiä parajournalistit, joilla tarkoitetaan sitä valtaa omaavaa 

toimijajoukkoa, joka kykenee tekemään esimerkiksi poliittisia ratkaisuja ja päätöksiä. 

Journalistien tekemät mediasisällöt seurailevat parajournalistien esiin nostamia puheenaiheita, 

jolloin todellisuudessa yhteiskunnan vahvat toimijat sanelisivat sen, mistä mediassa 

keskustellaan (Schudson 2003, 3-8). Tälle näkemykselle löytyy perusteita journalismin 

lähdejärjestelmää koskevasta tutkimuksesta, jossa virallisten ja suurten koneistojen osuus on 

merkittävä (Luostarinen 1994, 44). 
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Edellä kerrotusta voimme johtaa kahdenlaista ajatuskulkua koskien tätä tutkimusta. Ensinnäkin 

voimme ajatella, että medialla on suuri rooli siinä, miten liikunnan ja urheilun toimijat puhuvat 

mediassa ja mitkä toimijat ylipäätään valitaan kommentoimaan dopingiin liittyviä ilmiöitä. 

Toisaalta voimme ajatella median olevan vain alusta toimijoiden agendoille ja nostavan esiin 

teemoja, jotka ovat toimijoiden luomia ja heidän näkökulmistaan sopivia. Tämä tutkimus 

asettuu tietyssä mielessä jälkimmäisille urille, kun toimijoiden harjoittamaa moraalisäätelyä 

tarkastellaan median vaikutuksesta vapaana ilmiönä. Moraalisäätelyn ollessa myös median 

kentillä tunnistettu ilmiö (ks. esim. Vanttaja ym. 2017; Siltaoja 2013; Thompson & Sharma 

1998) olisi kuitenkin naiivia väittää median olevan vain alusta toimijoiden harjoittamalle 

säätelylle. On perusteltua nostaa myös media yhdeksi vahvasti dopingin moraalisäätelyä 

harjoittavaksi verkoston toimijaksi. Tässä tutkimuksessa tehty ratkaisu jätti kuitenkin median 

tietynlaisen toiminta-alustan rooliin. Valitun näkökulman oli kuitenkin tarkoitus tuoda esille 

uutta näkemystä, johon ei aiemmassa tutkimuksessa ole keskitytty. 

6.1.2 Dopingin moraalisäätelyn juuret kansainvälisessä toiminnassa 

Vaikka tässä tutkimuksessa tarkasteltiinkin suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa, ei 

sitä tule irrottaa omaksi saarekkeekseen kansainvälisessä huippu-urheilun kontekstissa. 

Kansalliset toimijat ovat sitoutuneet erilaisin tavoin noudattamaan tietynlaisten kansainvälisten 

keskusjärjestöjen (esim. KOK & WADA) sääntöjä ja sopimuksia, jolloin niiden toiminnan 

voidaan katsoa olevan ylhäältä päin ohjattua. Samoin voidaan ajatella, että tässä tutkimuksessa 

esitetyt verkostokuvan mukaiset toimijat eivät ole dopingilmiön suhteen täysin itsenäisiä vaan 

niiden toimintaan vaikuttavat myös erilaiset ylikansalliset sopimukset (esim. UNESCOn 

antidopingsopimus).  

Tässä tutkimuksessa ei ole otettu esimerkiksi verkostoanalyysitasolla huomioon 

kansainvälisten järjestöjen kuten WADAn tai KOK:n kattavia kokoonpanoja, vaikka 

kohtuullisen painava sivuhuomio näiden tahojen merkityksestä onkin tässä yhteydessä 

paikallaan. Kansainvälisten toimijoiden merkitys näkyi tutkimuksen aineistossa, jossa niiden 

osuus uutisten kommentoijina oli melko suuri. Tämä tosin johtui myös uutisten aihepiirien 

