
Tässä ohjeessa selvitetään yksityiskoh-
taisesti, mihin urheilijan henkilötietoja 
käytetään ja kuinka niitä käsitellään, jotta 
dopingvalvonta voidaan hoitaa tasapuo-
lisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukai-
sesti myös urheilijan kannalta. 

Yleistä (henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus)
Suomi on UNESCOn antidopingsopi
muksen ja Euroopan neuvoston dopingin 
vastaisen yleissopimuksenkautta sitoutu
nut toiminnassaan noudattamaan Maail
man antidopingsäännöstöä ja Maailman 
antidopingtoimiston (WADA) hyväksymiä 
kansainvälisiä standardeja, mukaan lukien 
WADAn laatimaa Kansainvälistä stan
dardia yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojasta (”Kansainvälinen tietosuojastan
dardi”). Suomessa noudatetaan Suomen 
antidopingsäännöstöä, joka on yhtene
väinen Maailman antidopingsäännöstön 
kanssa. Lisäksi Suomen urheilun eettinen 
keskus SUEK ry noudattaa henkilötie
tojen käsittelyssä Suomessa soveltuvia 
tietosuojaa koskevia säännöksiä kuten 
henkilötietolakia (22.4.1999/523). Mikäli 
WADAn ohjeet ja Suomen laki ovat risti
riidassa, sovelletaan Suomen lakia.

Kerättävät (henkilö)tiedot
Dopingvalvontatehtäväänsä hoitaakseen 
SUEK kerää, käsittelee ja säilyttää seuraa
via urheilijoiden henkilötietoja:

• Henkilöllisyyttä koskevat tiedot (esimer
kiksi nimi, yhteystiedot, kansallisuus, 
syntymäaika, sukupuoli, urheilulaji, kilpai
leeko urheilija kansallisella vai kansainvä
lisellä tasolla, seuran ja lajiliiton jäsenyys, 
huoltajien, valmentajien, lääkäreiden, 
fysioterapeuttien ja muiden urheilijaa 
avustavien henkilöiden nimet).

• Olin ja harjoittelupaikkatiedot ja niiden 
päivitykset (koskee vain testauspooli
urheilijoita).

• Lääkinnällisten erivapauksien yhtey
dessä ilmoitettavat tiedot.

• Dopingtestaukset (esimerkiksi näyttei
den otot, niiden suunnittelu, käsittely, 
laboratorioanalyysit ja tulokset, sisältäen 
muun muassa Urheilijan biologiseen 
passiin liittyvät tiedot).

• Dopingvalvontaan liittyvät tiedot 
(esimerkiksi tiedot yhteydenotoista, 
dopingrikkomuksista aiheutuneista seu
raamuksista, kuulemisista ja valituksista).

• Mahdolliset muut tiedot, jotka ovat tar
peen dopingvalvonnan toteuttamiseksi.

• SUEKin keräämien tietojen joukossa 
saattaa olla myös arkaluontoisia henkilö 
tietoja, joista saattaa ilmetä henkilön 
terveydentilaa koskevia tietoja.

URHEILIJOIDEN HENKILÖTIETOJEN  
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SUEKin välillä solmittavan sopimuksen 
mukaisesti. Myös muilla antidoping
organisaatioilla saattaa olla tarve käsitellä 
urheilijan henkilötietoja Maailman antido
pingsäännöstön tai Suomen antidoping
säännöstön perusteella. Urheilijan henki
lötiedot ovat antidoping organisaatiossa 
vain niiden henkilöiden käytettävissä, 
joille tietojen käsittely on työtehtävien 
ja antidopingsäännöstön perusteella 
välttämätöntä. Urheilijan henkilötiedot 
voidaan välittää antidoping säännöstön 
mukaisesti myös seuraavien valtuutettu
jen organisaatioiden käyttöön:

• Maailman antidopingtoimisto WADA
•  kansainväliset ja kansalliset lajiliitot ja 
olympia ja paralympiakomiteat

• suurten kilpailutapahtumien järjestäjät
•  muut antidopingorganisaatiot (esimer
kiksi kansalliset antidopingorganisaatiot).

Tietojen siirtäminen on sallittua vain,  
jos se on vastaanottavalle organisaatiolle 
välttämätöntä Maailman antidopingsään
nöstön asettamien velvollisuuksien täyttä
miseksi. Kaikki henkilötietoja käsittelevät 
organisaatiot ovat velvollisia suojaamaan 
tiedot asianmukaisen lainsäädännön sekä 
organisaation omien, henkilötietojen 
käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, 
joiden on vähin tään vastattava Kansain
välisen tietosuojastandardin vaatimuksia. 
Urheilijan henkilötietoja saatetaan siten 
käsitellä myös urheilijan kotimaan (esi
merkiksi Suomen) ulkopuolella esimer
kiksi WADAssa (sijaitsee Kanadassa) tai 
kansainvälisessä  lajiliitossa (esimerkiksi 
Sveitsissä) tai antidopingorganisaatioissa 
maissa, joissa urheilija harjoittelee tai 
kilpailee. Näissä maissa henkilötietoja suo

jaava lainsäädäntö voi olla erilainen kuin 
urheilijan kotimaan lainsäädäntö,  
mutta sen on aina täytettävä vähintään 
ISPPPIstandardin vaatimukset. 
  

