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1. JOHDANTO
Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n (SAhL) antidoping työ on perustunut nykyisillä
resursseilla lähinnä ryhmien vastuuvalmentajien johdolla urheilijoille annettuun
valistukseen. Lisäksi työntekijöiden työsopimuksissa on ollut ns. doping-pykälä.
Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ollessa monta vuotta lähes toimimattomana,
antidopingtoiminnan ja -koulutuksen osuus liiton toiminnassa on ollut varsin
vähäistä. Tämän antidopingohjelman tavoitteena onkin kasvattaa antidopingtyön
osuutta kaikessa liiton toiminnassa: niin urheilijoiden valmentautumisessa kuin
uusien valmentajien/ohjaajien sekä johtohenkilöiden koulutuksessa. SAhL
katsoo tärkeäksi asiaksi myös tiedottaa kattavasti antidopingaisoista koko
ampumahiihtoväelle Suomessa.
Tässä SAhL:n antidopingohjelmassa esitetään kaikki ne pelisäännöt, jotka
sitovat SAhL:n toimintaan kuuluvia henkilöitä (urheilijoita, valmentajia,
kouluttajia, johtohenkilöitä). Lisäksi tästä antidopingohjelmasta löytyy tietoa
dopingtestauksesta ja rangaistuksista sekä tiedottamiseen liittyvistä asioista.
Tämän antidopingohjelman laatimisvastuu on ollut huippu-urheiluvaliokunnalla,
joka on ohjelmaa valmistellessaan kerännyt kommentteja ja kokemuksia myös
muiden lajijärjestöjen antidopingohjelmista ja Suomen Antidopingtoimikunnalta
(ADT). Ohjelma on hyväksytty SAhL:n hallituksen kokouksessa 19.3.2005.
On hyvä muistaa, että doping on vastoin urheilun perusperiaatteita ja
lääketieteellistä etiikkaa. Se on myös vastoin urheilun Fair Play –henkeä.
Doping vaarantaa urheilijan terveyden ja kaiken on lisäksi doping kiellettyä.

3

2. ANTIDOPINGOHJELMAN ARVOPERUSTA
SAhL:n antidopingohjelma perustuu terveen ja puhtaan urheilun sekä reilun
pelin periaatteisiin. Rehellisyys ja avoimuus ovat tärkeimpiä urheilun perusarvoja
ja niihin perustuu myös SAhL:n antidopingohjelma. SAhL pyrkii korostamaan
kaikessa toiminnassaan eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja ja
vastustaa kaikkea dopingin käyttöä. SAhL pyrkii toiminnallaan ehkäisemään
dopingin käyttöön liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä sekä pitämään
Suomessa lajin puhtaana dopingista. Lisäksi yhteistyö antidopingtyötä tekevien
tahojen kanssa helpottaa ja tehostaa SAhL:n omia toimenpiteitä.

