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Syksyllä 2008 tarkastetun lisensiaatintutkimuksen kohderyhmä:

noin 15-35-vuotiaat kuntosaliharrastajat, jotka eivät ole arvokisamenestykseen
tähtääviä kilpaurheilijoita, ja / tai joiden mahdollista dopingaineiden käyttöä ei
valvota SuomenAntidopingtoimikunnan ADT ry:n puolesta.

Populaatio:

Suomen 338 000 15-35-vuotiasta kuntosaliharrastajaa, joista miehiä 195 500 / 58 % 
ja naisia 142 500 / 42 % (Kansallinen liikuntatutkimus 2006).

Tutkimusaineisto:

� vuonna 2006 kerätty kyselyaineisto (N=1319) sekä asiantuntijahaastattelut

� aineisto hankittiin eräällä kohderyhmän keskuudessa suositulla internetfoorumilla

� harkinnanvarainen, mutta jakaumiltaan melko edustava näyte perusjoukosta

Tutkimusmenetelmät:

� pääasiassa tilastotieteellisiä, avovastauksissa myös sisällönanalyyttisiä menetelmiä
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Keskeisiä tutkimustuloksia:

� Käyttäjät keskiluokkaisesti eläviä nuoria aikuisia

� Käyttö yleisempää kuin aiemmin on arvioitu?

� Käytetyimmät aineet:

anaboliset hormonit (miehet)

efedriini ja klenbuteroli (miehet ja naiset)

� Tärkein motiivi ulkonäön parantaminen

Yhteiskuntatieteellisen tiedon puute aiheesta:

Millaisen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ilmiön dopingaineiden käyttö 

muodostaa nuorten ja nuorten aikuisten kuntoilijoiden keskuudessa Suomessa?
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Lisää tuloksia:

� Kyseessä ns. kemiallisesti ohjautuva ihmistyyppi – myös muiden lääkeaineiden, 
päihteiden ja lisäravinteiden käyttö yleistä

� Kulttuurisesti paljon yhteneviä piirteitä huumeiden viihdekäytön kanssa:

* Käytöstä saadaan enemmän hyötyjä kuin haittoja

* Ensisijaisina tiedonlähteinä muut käyttäjät ja internet

* Valinnanvapauden ja moniarvoisuuden korostaminen

� Käyttö jakaantuu myös kuntosaliharrastuksen

motiivien ja intensiteetin mukaan:

Jalomasokistit (25v., vakiintuneita, hyvät tulot)

* ponnistelu kuntosalilla tie kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Uraohjukset (23v., eniten liikuntaa ja käyttöä)

* ura salilla / salilta, ulkoisilla paineilla suuri merkitys

Noviisit (23v., miehiä 88 %, voiman lisääminen)

* kiinnittyminen saliharrastukseen ja -yhteisöön vielä vähäistä
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1. Kilpa- ja huippu-urheilijoilta kielletyt dopingaineet

= WADA:n / ADT:n kiellettyjen lääkeaineiden sekä menetelmien lista. 

Käytön keskeinen tavoite: vilpillinen etu muihin kilpailijoihin nähden.

2. Rikoslaissa kriminalisoidut dopingaineet

= synteettiset anaboliset steroidit ja niiden johdannaiset; testosteroni ja sen johdannaiset; 
kasvuhormoni; kemialliset aineet, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai 
kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa. (RL:n 44 luku, 16 §.)

Käytön keskeiset tavoitteet: lihasmassan ja voiman lisääminen. 

3. Kuntoilijoiden käyttämät dopingaineet

= Rikoslaissa mainittujen aineiden lisäksi erityisesti efedriini ja klenbuteroli, joiden käytön 
keskeisimpiä tavoitteita ovat yleensä rasvanpolton tehostaminen ja harjoitustehon lisääminen.

”Dopingaineilla tarkoitetaan yleensä aineita, joiden tarkoituksena on

parantaa fyysistä suorituskykyä tai kasvattaa lihasmassaa – tai lisätä

näitä molempia. Dopingaine on kuitenkin käsitteenä epätäsmällinen

ja sen sisältö riippuu myös käyttöyhteydestä.” (HE 2001, 4.1)
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Efedriinistä ja klenbuterolista

1. hyvin yleisesti käytettyjä dopingaineita kuntoilijoiden keskuudessa

2. vahvoja reseptilääkkeitä, joita pitäisi voida käyttää ainoastaan lääkärin määräämällä 
reseptillä ja hankkia Suomessa vain apteekista

3. suurin osa kuntoilijakäyttäjistä hankkii aineet käyttöönsä laittomia reittejä, tukee samalla 
rikollista toimintaa, sekä osallistuu siihen välillisesti itsekin

4. käytetään kohderyhmän keskuudessa dopingaineina hyvin runsaina annoksina 
kehonmuokkaamistarkoituksessa

�määrät usein niin suuria, että lääkärit eivät määräisi hoidollisiin tarkoituksiin 

5. väärinkäytön on todettu aiheuttavan vakavia terveydellisiä haittavaikutuksia

� lääkinnällinen käyttö vakavien sivuvaikutusten vuoksi nykyään varsin vähäistä

6. käyttö kielletty kilpaurheilussa
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Miksi?