painottumisesta kansainvälisiin tapauksiin. Kansainväliset järjestöt ovat kuitenkin tässä 
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tutkimuksessa mukana myös suomalaisessa dopingin moraalisäätelyverkostossa 

suomalaisjäsentensä kautta (esim. KOK ja IAAF). 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi ei palaudu tiettyjen ennalta määrättyjen 

kriteerien tarkasteltuun, sillä laadullinen tutkimus voi olla luonteeltaan niin monitahoista. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 163-165) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa voi pelkistettynä olla kyse lähinnä tutkimuksessa tehtyjen menetelmällisten 

valintojen tarkastelusta. Luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen, 

omien sitoutumisten, aineistoon keräämiseen ja sen analysointiin liittyvien seikkojen sekä 

raportoinnin kautta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163-165).  

Samoin kuin tutkimuksen eettisyyttä, myös luotettavuutta olen pyrkinyt vahvistamaan 

raportoinnin selkeydellä. Olen kuvannut tarkasti tutkittavan ilmiön taustaa, aineiston 

keräämistä ja analyysin etenemistä. Lisäksi tutkimuksen eettisyyttä käsittelevässä luvussa olen 

tuonut esiin omaa asemaani ja näkemyksiäni tutkimuksen kohteena olevan ilmiön osalta. 

Toivoakseni olen Tuomea ja Sarajärveä (2018, 164) mukaillen pystynyt esittelemään 

tutkimusraportin, jonka ”tarkoitus on olla selkeä kuvaus tutkitusta ilmiöstä ja 

tutkimusprosessista”. Tavoitteena on ollut, että lukija pystyy vaivatta hahmottamaan 

tutkimuksen kohteen, tutkimuksessa käytetyn aineiston ja sen analyysin sekä tutkimustulokset.  

Tutkimukseni tarkoitus ei sinänsä ole ollut pyrkiä saamieni tulosten yleistettävyyteen. 

Varsinkaan laadullista sisällönanalyysiä sisältänyt osuus ei juurillensa uskollisena koettanut 

esittää yleistettäviä tuloksia dopingiin liittyvästä moraalisäätelystä. Pikemminkin se kuvaa 

yhdenlaista ilmiötä ja toimii tulkintana rajatussa media-aineistossa tapahtuneesta dopingin 

moraalisäätelystä. Samaten uutisten määrällisen analyysin tavoitteena oli kuvata ilmiönä sitä, 

kenelle käytetyn media-aineiston perusteella moraalisäätelyn mahdollisuuksia annetaan. 

Etenkin laadullinen sisällönanalyysi herättää joskus pohdintoja tutkijan subjektiivisuudesta ja 

jopa mielivaltaisuudesta. Laadullinen sisällönanalyysi perustuukin pitkälti tutkijan tekemille 
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tulkinnoille ja näkemyksille. Toimijoiden uutisissa harjoittaman moraalisäätelyn analyysiä 

esittäessäni tiedostan, että tekemäni tulkinnat ovat omiani, eivätkä ne välttämättä vastaa sitä, 

mitä kommentin antaja on itse ajatellut. Tekemäni tulkinnat perustuvat kuitenkin täysin 

toimijoiden kommenteille, joista jokaisen olen pyrkinyt analysoimaan samoilla periaatteilla. 

Uutisten kommentteja ei ole koitettu väkisin tulkita edustamaan jotain tiettyä 

moraalisäätelyllistä teemaa, vaan välillä jouduin toteamaan kommentin olevan enemmänkin 

yleisluontoinen toteamus, sen sijaan että sen avulla yritettäisiin luoda tai vahvistaa jotakin 

haluttua moraalista eetosta.  