3. MÄÄRITELMIÄ
ADT:n mukaan doping ja dopingvalvonta ovat määritelty muun muassa
seuraavasti:
Doping tarkoittaa, että urheilijoille annetaan tai että he käyttävät aineita
(esim. lääkeaineita), jotka kuuluvat Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK)
ja WADA:n määrittelemiin kiellettyihin lääkeaineryhmiin. Dopingiksi
katsotaan myös veritankkaus sekä dopingnäytteiden farmakologinen,
kemiallinen ja fysikaalinen manipulointi. Dopingiksi katsotaan lisäksi
dopingtestistä kieltäytyminen tai sen pakoilu sekä dopingaineiden käyttöä
urheilussa edistävä toiminta, esim. salakuljetus. Kansainvälisen lajiliiton
säännöstöt ovat juridisesti urheilijoita sitovia ja urheilijoiden tulee olla
selvillä heitä koskevista säännöstöistä.
Dopingvalvonnan tarkoituksena on estää terveydelle vaarallisten ja/tai
suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö, turvata
urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun, puolustaa
tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
kunnioittaa niin urheilun kuin lääketieteenkin etiikkaa. Dopingtestejä
suoritetaan kiellettyjen aineiden ja/tai menetelmien käytön toteamiseksi ja
dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden säännöstöjenmukaiseksi
rankaisemiseksi.
Urheilujärjestöjen dopingsäännöstön perusteella dopingvalvonnan piiriin
kuuluvat henkilöt, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilutoimintaan.
Tällaisiksi henkilöiksi luetaan mm. kilpailulisenssin lunastaneet tai
urheiluseuroihin ja lajiliittojen jäsenjärjestöihin kuuluvat henkilöt.
Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin.
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4. TAVOITTEET
SAhL:n antidopingohjelman tavoitteet ovat seuraavat:
1. Edistää terveitä elämäntapoja urheilussa ja toteuttaa urheilun ja
lääketieteen eettisiä tavoitteita
2. pyrkiä turvaamaan urheilijoiden, toimitsijoiden ja yleisön oikeuksia reiluun
ja puhtaaseen urheiluun ja kilpailuun
3. ennaltaehkäistä dopingrikkomuksia tiedotuksen ja koulutuksen avulla
4. määritellä SAhL:n organisaatioon kuuluvien henkilöiden ja tahojen
vastuualueet ja tehtävät antidopingiin liittyen
5. määritellä ne toimenpiteet, joilla lajin parissa toimivien urheilijoiden,
valmentajien ja lääkäreiden sekä luottamus- ja toimihenkilöiden
asiantuntemus dopingin suhteen päivittyy säännöllisesti ja kattavasti
6. vaikuttaa lajin antidopingtyön ja –valvonnan kehitykseen niin kansallisesti
kuin kansainvälisestikin
7. pitää ampumahiihtourheilu puhtaana dopingista

5. ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET
SAhL:n antidopingtoiminnan päävastuu on sen hallituksella. Hallitus vastaa siitä,
että SAhL:n työntekijöiden työsopimuksissa sekä SAhL:n tekemissä
yhteistyösopimuksissa on niin sanottu doping -pykälä (ks. kohta 6.3.6). Lisäksi
ryhmien vastuuvalmentajat vastaavat siitä, että valmennusryhmiin kuuluvien
urheilijoiden valmentautumissopimuksissa on doping -pykälä. Huippu-urheiluun
(Olympiaryhmä,
B-maajoukkue,
nuorten
MM-ryhmät)
liittyvästä
antidopingtoiminnasta vastaa huippu-urheiluvaliokunta. Nuorisourheiluun
(Hanakat- ja Sähäkät-ikäiset) liittyvästä antidopingtoiminnasta vastaa
nuorisovaliokunta. Käytännön toimista vastaavat ryhmien vastuuvalmentajat.
Ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen liittyvistä antidopingtoimista vastaavat
asianomaiset kouluttajat ja valiokunnat. Antidopingaiheisesta viestinnästä
vastaa hallitus ja talous- ja markkinointivaliokunta. Antidopingsääntöjen ajan
tasalla pitämisestä vastaa kilpailu- ja sääntövaliokunta yhdessä hallituksen
kanssa.

6. ANTIDOPINGOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET
SAhL:n antidopingohjelma on tarkoitettu ampumahiihdon parissa toimivien
urheilijoiden, heidän tukihenkilöiden, valmentajien sekä muiden SAhL:n
toimihenkilöiden käyttöön. Ohjelman toteuttamisesta ja seurannasta vastaa
SAhL:n hallitus. Vaikuttamisen pääkohteet ovat SAhL:n alaisuudessa toimiva
valmennusjohto (kaikkien ryhmien valmentajat), lääkintä-/huoltohenkilöstö,
valmennusryhmien urheilijat sekä ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen
osallistuvat valmentajat/ohjaajat.
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6.1 Koulutus
SAhL:n ohjaaja- ja valmentajakoulutusmateriaaliin sisällytetään omat osionsa
antidopingasioista
yhteistyössä
ADT:n
kanssa.
Ohjaajaja
valmennuskoulutuksessa pääpainotus on päihde- ja dopingvalistuksessa.
Kaikille ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen osallistuville henkilöille jaetaan
ADT:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät –vihkonen sekä korostetaan kaikessa
toiminnassa eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja. Koulutuksesta
vastaavat valiokunnat (nuoriso- ja huippu-urheiluvaliokunta) huolehtivat siitä,
että antidopingvalistus huomioidaan koulutusmateriaalissa. Lisäksi vastaavat
kouluttajat vastaavat siitä, mistä ja miten aiheeseen liittyvää lisätietoa voi saada
(ks. kohta 11). Valmentajakoulutuksessa hyödynnetään myös ADT:n kouluttajia.
Liiton
valmennusryhmiin
kuuluville
urheilijoille
annetaan
ryhmän
vastuuvalmentajan johdolla antidopingtietoutta. Lisäksi kaikille SAhL:n
valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille toimitetaan SAhL:n antidopingohjeisto
sekä ADT:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät –vihkonen. Olympiakomitean
tuen piiriin ja/tai muuten antidopingpassin saaneet urheilijat sitoutuvat
antidopingpassin käyttöön ja siihen liittyvien tietojen päivittämiseen.
Liiton johto- ja toimihenkilöille jaetaan ADT:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät
–vihkonen. Lisäksi heille toimitetaan ja heidät perehdytetään SAhL:n
antidopingohjelmaan. SAhL:n hallituksen jäsenille ja muille SAhL:n tarpeellisiksi
katsomille toimihenkilöille pidetään ADT-koulutustilaisuus ADT:n toimesta parin
vuoden välein.
6.2 Tiedotus ja viestintä
SAhL
tehostaa
ehkäisevää
antidopingtiedotusta.
SAhL
tiedottaa
Ampumahiihtäjälehden sekä omien www-sivujensa (www.biathlon.fi) välityksellä
voimassaolevista antidopingsäännöstöistä, säännöstöjen muutoksista sekä
muusta mahdollisesta antidopinginformaatiosta. SAhL:n antidopingohjelma on
esillä myös liiton www-sivuilla.
6.3 Dopingpykälät sopimuksissa ja lajisäännöissä
SAhL:n valmennusryhmiin (O-ryhmä, B-maajoukkue, nuorten MM-ryhmät)
kuuluvien urheilijoiden ja edustusjoukkueurheilijoiden (liiton ryhmien ulkopuolelta
edustusjoukkueisiin
valittavat
urheilijat)
valmentautumissopimuksiin,
toimihenkilöiden työsopimuksiin sekä yhteistyösopimuksiin sisällytetään
dopingpykälä. Nämä pykälät tarkistetaan vuosittain ja pidetään ajanmukaisina.

6.3.1 Olympiakomitean tuenpiiriin kuuluvien urheilijoiden valmentautumissopimusten dopingia koskevat pykälät
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•
•

