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https://www.suek.fi/
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Antidoping
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Valvotaan kansallisella ja 
kansainvälisella tasolla

Rikkomus voi johtaa urheilun 
toimintakieltoon 

Ulkonäkökeskeistä (lihasmassan kasvu, 
rasvanpoltto, suorituskyvyn kasvu)

Ei valvontaa 

Dopingaineiden hallussapito ei ole 
kriminalisoitua 

5

MITÄ DOPING ON?

KILPAURHEILUSSA KILPAURHEILUN ULKOPUOLELLA

Suorituskyvyn parantamista 
antidopingsääntöjen vastaisesti, 
esimerkiksi kiellettyjä aineita ja 
menetelmiä käyttämällä



Antidoping

• Maailman- ja Suomen antidopingsäännöstö muuttuu 1.1.2021

• Perusperiaatteisiin ei tule isoja muutoksia

• Lajiliitoilla iso rooli myös jatkossa

• Koulutuksen merkitys tulee kasvamaan 

• Kurinpito muuttuu keskitetyksi. Jatkossa antidopingasioiden valvontalautakunta tekee päätökset –
tällä hetkellä antaa suosituksen ja lajiliitot tekevät lopullisen päätöksen. 

• Koulutusstandardi (ISE) uutena standardina

• Tavoitteena, että mahdollisimman moni urheilija on koulutettu ennen dopingtestausta

• Suomessa ei ole tällä hetkellä toimivaa antidopinglaboratoriota ja tulevaisuus ratkeaa syksyn aikana

Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa 
antidopingasioista
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KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
URHEILUSSA
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Antidoping



2019
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

S0. Myyntiluvattomat aineet

S1. Anaboliset aineet 

S2. Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat

aineet ja mimeetit

S3. β2-agonistit

S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan

vaikuttavat modulaattorit 

S5. Diureetit ja peiteaineet

M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio

M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio

M3. Geeni- ja soludoping

KILPAILUN AIKANA KIELLETYT

S6. Piristeet

S7. Huumaavat kipulääkkeet

S8. Kannabinoidit

S9. Glukokortikoidit

TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETTY

P1. Beetasalpaajat

KAIKKINA AIKOINA KIELLETYT

8

TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETTY



Voit tarkistaa onko lääke sallittu, uusiutuu vuosittain

Netti- ja mobiilisovellus lääkehakua varten

Voidaan hakea kauppanimen tai vaikuttavan aineen 
nimellä

Vain Suomesta saatavat resepti- ja 
itsehoitolääkevalmisteet

Täydelliset ja päivitetyt luettelot löytyvät osoitteesta  
www.suek.fi

Urheilijan vastuulla on aina tarkistaa 
voimassa olevasta luettelosta lääkkeiden ja 
menetelmien sallittavuus
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-lääkehaku

https://kamu.suek.fi/#!/
http://www.suek.fi/
https://kamu.suek.fi/#!/


ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole 
saatavilla sallittua lääkettä. Urheilussa kielletylle aineelle tai 
menetelmälle voidaan hakea erivapautta määräajaksi 

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta SUEKin
Erivapauslautakunnalta

Kansainvälisiin tapahtumiin osallistuvien urheilijoiden 
erivapauksista vastaa kansainvälinen lajiliitto

Haetaan hakemuslomakkeella 
Liitä mukaan diagnoosin vahvistavat 
sairauskertomukset ja tutkimustulokset

Tarkat ohjeet: www.suek.fi/erivapaus
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http://www.suek.fi/erivapaus
https://kamu.suek.fi/#!/


Antidoping

RAVINTOLISÄT

Varo erityisesti, jos ravintolisän

Mainostetaan parantavan suoritusta, lisäävän voimaa tai nopeuttavan palautumista

Hankinta tapahtuu internetin kautta tai ulkomailta

Koostumus on huonosti tunnettu

Mikäli tarvitset vitamiini- tai hivenainevalmisteita täydentämään ruokavaliota, käytä 
apteekista hankittuja kotimaisen, luotettavan valmistajan tuotteita

Mieti kannattaako ottaa riski 

Urheilija on aina itse vastuussa positiivisesta testituloksesta

Lääkevalmisteet ja ravintolisät suomalaisessa kilpaurheilussa:

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49285
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https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49285


MITÄ DOPINGVALVONTA ON?
Dopingvalvonta

• Virtsa- ja verinäytteitä kilpailuissa ja kilpailujen 
ulkopuolella

• Urheilijan pitkäaikaista seurantaa: biologinen passi 
ja olinpaikkatietojärjestelmä 

• Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa: tulli ja poliisi, 
dopingrikkomusten yhteydessä tehtävät selvitykset 

• Näytteiden pitkäaikaissäilytystä (10 vuotta) ja 
uudelleen analysointia

Virtsatestiohje

Veritestiohje
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https://www.suek.fi/documents/10162/15945/Virtsatestiohje+suomi
https://www.suek.fi/documents/10162/15944/Veritestiohje+suomi.pdf


• Kielletty aine tai näyttö kielletyn 
menetelmän käytöstä urheilijan 
elimistöstä otetussa näytteessä

• Kielletyn aineen tai menetelmän 
käyttö tai yritys

• Kieltäytyminen dopingtestistä tai 
dopingtestin välttely

• Olinpaikkatietomääräysten 
laiminlyönti

• Dopingvalvonnan tai -testin 
manipulointi

• Dopingaineiden hallussapito

• Dopingaineiden ja -menetelmien 
levittäminen

• Dopingin edistäminen

• Osasyyllisyys

• Kielletty yhteistoiminta

Dopingrikkomukset 

Muutakin kuin positiivinen testitulos
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DOPINGRIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET 
Dopingrikkomukset

