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Slide 1: Doping urheilussa III 

 

Keskustele lyhyesti dopingin käsitteestä urheilussa. Miksi sitä pidetään urheilun uhkana. 

Miksi se on urheilun etiikan vastaista? Miksi dopingin torjumiseksi olisi pyrittävä. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Urheilun (tahraantunut) olemus 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa urheilun käsitteen moniselitteisyydestä. Pyydä oppilaita 

selittämään, kuinka he ymmärtävät 'Citius, Altius, Fortius' -käsitettä. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, että monet urheilijat tulkitsevat väärin urheilun suorituskyvyn 

parantamisen käsitettä ja käyttävät sopimattomia ja laittomia lähestymistapoja. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 



 

Slide 3: Doping vs. urheiluhenki 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa urheiluhengestä, joka sisältää laajan valikoiman arvoja, 

jotka heijastavat urheilullisuutta. Doping on monien vastainen, mukaan lukien etiikka, reilu 

peli, rehellisyys, terveys, muiden kunnioittaminen, sääntöjen ja lakien kunnioittaminen. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 4: Doping on monitahoinen ja monitasoinen ongelma 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa dopingin monimutkaisuudesta suorituskyvyn 

parantamiseksi. Doping voidaan nähdä antiikin Kreikan mytologian hydrana: monsterilla on 

monta päätä - kun yksi pää leikataan, toinen kasvaa takaisin. Järjestelmällistä 

lähestymistapaa tarvitaan dopingin käytön taustalla olevien syiden ja motiivien, 

käyttäytymiseen liittyvien ajatusten/kognitioiden, sosiaalisten normien ja 

identiteettiprosessien sekä moraalisten päättelyjen ymmärtämiseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 



 

Slide 5: Paradigman muutos 

 

Selitä opiskelijoille tarve ymmärtää dopingin käyttämisen päätöksen psykologinen perusta 

paremmin. Dopingsopimusta koskevan päätöksentekoprosessin taustalla olevien 

psykologisten prosessien tuntemus voi olla tehokasta antidopingkoulutusta. Koulutus ja 

dopingin käytön estäminen edustavat paradigman muutosta ja vaihtoehtoa "havaita ja 

rangaista". 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 6: Mitä tähän mennessä tiedämme? 

 

Toistaiseksi dopingin käytön psykologisessa tutkimuksessa on yksilöity seuraavat 

avainalueet: dopingin käyttö tarkoituksellisena ja suunniteltuna käyttäytymisenä; 

urheilijoiden motivaatio- ja saavutusorientaatioiden rooli (esim. miksi he urheilevat, miten 

he ymmärtävät ja arvioivat menestystä urheilussa); normit ryhmässä, perheessä ja sitä 

ympäröivässä sosiaalisessa ympäristössä; moraalinen päättely ja päätöksenteko; 



 

persoonallisuuden ja yksilöllisten erojen merkitys doping-asenteissa, aikomuksissa ja 

käyttäytymisessä. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 7: Tarkoituksellinen dopingin käyttö 

 

Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen esitteli sen vuonna 1991) on hallinnut useinta 

tutkimusta "psykologisen pohjan" dopingin käytöstä. Tämän näkökulman mukaan dopingia 

pidetään rationaalisena, tietoisena valintana, jonka määrittelevät aikomukset käyttää 

dopingiainetta (ja / tai menetelmiä). Aikeita puolestaan muovaavat asenteet (dopingin 

hyödyt ja miinukset), sosiaaliset normit (katsotaanko dopingin katsominen sosiaalisesti 

hyväksytyksi ja / tai vallitsevaksi muiden vertailijoiden keskuudessa) ja havaittu 

käyttäytymisenhallinta (onko urheilijalla pääsy ja osaako se menestyksekkäästi käyttää 

doping aineet). 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 8: Suoritustavoitteet ja motivaatio 

 



 

Asiaan liittyvä dopingtutkimus osoitti, että motivaatio voi vaikuttaa päätökseen. 

Saavuttamistavoiteteoria on erityisen hyödyllinen ymmärrettäessä, kuinka motivaatio 

vaikuttaa urheilijan päätökseen. Kuvaile lyhyesti opiskelijoille saavuttamistavoiteteorian 

perusajatuksia. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 9: 2×2 malli suoritustavoitteista 

 

Esitä opiskelijoille lyhyesti suoritustavoiteteorian viimeaikainen kehitys. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10: Suoritustavoitteet ja doping 

 

Anna opiskelijoille tietoa kirjallisuudesta, joka tutkii suoritustavoitteiden vaikutusta doping-

aikomuksiin ja dopingkäyttäytymiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että urheilijoilla, 

joilla on "huonosti sopivia" suoritustavoitteita (esim. Urheilijat, jotka pyrkivät voittamaan 



 

toiset, välttävät huonojen taitojen osoittamista muihin verrattuna), ovat yleensä 

ilmoittaneet positiivisemmista asenteista ja aikomuksista doupata, ja ovat 

todennäköisemmin käyttäneet dopingia menneisyydessä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 11: Sosiaaliset normit 

 

Asiaan liittyvä dopingitutkimus osoitti, että normatiiviset uskomukset voivat vaikuttaa 

päätökseen doupata. Sosiaaliset normit ovat erityisen hyödyllisiä ymmärrettäessä, kuinka 

urheilijan sosiaalinen ympäristö vaikuttaa urheilijan päätökseen. Kuvaile lyhyesti 

opiskelijoille normatiivisten uskomusten perustyyppejä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 12: Sosiaalisia normeja on kahdenlaisia 

 

Selitä lyhyesti opiskelijoille normatiivisten uskomusten perustyypit ja miten he voivat 

vaikuttaa käyttäytymiseen. 