•

•
•

•

•

•

Olympiakomitea antaa omat ja ADT:n urheilijaa koskevat säännöt,
rekisteriselosteet, sopimukset ja muut tarvittavat asiakirjat urheilijan
käyttöön.
SAhL antaa sopimuksen teon yhteydessä urheilijan henkilökohtaiseen
käyttöön kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) ja SAhL:n kilpailu- ja
dopingsäännöt. SAhL sitoutuu tiedottamaan urheilijalle kaikista
sopimuskauden aikaisista muutoksista ko. sääntöihin.
Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä,
Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) sekä IBU:n ja SAhL:n
antidopingsääntöjä. Urheilija sitoutuu noudattamaan IBU:n lajisääntöjä ja
sekä niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä.
Urheilija
sitoutuu
ilmoittamaan
tiedot
opiskelu-,
työja
harjoittelupaikastaan ADT:n antidopingpassia koskevien ohjeiden
mukaisesti ja SAhL:n, IBU:n, ADT:n tai WADA:n sitä erikseen pyytäessä.
Urheilija
ilmoittaa
henkilötietolain
ehtojen
mukaan
laaditun
Olympiakomitean
henkilötietolomakkeen
ja
tutustuu
ADT:n
antidopingpassirekisterin
rekisteriselosteeseen.
Allekirjoituksellaan
urheilija sitoutuu antamaan rekisteriin tietojaan sekä antaa luvat tietojen
käsittelyyn ja luovutukseen rekisteriselosteessa käsitellyillä tavoilla.
Urheilijalla, SAhL:lla ja Olympiakomitealla on oikeus purkaa sopimus joko
kokonaan
tai
toistaiseksi,
jos
urheilija
lopettaa
pysyvästi
valmentautumisen, tai jos yksi osapuolista olennaisesti rikkoo sopimusta.
Sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi doping-aineiden käyttö, oman
vakuutusturvan hoidon laiminlyönti tai taloudellisten velvoitteiden
rikkominen.
Urheilija sitoutuu palauttamaan takaisin Opetusministeriölle, SAhL:lle tai
Olympiakomitealle hänelle sopimuskaudella maksetut urheilija-apurahat
ja henkilökohtaiset valmennustuet, jos urheilijaa rankaistaan vähintään
kahden vuoden urheilun toimintakiellolla.
Tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti SAhL:n tai
Olympiakomitean sääntöjen määräämällä tavalla. Osapuolilla on myös
mahdollisuus vedota urheilun oikeusturvalautakuntaan.

6.3.2 Muut valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat
•

•

•
•

SAhL antaa sopimuksen teon yhteydessä urheilijan henkilökohtaiseen
käyttöön kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) ja SAhL:n kilpailu- ja
dopingsäännöt. SAhL sitoutuu tiedottamaan urheilijalle kaikista
sopimuskauden aikaisista muutoksista ko. sääntöihin.
Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä,
Kansainvälisen olympiakomitean (KO) sekä IBU:n ja SAhL:n
antidopingsääntöjä. Urheilija sitoutuu noudattamaan IBU:n lajisääntöjä ja
sekä niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä.
Urheilija
sitoutuu
ilmoittamaan
tiedot
opiskelu-,
työja
harjoittelupaikastaan ADT:n antidopingpassia koskevien ohjeiden
mukaisesti ja SAhL:n, IBU:n, ADT:n tai WADA:n sitä erikseen pyytäessä.
Urheilijalla, SAhL:lla ja Olympiakomitealla on oikeus purkaa sopimus joko
kokonaan
tai
toistaiseksi,
jos
urheilija
lopettaa
pysyvästi

7

•

valmentautumisen, tai jos yksi osapuolista olennaisesti rikkoo sopimusta.
Sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi doping-aineiden käyttö tai
taloudellisten velvoitteiden rikkominen.
Tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti SAhL:n tai
Olympiakomitean sääntöjen määräämällä tavalla. Osapuolilla on myös
mahdollisuus vedota urheilun oikeusturvalautakuntaan.

6.3.3 Edustusjoukkueurheilijat (edustustehtäviin osallistuvat urheilijat)
•

•

•

SAhL antaa sopimuksen teon yhteydessä urheilijan henkilökohtaiseen
käyttöön kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) ja SAhL:n kilpailu- ja
dopingsäännöt. SAhL sitoutuu tiedottamaan urheilijalle kaikista
sopimuskauden aikaisista muutoksista ko. sääntöihin.
Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä,
Kansainvälisen olympiakomitean (KO) sekä IBU:n ja SAhL:n
antidopingsääntöjä. Urheilija sitoutuu noudattamaan IBU:n lajisääntöjä ja
sekä niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä.
Urheilijalla, SAhL:lla ja Olympiakomitealla on oikeus purkaa sopimus joko
kokonaan
tai
toistaiseksi,
jos
urheilija
lopettaa
pysyvästi
valmentautumisen, tai jos yksi osapuolista olennaisesti rikkoo sopimusta.
Sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi doping-aineiden käyttö tai
taloudellisten velvoitteiden rikkominen.

6.3.4 Valmentajien työsopimusten dopingpykälät
•

Valmentaja sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä,
SAhL:n ja IBU:n lajisäännöissä mainittua, kulloinkin voimassa olevaa
dopingsäännöstöä sekä SAhL:n antidopingohjelmaa.