Antidopingsäännöstön mukaiset seuraamukset 
vaihtelevat varoituksesta urheilun elinikäiseen 
toimintakieltoon 

Perusseuraamus tahallisesta dopingrikkomuksesta 
on neljän vuoden toimintakielto

• Julkisuuskuva 

• Taloudelliset menetykset 

• Ihmissuhteet

• Harrastajamäärät
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PALJONKO SUEK TESTAA?
Dopingtestitilastot

2018

2612 Kansallista testiä

9 positiivista (1) kesken
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Testatuimmat yksilölajit

PALJONKO SUEK TESTAA?
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Testatuimmat yksilölajit 2018
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Testatuimmat joukkuelajit

PALJONKO SUEK TESTAA?
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Testatuimmat joukkuelajit 2018
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Valmentajan ja muun joukkueenjohdon vastuu

• Antidopingasioista tiedottaminen

• Avoimen keskusteluilmapiirin luominen

• Urheilijan tukeminen

• Usko puhtaaseen urheiluun – älä hyväksy ”kaikki käyttää kuitenkin” -
asennetta
• Viestit ja piiloviestit
• Omaan toimintaan keskittyminen

• Reiluun peliin ja terveisiin elämäntapoihin kasvattaminen

Valmentajan ja joukkueenjohdon asenne tärkeä!



Päivitä tietosi verkkokoulutuksessa

PUHTAASTI PARAS

• Puhtaasti paras on verkkokoulutus 
urheilijoille ja heidän 
tukijoukoilleen 

• Helposti omaksuttava kokonaisuus 
antidopingasioista 

• Kun moduulit on suoritettu, 
koulutuksesta saa diplomin 
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KILPAILUMANIPULAATIO
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https://ilmo.suek.fi/#!/


Kilpailumanipulaatio

VILPILLISTÄ VAIKUTTAMISTA TULOKSEEN

Tarkoitukselliset virheet, tuomarien 
tarkoitukselliset ratkaisut, painostus 
manipulointiin 

• Yksittäinen pelaaja tai urheilija

• Taustahenkilö, esim. valmentaja

• Erotuomari

• Kuka vain, joka voi vaikuttaa 
kilpailun tai tapahtuman kulkuun. 

Vedonlyönti, kilpailumenestys, 
rahanpesu

MOTIIVIT MITEN JA KUKA

Keskeinen tekijä aina raha

Uhka urheilun uskottavuudelle
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Onko Suomessa kilpailumanipulaatiota?
Entä omassa lajissani? 



Kilpailumanipulaatio

• Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastainen yleissopimus tuli voimaan 1.9.2019. Suomi on 
allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. 

• Keskeisimpinä tavoitteina on estää, tutkia ja rangaista kilpailumanipulaatiota sekä edistää niin 
kansallista kuin kansainvälistä yhteistyötä sen torjumiseksi

• SUEK toimii kansallisen kilpailumanipulaation vastaisen työryhmän sihteeristönä, joka SUEKin johdolla 
valmistelee muun muassa kansallista kilpailumanipulaation vastaista uhka-arviota ja 
toimintasuunnitelmaa. 

• Tehdään kansallinen uhka-arvio lajeittain. Lajiliitoilla keskeinen rooli tämän tekemisessä.

• Lajiliittojen käyttöön valmistunut selvitys kilpailumanipulaatiosta ja sen ehkäisystä: 

https://www.suek.fi/documents/10162/250626/Sopimaton+lopputulos_+Selvitys+urheilukilpailujen+manipulaation+t
orjunnasta

• Urheilupetoksia koskeva lainsäädäntö tulee saada ajan tasalle
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https://www.suek.fi/documents/10162/250626/Sopimaton+lopputulos_+Selvitys+urheilukilpailujen+manipulaation+torjunnasta


KATSOMOTURVALLISUUS JA -VIIHTYVYYS
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Katsomoturvallisuus

• SUEKin tehtävä on edesauttaa yhteistyössä vastuuviranomaisten kanssa katsomoturvallisuuden ja -
viihtyvyyden valtiosopimuksen toimeenpanoa Suomessa

• OTKES on antanut SUEKille suosituksen:

• Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ottaa tehtäväkseen urheilun ja liikunnan turvallisuuden 
kehittämisen ja valmistelee kaikille lajeille sopivat hyvät toimintamallit lajikohtaisen 
turvallisuustiedon välittämiseen ja turvallisuuden kehittämiseen.

• Selvitämme syksyn aikana sähköisen alustan tarjoamista lajiliitoille tapahtumaturvallisuuden 
kehittämiseen ja tapahtumien järjestäjien tukemiseen. 
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HÄIRINTÄVAPAA URHEILU
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Häirintä urheilussa

• Häirintää ja kiusaamista esiintyy myös urheilussa 

• Riskitekijöitä ovat mm. autoritaarinen valmennustyyli sekä voimakkaat 
sukupuoleen liittyvät stereotypiat

• Torjunnassa avainasemassa yhteinen ymmärrys 
• Mikä on sallittua – mikä ei ole

• Koskeminen kuuluu eri urheilulajeihin eri tavoin 
• Eri koskettamisen tapoja: turvallisuuden takaaminen, opastaminen ja auttaminen, 

kannustaminen

• Koskemisen sanoittaminen ja luvan kysyminen

• Oikeus kieltäytyä koskemisesta

Urheiluseurojen häirinnän torjumisen keinojen lisääminen
• Onko teidän seurassa yksityiskohtaiset säännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille?



Häirintä

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua
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KIITOS! 

32