URHEILIJAN OIKEUDET 

Tarkastusoikeus 
Urheilijalla on oikeus tarkastaa SUEKin 
hänestä tallentamat tiedot. Tarkastus on 
maksutonta, mikäli edellisestä tarkas
tusoikeuden käyttämisestä on kulunut 
vähintään vuosi. Urheilijalla on oikeus 
vaatia virheellisten tietojen korjaamista. 
SUEK korjaa virheelliset tiedot niin pian 
kuin mahdollista. Lisätietoja tiedonsaanti
oikeudesta ja tarvittavat yhteystiedot 
löytyvät rekisteriselosteista. 

Oikeus kieltäytyä 
Urheilijalla on oikeus kieltäytyä suostu
muksen antamisesta ja myös oikeus pe
ruuttaa aiemmin antamansa suostumus. 
Siitä huolimatta, että urheilija kieltäytyy 
antamasta suostumustaan tai peruut
taa aiemmin antamansa suostumuksen, 
voidaan tarvittavia henkilötietoja kerätä 
ja käsitellä sen dopingvalvonnan toteut
tamiseksi, johon urheilija on urheilulajinsa 
sääntöjen perusteella sitoutunut. Mikäli 
urheilija kieltää kaiken tietojensa käsitte
lyn, tämä saattaa rajoittaa urheilijan osal
listumista antidopingsäännöstön alaiseen 
urheilutoimintaan sekä johtaa kurinpito
toimiin tai muihin seuraamuksiin. 

URHEILIJOIDEN HENKILÖTIETOJEN  
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Henkilötietojen käsittely
SUEK käsittelee urheilijoiden henkilö
tietoja urheilijan suostumuksen ja sopi
mus tai jäsenyyssuhteen perusteella. 
Urheilijan henkilötietoja käsitellään 
doping valvonnan suorittamista varten 
Suomen antidopingsäännöstön mukaises
ti. Kaikki SUEKin keräämät henkilötiedot 
käsitellään SUEKin omassa tietojärjestel
mässä lainmukaista huolellisuutta ja hyvää 
tapaa noudattaen. Lisäksi Maailman 
antidopingsäännöstön ja sen kansainvälis
ten standardien vaatimusten edellyttämiä 
urheilijoiden dopingvalvontaan liittyviä 
tietoja käsitellään WADAn luomassa ja 
ylläpitämässä ADAMStietokannassa 
(AntiDoping Administration and Mana
gement System). SUEK ei käsittele urhei
lijoiden henkilötietoja muihin tarkoituk
siin, eikä pidempään kuin on tarpeellista 
doping valvonnan kannalta. Osa tiedoista 
voidaan säilyttää vähintään kymmenen 
(10) vuoden ajan, mikä on ajanjakso, jonka 
kuluessa mahdollisen dopingrikkomuksen 
käsittely tulee säännöstön mukaan aloit
taa. Olinpaikkatietoja säilytetään kuiten
kin vain kahdeksantoista (18) kuukautta. 
Mikäli urheilija kuuluu Urheilijan biolo
gisen passijärjestelmän piiriin, voidaan 
myös hänen olinpaikkatietojaan säilyttää 
vähintään kymmenen vuotta. 
 Dopingtestinäytteitä ei ilman urheilijan 
kirjallista suostumusta käytetä muihin kuin 
Suomen antidopingsäännöstössä mainit
tuihin dopingvalvontatarkoituksiin. Jos 
näytteitä käytetään urheilijan suostumuk
sella muihin kuin edellä mainittuihin tarkoi
tuksiin (tutkimuskäyttö), niistä pois tetaan 
kaikki tunnistetiedot niin, ettei näytteistä 
käy ilmi kyseisen urheilijan henkilöllisyys. 

 SUEKin ylläpitämiin henkilörekiste
reihin liittyvät rekisteriselosteet ovat 
nähtävissä SUEKin toimistolla. 
 WADA edellyttää ADAMSjärjestel
män käyttöä kaikille maailman anti
doping organisaatioille ja urheilijoille.  
SUEK toimii suomalaisen urheilijan 
 yhteysjärjestönä WADAn suuntaan 
ADAMSin käyttöä koskien. SUEK hyö
dyntää ADAMSiin merkittyjä tietoja  
omaa doping valvontatehtäväänsä  
toteuttaessaan. 
 ADAMSiin syötettyjä urheilijan hen
kilöja olinpaikkatietoja voivat käyttää 
Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansain
välinen Paralympiakomitea, kansalliset 
olympia ja paralympiakomiteat, WADA, 
kansainväliset ja kansalliset lajiliitot sekä 
muut antidopingorgansaatiot. Testa
uspooliurheilija pääsee itse näkemään 
hänestä ADAMSiin tallennetut tiedot 
mukaan lukien sen, millä organisaatioilla 
on pääsyoikeus hänen tietoihinsa.
 Urheilijan vastuulla on, että kaikki 
hänen (tai hänen valtuuttamansa mana
gerin, valmentajan tms.) ADAMSiin syöt
tämänsä tiedot ovat totuudenmukaisia. 
Urheilijan vastuulla on myös pitää ADAM
Sin käyttämiseen tarvittava salasanansa 
tallessa ja salassa.  ADAMSjärjestelmästä 
kerrotaan vielä tarkemmin sitä koskevas
sa omassa ohjeessa. 

Henkilötietojen luovuttaminen 
WADA voi käsitellä urheilijan henkilö
tietoja siinä laajuudessa, kuin Maailman 
antidopingsäännöstö sitä edellyttää. 
WADA on sitoutunut huolehtimaan 
 urheilijoiden tietosuojasta omien stan
dardiensa mukaisesti sekä  WADAn ja 