6.3.5 Muiden SAhL:n toimihenkilöiden dopingpykälät
•

(Työntekijä) sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä,
SAhL:n ja IBU:n lajisäännöissä mainittua, kulloinkin voimassa olevaa
dopingsäännöstöä sekä SAhL:n antidopingohjelmaa.

6.3.6 Yhteistyösopimusten dopingpykälät
•
•

Mikäli SAhL:n maajoukkueen edustaja syyllistyy tämän sopimuksen
voimassaoloaikana dopingrikkomukseen, tämä sopimus voidaan
Yrityksen puolelta purkaa välittömästi.
Sopimuksen sisältöön liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti
neuvottelemalla.
Mikäli
ratkaisuun
ei
päästä
neuvotteluteitse,
tätä
sopimusta
koskevat
riidat
ratkaistaan
välimiesmenettelyllä. Urheilun oikeusturvalautakunta asettaa yhden (1)
välimiehen ja välimiesmenettelyssä noudatetaan lautakunnan sääntöjä.
8

6.3.7 SAhL:n lajisäännöt
SAhL:n lajisäännöissä doping on huomioitu seuraavasti:
”8.7
SAhL:n henkilökohtaisen kilpailuluvan omaava urheilija sitoutuu noudattamaan
Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton (IBU) dopingsääntöjä.
Minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat; määräaikainen kilpailukielto (2
vuotta) ensimmäisestä rikkomuksesta ja elinikäinen kilpailukielto toistuvasta
dopingaineiden käytöstä tai varoitus Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon
perusteella.”
”9.1
Urheilijoiden tausta- ja tukijoukot (esim valmentajat, huoltohenkilöt ja
seurajohtajat ) sitoutuvat toimimaan urheilun eettisten periaatteiden mukaisesti
eivätkä syyllisty epäurheilijamaiseen toimintaan sekä samalla sitoutuvat
noudattamaan SAhL:n kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä
kurinpitomääräyksiä.”

7. ANTIDOPINGOHJELMAN SEURANTA, KEHITTÄMINEN JA RESURSSIT
SAhL:n antidopingohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Sen kehittämistyössä ja
tarkentamisessa pyritään käyttämään kokemuksia myös muista lajiliitoista sekä
luonnollisesti ADT:sta ja eri asiantuntijoilta.

8. TIETOA TESTAUSTOIMINNASTA
8.1 Kutsuminen dopingtestiin
Urheilijalle suoritetaan dopingtestejä sekä kilpailujen yhteydessä että niiden
ulkopuolella. Urheilija pyritään kutsumaan dopingtestiin aina kirjallisesti. Kutsu
voidaan kuitenkin antaa myös suullisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Kutsu
testiin voidaan antaa joko urheilijalle suoraan tai joukkueen johdolle harjoituksen
aikana. Kutsun yhteydessä annetaan ohjeet testiin tulosta. Testaajan/testiin
kutsujan antamia ohjeita on noudatettava. Kutsuun pyydetään urheilijan tai
johtajan allekirjoitus. Urheilijan on voitava todistaa henkilöllisyytensä testaajalle.
Yksittäisiä urheilijoita voidaan kutsua testiin myös haastemiehen välityksellä.
Tällöin urheilija saa toimintaohjeet haastemiehen toimittaman testikutsun
yhteydessä. Tällöin urheilijan tulee ottaa yhteyttä ADT:n valtuuttamaan
testaajaan saamansa testaajalistan mukaisesti sekä annettava näyte 24 tunnin
kuluessa testikutsun vastaanottamisesta testaajan kanssa sopimassaan
paikassa. Leirien yhteydessä tehtävissä testeissä ryhmän urheilijoista voidaan
9

testata kaikki, voidaan testata vain osa arpomalla testattavat, tai testi voidaan
kohdentaa vain tiettyyn urheilijaan/tiettyihin urheilijoihin.
Urheilija voidaan siis kutsua dopingtestiin periaatteessa missä tahansa,
kotimaassa tai ulkomailla, ja milloin tahansa. Tavallisimmin testit suoritetaan
yllätystesteinä kilpailujen ja harjoitustilanteiden yhteydessä, jolloin urheilijan
tulee saapua testiin testaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