 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 13: Esimerkkejä dopinginmyönteisistä sosiaalisista normeista 

 

Selitä opiskelijoille, kuinka ”huonosti sopivat” normatiiviset uskomukset voidaan yhdistää 

dopingpäätökseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Esimerkkejä dopingin käytön vastaisista sosiaalisista normeista 

 

Selitä opiskelijoille, kuinka ”huonosti sopivat” normatiiviset uskomukset voidaan yhdistää 

huijauspäätökseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 



 

Slide 15: Sosiaaliset normit ja dopingin käyttö 

 

Anna opiskelijoille tietoa kirjallisuudesta, joka tutkii suoritustavoitteiden vaikutusta doping-

aikomuksiin ja dopingkäyttäytymiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että urheilijoilla, 

joilla on "huonosti soveltuva" normatiivinen uskomus, on tapana ilmoittaa positiivisemmat 

asenteet ja aikomukset doupata, ja he ovat todennäköisemmin käyttäneet dopingia 

aiemmin. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 16: Moraalinen päättely 

 

Asiaan liittyvä dopingitutkimus osoitti, että moraalinen päättely voi vaikuttaa päätökseen. 

Moraalinen päättely on erityisen hyödyllinen ymmärrettäessä, kuinka urheilija selviytyy 

laittomalla ja epäeettisellä tavalla toimimisen kanssa. Kuvaile lyhyesti opiskelijoille Banduran 

(1991) kehittämää sosiaalisen kognitiivisen teorian peruskäsitteitä korostamalla moraalista 

sitoutumista. 



 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 17: Moraalinen vapautuminen 

 

Selitä opiskelijoille moraalisen irtaantumisen määritelmä ja selitä miten se liittyy dopingiin. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 18: Moraalisen vapautumisen mekanismit 

 

Kuvaile lyhyesti moraalisen vapautumisen mekanismeja. Kun moraalinen vapautuminen 

tapahtuu, ihmiset voivat itse rakentaa uudelleen/arvioida tuomittavan käytöksen 

(esimerkiksi doping on perusteltua, kun urheilijoita painostetaan huippusuorituksiin), 

käyttäytymisen vaikutukset (esim. doping ei ole yhtä paha kuin muu huijaus). 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 



 

Slide 19: Tarinat moraalisesta vapautumisesta ja dopingista 

 

Selitä opiskelijoille, kuinka ”huonosti sopivat” normatiiviset uskomukset voidaan yhdistää 

huijauspäätökseen. Voit käyttää asiaankuuluvaa tutkimusta ja moraalisen vapautumisen 

mittaamista täällä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 20: Douppaajat irtautuvat (moraalisesti) 

 

Anna opiskelijoille tietoa kirjallisuudesta, joka tutkii moraalisen sitoutumisen vaikutuksia 

doping-aikomuksiin ja dopingkäyttäytymiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

moraalisesti irtaantuneet urheilijat osoittavat "huonommin sopivia" uskomuksiaan 

dopingista. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 



 

Slide 21: Douppaajan persoonallisuus 

 

Tuoreet doping-tutkimukset osoittivat, että dopingiin liittyy pysyviä 

persoonallisuusominaisuuksia. 'Pimeän kolmikon' käsite on erityisen hyödyllinen 

ymmärrettäessä, kuinka urheilijan persoonallisuus voi vaikuttaa dopingpäätökseen. Kuvaile 

lyhyesti opiskelijoille pimeän kolmikon peruskäsitteitä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 22: “Pimeä kolmikko" & doping 

 

Anna opiskelijoille tietoa kirjallisuudesta, joka tutkii persoonallisuuden vaikutusta doping-

aikomuksiin ja dopingkäyttäytymiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että urheilijat, 

joiden persoonallisuusominaisuudet on kuvattu ”pimeässä kolmikossa”, osoittavat 

”huonommin sopivia” uskomuksia dopingista. 

 

Arvioitu aika: 3 min 



 

Slide 23: Yhteenveto 

 

Tee lyhyt yhteenveto jakson avainkysymyksistä: kilpaurheilijoiden dopingin käytöllä on 

useita psykologisia ajureita; Jotkut niistä liittyvät persoonallisuuteen ja motivaatioon. Toiset 

liittyvät normatiivisiin vaikutuksiin ja päättelyanalyysiin (esim. kuinka urheilijat ajattelevat 

dopingia, perustelevatko he moraalisesti tämän käytöksen ja miten päättävät toimia 

tällaisen päättelyn perusteella). 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 24: Vastuuvapauslauseke 

 

 