1. Ulkonäkö

� Pop-kulttuurin ja mainosten mallit muuttuneet ~ ikinuori ”Music video body”

� Ihmisen ihannetyyppi muuttunut ”24/7” (Super Fitness –elämätapa)

� Tavoittelun taustalla taloudellista harkintaa (~saa paremmin töitä, ystäviä jne.)

2. Mahdollisuuksien lisääntyminen

� Tiedonvälityksen kasvu ja nopeutuminen (internet, kv-musiikkikanavat)

� Medikalisaatio

3. ”Luonteen heikkous”

� ”mulle kaikki heti nyt” -mentaliteetti

� Kielteinen kehonkuva & huono itsetunto

� Huippu-urheilun & treenikaverien vaikutus

4. Postmoderni yhteisöllisyys

� Paljon yhteneviä piirteitä huumeiden viihdekäytön kanssa 

� Extreme -ilmiöistä elämyksiä ja kontrollin tunnetta muuttuvassa maailmassa

Dopingaineiden käyttö kilpaurheilun ulkopuolella on 
laajeneva ilmiö länsimaissa
(mm. Baker 2006, Papadopoulos ym. 2006, Karila 2003, Pope 2000, Zickler 2000, Huhtaniemi 1994)
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� Asuu kaupungissa

� 23 – 27-vuotias mies (tai 28 – 30-vuotias nainen)

� Ammattiin valmistava koulutus

� Ansaitsee yli 2000e / kk

� Opiskelee / tekee töitä ahkerasti – n.40h/ vk

� Useimmiten vakituinen parisuhde

� ”korostuneen keskiluokkainen elämäntapa”

! päihteiden ja lisäravinteiden käyttö

Tyypillisen dopingaineiden käyttäjän profiili
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� Aktiivinen voimailulajien harrastaja:

säännöllistä kuntosaliharjoittelua n.8 vuotta, keskimäärin 4 krt / vk

(ns. naturaalit vastaajat n. 4 vuotta, keskimäärin 3 krt / vk)

� Itse mainittuja syitä käytölle: lihasmassa / voima (40%) , rasvanpoltto (16 %), 

nopeampi / parempi kehitys / tehoa treeniin (17 %) �

� Havaittuja hyötyjä 87%: lihasmassa / voima (yli 40 %), rasvanpoltto (17 %),

nopeampi / parempi kehitys / tehoa treeniin (yli 20 %) 

� Havaittuja haittoja 36%: mielialan vaihtelut, akne, gynekomastia, rytmihäiriöt…

� Tärkeimmät tiedonlähteet internet ja muut käyttäjät �
Lääkäri tärkein tiedonlähde vain 9%:lle dopingaineiden käyttäjistä

� 42% dopingaineiden käyttäjistä haluaisi lisää tietoa aiheesta

Muita tyypillisiä piirteitä dopingaineiden käyttäjälle
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Doping ja päihteet

� Alkoholin satunnaisessa tai säännöllisessä käytössä ei eroa 
naturaalien ja dopingaineiden käyttäjien välillä
dopingaineiden käyttäjistä 85 %, naturaaleista 87%.

� Nuuska ja tupakan satunnainen tai säännöllinen käyttö noin 
kaksinkertaista dopingaineiden käyttäjien keskuudessa
nuuska: dopingaineiden käyttäjistä 24 %, naturaaleista 10 %
tupakka: dopingaineiden käyttäjistä 41 %, naturaaleista 25 %

� Kannabiksen kokeilu ja satunnainen tai säännöllinen käyttö 
noin kaksinkertaista dopingaineiden käyttäjien keskuudessa
Dopingaineiden käyttäjistä 40 %, naturaaleista 19 %

� amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin kokeilu ja käyttö jopa 
kymmenkertaista dopingaineiden käyttäjien keskuudessa
Dopingaineiden käyttäjistä 17, 3%, naturaaleista 1,7 %
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efedriini

klenbuteroli

anaboliset hormonithuumausaineet

lisäravinteet

naiset

miehet

Dopingaineiden käytön ”portaat”
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NAISET MIEHET

efedriinin käyttäjät ���� 34 % ���� klenbuteroli 41 % ���� klenbuteroli

19 % ���� anaboliset hormonit 53 % ���� anaboliset horm

klenbuterolin käyttäjät ���� 46 % ���� anaboliset hormonit 86 % ���� anaboliset horm

klenbuterolin käyttäjät: 83 % käyttää myös efedriiniä 92 % käyttää myös efe:ä

anabolisten hormonien mieskäyttäjät: 66 % käyttää myös efe:ä

44 % käyttää myös kle:a

� Dopingaineiden käyttäjistä 91% ja naturaaleista 78 % käyttää säännöllisesti lisäravinteita

� Dopingaineiden käyttäjistä 1,5 % ja naturaaleista 8 % ei käytä eikä ole kokeillut lisäravinteita

� Dopingaineiden käyttäjät kuluttavat lisäravinteisiin noin 66e, naturaalit noin 34e kuukaudessa

Dopingaineiden käytön ”portaat”
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Dopingaineiden käytön yleisyydestä

� Suomessa anabolisten steroidien käyttäjiä arvioidaan olevan noin 10 000.

Kuntosaliharrastajia: 19-65-v. 524 000, 15-65-v. 567 000, joista M / 195 500 (58%) ja N / 142 500 (42%)

� Seppälä & Karila 1993 (N yli 1000): 1,5% varusmiehistä, suurin käyttäjäryhmä 18-30-vuotiaat kuntosaliharrastajat 
(1990-luvun alussa n. 200 000 kuntosaliharrastajaa) 

� Pirkola & Seppälä 2005 / Terveys 2000 -väestötutkimus (N 1250): 1,2% 18-29-vuotiaista nuorista aikuisista käytti itse 
anabolisia hormoneita, 21 % tunsi ystäväpiirissään käyttäjän.

� Papadopoulos ym. 2006 (N 2176): 2,6 % korkeakouluopiskelijoista / Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Israel 
(sis. efedriini, beeta-2-agonistit, beetasalpaajat)

� Nilsson ym. 2001: Ruotsissa kokeilijoita 2-6% kaikista nuorista miehistä, tullin arvio 20 000 – 100 000.

� Pedersen & Benjaminsen 2006: Tanskassa miespuolisista kuntosaliharrastajista 7,8%. Yht. 10 000 - 50 000.

� Rachon ym. 2006 (N 3687): Puolassa 19-30-vuotiaista miespuolisista 6,2% käyttää anabolisia hormoneita. 

� Yesalis 1993: yli 5% kaikista 17-22-vuotiaista nuorista USA:ssa. Pope 2007: 1 % koko aikuisväestöstä, n.1 milj.

� Korkia & Stimson 1997: Iso-Britanniassa harrastelijakehonrakentajista 9-30%

� The Anti-Doping Authority the Netherlands 2007: vuonna 1994 kaikista kuntosaliharrastajista noin 6,4 %
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Dopingaiheisia terveysneuvontapalveluita Pohjoismaissa

� Ruotsi: www.dopingjouren.nu

mm. puhelin- ja nettineuvonta, anonyymi Irrottautumisryhmä ja koulutusta kuntosalien 
henkilökunnalle ruotsiksi ja englanniksi.

Tukholman (Huddinge) Karoliininen yo-sairaala toteuttaa, 

hallituksen sosiaali- ja kulttuuriosastot rahoittavat.

� Tanska: www.antidoping.dk

mm. puhelin- ja nettineuvonta ja erittäin laajasti tietoa ja koulutusta. 

Toimii hallituksen ja Anti Doping Danmark ADD:n alaisuudessa. 

� Norja: www.dopingtelefonen.no

mm. puhelin ja -nettineuvonta, sekä ammattilaisten moderoima keskustelufoorumi.

Akerin yo-sairaala & hormonilaboratorio toteuttaa, sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa.

• Suomi: www.pumppaa.fi (Elämä On Parasta Huumetta ry:n projektisivut) ���� ?
mm. puhelin- ja nettineuvonta, mahd. myös keskustelupalsta, koulutusta ja kuntosalitoimintaa.

Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö rahoittavat vuodesta 2009 alkaen,

Suomen antidopingtoimikunta ADT ry koordinoi, ? päihdealan järjestöt toteuttavat.
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”Sankarin viitta on kevyt kantaa, mutta raskas riisua”

”Koska pitkäkestoisen ja runsaan käytön haitoista on edelleen niin vähän tieteellistä näyttöä, 
monet nykyiset tai potentiaaliset käyttäjät pitävät tiedon puutetta näytön puutteena”.

(Jim McVeigh 2008)