8.2 Dopingtestin suorittaminen
Testihuoneeseen urheilija saa tuoda mukanaan esim. joukkueen johtajan tai
valmentajan. Urheilija ilmoittaa testaajalle henkilötietonsa, nauttimansa lääkkeet,
lääkkeen omaiset tuotteet ja luontaistuotteet 5 vrk:n ajalta sekä valitsee itse
näyteastiansa. Mahdolliset lääkärintodistukset liittyen esim. astmalääkkeiden
käyttöön tulee esittää testitilanteessa vastaavalle testaajalle. Näytteenanto
tapahtuu samaa sukupuolta olevan valvojan läsnä ollessa. Jos näytteenannossa
ilmenee epäselvyyttä, valvoja voi vaatia uuden näytteen antoa. Näytteenä
tarvitaan vähintään 75mL virtsaa. Mikäli näytteen ominaispaino on alle 1.010,
tarvitaan virtsaa enemmän. Virtsan pH:n on oltava 4.5-7.0. Urheilija voi juoda
odotustilassa olevia juomia pitäen huolta samalla näyteastiastaan.
Kun näytettä on riittävä määrä, urheilija itse kaataa sen kahteen valitsemaansa,
yksilöllisellä koodilla varustettuun lasipulloon. Ne suljetaan ja sinetöidään
samalla koodilla varustettuihin näytepurkkeihin, joista pulloja ei saa pois sinettiä
rikkomatta. Koodinumerot merkitään pöytäkirjaan, jonka urheilija, urheilijan
avustaja ja vastaava testaaja tietojen tarkistuksen jälkeen allekirjoittavat.
Urheilijalle annetaan kopio tästä pöytäkirjasta. Mikäli urheilijan mielestä testiä ei
ole suoritettu sääntöjen mukaisesti, hän voi tehdä siitä merkinnän
testipöytäkirjaan, mutta se ei oikeuta urheilijaa kieltäytymään testitilanteesta.
Käytettävät testivälineet voivat vaihdella eri maissa. Käytettävistä testivälineistä
riippumatta testimenettelyt noudattavat samoja pääperiaatteita varmistaen täten
menettelyn sääntöjenmukaisuuden, luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden.
ADT noudattaa testimenettelyissään kansainvälisen International Antidoping
Arrangement (IADA) yhteenliittymän luomaa International Standards for Doping
Control (ISDC, ISO/PAS 18873) –standardia, joka pyrkii varmistamaan
testimenettelyjen laadunhallinnan ja yhdenmukaisuuden niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin.
8.3 Testituloksen toimittaminen ja mahdolliset toimenpiteet
Negatiivinen testitulos lähetetään urheilijalle postitse. Jos testitulos on
positiivinen, lähettää ADT:n valvontaryhmä urheilijalle selvityspyynnön
välittömästi testituloksen saatuaan.
Positiivisen testituloksen ilmettyä urheilijalla ja SAhL:lla on mahdollisuus antaa 7
vrk:n kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaannista ADT:lle selvitys sekä
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mahdolliset lääkärintodistukset lääkkeiden käytöstä. Selvityksessä on myös
mainittava se, jos urheilija kiistää testituloksen ja vaatii B-näytteen tutkimista. Bnäyte analysoidaan joko urheilijan tai urheilujärjestön kustannuksella ja
urheilijalla ja/tai hänen edustajallaan on oikeus olla tunnistamassa näyte
laboratoriossa. Jos urheilijaa ei tavoiteta, B-näyte voidaan avata ja analysoida
lajiliiton edustajan valvonnassa. Urheilija on lajiliiton asettamassa väliaikaisessa
kilpailu- ja toimitsijakiellossa kunnes hän on saanut tiedon valvontalautakunnan
päätöksestä ja kunnes urheilujärjestö on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen.