6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut teoreettiseen viitekehykseen ja 

käyttämääni aineistoon perustuen tuoda esille suomalaista dopingin moraalisäätelyverkostoa ja 

sen toimijoita sekä niiden harjoittamaa moraalisäätelyä. Yhtenä tekijänä tavoitteen 

toteutumisessa oli moraalisäätelyn teoretisointien esittely ja niiden yhdistäminen huippu-

urheilun ja etenkin dopingin ilmiökenttään. Moraalisäätely on käsitteenä varsinkin sosiaaliseen 

kontrolliin verrattuna kovin tuntematon, mikä on omasta näkökulmastani sääli. Moraalisäätelyn 

teoria ja sen mukanaan tuomat näkökulmat voisivat avata moneenkin eri ilmiöön uudenlaisen 

ja hedelmällisen ulottuvuuden.  

Tässä tutkimuksessa esitetyt tulokset ja näkökulmat sopivat hyvin jalostettaviksi tuleviin 

tutkimuksiin. Esittelemäni suomalaisen dopingin moraalisäätelyverkoston koostumuksen 

avulla voidaan hahmottaa verkoston keskeiset toimijat, mikä mahdollistaisi niiden lähemmän 

tarkastelun toimijakohtaisesti. Tutkimuksellisesti voisi olla avartavaa tiettyjen toimijatahojen 

harjoittaman moraalisäätelyn luonteen selvittäminen esimerkiksi erilaisten dokumenttien 

kautta. Toisaalta jo edellä mainitsemani julkisten dokumenttien sisällöllinen niukkuus saattaisi 

aiheuttaa päänvaivaa ilmiöstä kiinnostuneelle tutkijalle.  

Kenties mielenkiintoisin ja itseänikin tutkimusprosessin alkumetreillä kiinnostanut 

lähestymistapa ilmiöön voisi olla haastattelututkimus. Kandidaatintyöni jälkeen minua 

eteenpäin vienyt ajatus oli haastattelujen avulla selvittää moraalisäätelyä harjoittavien tahojen 
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perusteluja moraalisäätelylleen. Olisi kiinnostavaa tarkastella, miten suomalaisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston toimijat itse näkevät huippu-urheilun arvomaailman ja sen, miten 

tietoista heidän harjoittamansa moraalisäätely on. Tässä tutkimuksessa esitetty verkostokuva 

antaa mahdollisuuden havaita helposti verkoston keskeiset toimijat, jolloin tarkasteltavat 

toimijatahot olisivat valmiina odottamassa innokasta tutkijaa tarttumaan niihin. 

Edellä on käynyt ilmi, kuinka tässä tutkimuksessa aineistona toimineiden uutisten aihepiirit 

liittyivät suurelta osin kansainvälisiin dopingtapauksiin, joita suomalaiset toimijat 

kommentoivat. Tämä aiheutti hieman päänvaivaa tutkimuksen alkuvaiheessa, jolloin 

ajatuksena oli pyrkiä tarkastelemaan myös sitä, miten suomalaisen dopingin 

moraalisäätelyverkoston toimijoiden väliset suhteet näyttäytyivät media-aineistossa. 

Kansainvälisissä tapauksissa kotimaisten toimijoiden suhteet eivät kuitenkaan tule kovin 

selkeällä tavalla esille, kun esimerkiksi vastuu dopingtapauksista vieritetään poikkeuksetta 

Suomen ulkopuolisille tahoille. Tällainen kotimaisten toimijoiden välisiä suhteita tarkasteleva 

näkökulma on kuitenkin mielestäni edelleen mielenkiintoinen. Mikäli dopingiin liittyvät 

uutisoinnit pyörivät jatkossakin kansainvälisten tapausten ympärillä, voisi muunlaisenkin 

aineiston avulla pyrkiä hahmottamaan toimijoiden välisiä suhteita ja vastuu- ja 

valtakysymyksiä. Nähdäkseni tällainen toimijoita ja niiden suhteita arvottavakin tutkimus toisi 

lisäarvoa omaan tutkimukseeni, jossa verkoston toimijoita ja niiden suhteita on kuvattu 

arvottamisen sijaan. 
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