9. DOPINGRIKKEET JA SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ
Kun urheilija syyllistyy dopingiin, häntä voidaan rangaista siitä Suomen
Antidopingsäännöstön mukaisella rangaistuksella. Ohessa on tiivistetysti koottu
tietoa dopingrikkomuksista ja rangaistuksista. Tarkemmin aiheesta löytyä tietoa
Suomen Antidopingsäännöstöstä (ks. kohta 11).

9.1 Dopingrikkomukset
Suomen Antidopingsäännöstön 4. luvun mukaan dopingrikkomuksia ovat::
1. Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä
otetussa näytteessä
2. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
3. Kieltäytyminen dopingtestistä
4. Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
5. Dopingvalvonnan tai –testin manipuolointi
6. Dopingaineiden hallussapito
7. Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
8. Dopingin edistäminen
9.2 Seuraamukset
Suomen Antidopingsäännöstön 7. luvun mukaan dopingrikkomuksesta tai sen
yrityksestä
voi
olla
seuraamuksena
kilpailutuloksen
mitätöinti,
urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja/tai kirjallinen
varoitus.
Dopingrikkomus kilpailutestin yhteydessä mitätöi urheilijan henkilökohtaisen
kilpailutuloksen ja sijoituksen kyseisessä kilpailussa. Viestijoukkueessa yhden
henkilön syyllistyminen dopingrikkomukseen mitätöi koko joukkueen
kilpailutuloksen ja sijoituksen kyseisessä kilpailussa. Dopingrikkomus
urheilutapahtuman aikana tai sen yhteydessä aiheuttaa urheilijan kaikkien
henkilökohtaisten kilpailutulosten ja sijoitusten hylkäämisen urheilutapahtuman
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ajalta. Kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, dopingtestistä kieltäytymisestä,
dopingtestin välttelystä tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä määräytyvä
urheilun toimintakielto on pituudeltaan 2 vuotta (ensimmäinen rikkomus) tai
elinikäinen (toinen rikkomus). Toisaalta Suomen antidopingsäännöstössä
määriteltyjen Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa voi olla erikseen
määritelty aineita, joiden todistettavasti tahattomasta käytöstä voidaan määrätä
urheilun toimintakielto seuraavasti: kirjallinen varoitus ja enintään yhden vuoden
toimintakielto (ensimmäinen rikkomus), kahden vuoden toimintakielto (toinen
rikkomus), elinikäinen toimintakielto (kolmas rikkomus). Vähäisestä teosta tai
laiminlyönnistä, jota ei pidetä dopingrikkomuksena, voidaan antaa huomautus.
Lisäksi SAhL sisällyttää urheilijoiden valmentautumissopimuksiin pykälän
dopingrikkeestä, jossa tahallisesta dopingrikkeestä urheilija on velvoitettu
palauttamaan SAhL kaikki SAhL:lta saamansa taloudellinen ja välineellinen
hyöty kuluneen valmennus- ja kilpailukauden ajalta.
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10. SAHL:N TOIMINTA JA VIESTINTÄ POIKKEUSTILANTEESSA
Tarve poikkeustilanteen viestintään voi syntyä SAhL:ssa mahdollisen
dopingrikkeen myötä, kun tapahtuma herättää poikkeuksellisen suuren median
kiinnostuksen. Ohessa on esitetty viestintäsuunnitelma mahdollisen positiivisen
dopingrikkeen
tilanteessa.
Kyseinen
malli
sopii
myös
muuhun
kriisitiedottamiseen.
1. ADT ilmoittaa positiivisesta
tiedotusvastuu siirtyy SAhL:lle.

A-näytteestä

SAhL:lle.

Tämän

jälkeen

2. Asiasta tiedon saanut SAhL:n henkilö (toiminnanjohtaja/toimistonhoitaja)
informoi välittömästi SAhL:n hallituksen puheenjohtajaa, päävalmentajaa, huippuurheiluvaliokunnan puheenjohtajaa ja SAhL:n markkinointi- ja talousvaliokunnan
puheenjohtajaa (sekä toiminnanjohtajaa). Nämä henkilöt muodostavat
johtoryhmän ja päättävät asian tiedottamisen ajankohdasta sekä muista
yksityiskohdista.
3. Johtoryhmä informoi asiasta asianosaisia: urheilija, valmentajat, lääkärit jne.
Asianosaiset velvoitetaan saapumaan tiedotustilaisuuteen. Johtoryhmä sopii myös
tiedottamisen tavoista ja aikataulusta. Johtoryhmä päättää kuka/ketkä
kommentoivat asiaa liiton nimissä.
4. Tapauksesta informoidaan välittömästi, kuitenkin viimeistään ennen
lehdistötilaisuutta, SAhL:n koko hallitusta sekä muuta henkilöstöä. Samalla
kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt.
5. Medialle kerrotaan tapauksesta mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon
saamisen jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään Suomen Tietotoimiston
kautta
ja
samalla
tiedotteeseen
lisätään
kutsu
(STT:n
kautta)
yksityiskohtaisemmasta tiedotustilaisuudesta (tarkka aika ja paikka). Tiedote
välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman toimittaja-/medialistan mukaan.
6. Tiedotustilaisuus pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti, viimeistään
vuorokauden kuluttua ensimmäisestä tiedonsaannista sekä vähintään muutaman
tunnin varoitusajalla ensimmäisen tiedotteen lähettämisestä. Tiedotteen ja
tiedotustilaisuuden välisenä aikana asian kommentointi rajataan SAhL:n
puheenjohtajalle tai johtoryhmän erikseen nimeämälle henkilölle (ks. kohta 3).
7. Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi
myös ADT:n asiantuntija.
8. Tiedotustilaisuudessa jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustaaineistoksi tietoa SAhL:n testausmääristä jne. Asianosaiset, ADT:n asiantuntija
sekä SAhL:n johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tiedotustilaisuuden
päätyttyä asiaa kommentoi tarvittaessa vain liiton johto.
9. Tapauksesta puhutaan oikein nimin kiertoilmaisuja välttäen, täsmällisesti sekä
totuudenmukaisesti. Asian tiedottamisen yhteydessä pyritään joustavuuteen
median suuntaan. Tarvittaessa lehdistötilaisuudessa järjestetään tulkkaus.
Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti myös englanniksi, jotta se
voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliselle medialle.
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11. ANTIDOPING-INFOA
Suomen
Antidopingtoimikunta
ADT
ry:ltä
voi
tilata
erilaista
antidopingmateriaalia (mm. Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät –vihkonen) tai
voit tiedustella epäselvissä tilanteissa mm. lääkeaineista tai muusta
antidopingiin liittyvästä asiasta (sähköposti info@antidoping.fi; puh. 09-3481
2020).
Internetistä löytyy antidopingiin sekä urheilussa kiellettyihin lääkeaineisiin ja
menetelmiin liittyvää tietoa mm:
ADT – Suomen Antidopingtoimikunta ry
www.antidoping.fi, Radiokatu 20, 00093 SLU, puh. (09) 3481 2020
- Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa (viimeisin päivitetty versio)
- Suomen Antidopingsäännöstö
IOC – International Olympic Committee
www.olympic.org/ioc
- Kansainvälisen olympiakomitean Anti-Doping
aineiden lista

Code

ja

kiellettyjen

WADA – World Anti-Doping Agency
www.wada-ama.org
- muun muassa viittaukset KOK:n kiellettyjen aineiden listaan
IBU – International Biathlon Union
www.biathlonworld.com
- Kansainvälisen ampumahiihtoliiton lajisäännöt

Suomen Olympiakomitea, Radiokatu 20, 00093 SLU, puh. (09) 348 121
(www.noc.fi)
Suomen Liikunta ja Urheilu ry., Radiokatu 20, 00093 SLU, puh. (09) 348 121
(www.slu.fi)
International Biathlon Union, Airportcenter, Kasernenstrasse 1, Postfach 1, A5073
Wals-Himmelreich,
Austria,
Puh.
+43 662 855 050
(www.biathlonworld.com)
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