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Esipuhe
MUUTU JA MUUTA
Vain muutos on pysyvää, kuulee usein sanottavan. Tämä osoittautui todeksi myös SUEKin toiminnassa vuonna 2017. SUEKia
edeltäneen Suomen antidopingtoimikunta ADT:n pääsihteeri
ja SUEKin erityisasiantuntija Pirjo Ruutu eläköityi suunnitellusti. Sen sijaan ADT:n ja sittemmin SUEKin pitkäaikainen
lääketieteellinen johtaja, usein Mr. Antidopingiksi nimitetty
Timo Seppälä jäi suunniteltua aiemmin eläkkeelle. Tässä yhteydessä haluan lausua lämpimät kiitokset molemmille uraauurtavasta työstä puhtaan urheilun puolesta. Kiitokset myös
lääketieteellisen johtajan tehtävää väliaikaisesti hoitaneelle
Olli J. Heinoselle ja häntä avustaneille Katja Mjøsundille ja
Pekka Rauhalalle.
SUEK vahvisti tutkinnallista osaamistaan. Jouko Ikonen
siirtyi Keskusrikospoliisista SUEKin tutkintapäälliköksi vuoden alussa. Näin vahvistettiin toimia kilpailumanipulaation
ehkäisyssa ja yleisöturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Antidopingtoiminta sai Maailman antidopingsäännöstönkin
edellyttämää osaamista toimistoon.
Vuoden aikana kävi myös entistä enemmän selville, että
kansainvälisten yleissopimusten toimeenpanon lisäksi on välttämätöntä edistää urheilun eettistä toimintaa. Tästä esimerkkinä
ilmestyi SUEKin julkaisusarjan ensimmäinen raportti Samalla
viivalla – selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Samoin käynnistettiin toimet seksuaalisen
häirinnän ja syrjinnän selvittämiseksi liikunnassa ja urheilussa.
Hyvän hallinnon vaatimus ja edistäminen ovat olleet
vahvasti SUEKin asialistalla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Venäjän institutionaalinen doping, Maailman antidopingsäännöstön määräystenmukaisuuden noudattaminen,

SUEK teki tiiviisti
yhteistyötä viranomaisten, urheilujärjestöjen
ja urheilijoiden kanssa.

urheilijoiden äänen huomioon ottaminen,
ilmiantajien suojelu, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, kilpailumanipulaation ehkäisy ja
yleisöturvallisuuden edistäminen edellyttävät konkreettisia
toimia. Koulutus, viestintä ja tutkimus tarjoavat keinoja tarttua
näihin suuriin kysymyksiin.
Esimerkkinä tästä voi mainita hiihdon MM-kisat 2017
Lahdessa. SUEK teki testauksen suunnittelussa ja toteutuksessa tiiviisti yhteistyötä kansainvälisen hiihtoliitto FISin kanssa, ja tuhannet kisavieraat vierailivat esittelypisteellämme,
jossa kisalähettiläämme, hiihtoikoni Juha Mieto oli mukana
puhtaan urheilun puolesta. Myös urheiluopistojen opiskelijat
olivat opintoihinsa liittyvää antidopingosiota täydentämässä vapaaehtoisina. Kisojen jälkeen SUEK luovutti Lahden
hiihtomuseolle ”lumipallon”, jossa ovat kisojen mitalistien
allekirjoitukset. Voi hyvällä syyllä sanoa, että näissä Lahden
MM-kisoissa tehtiin suomalaista antidopinghistoriaa.

Toisena esimerkkinä kansainvälisestä konkreettisesta
vaikuttamisesta haluan mainita Helsingissä pidetyn Maailman
antidopingtoimisto WADAn erivapaussymposiumin, johon
osallistui yli 200 osanottajaa kaikkialta maailmasta. Sympo
sium onnistui erinomaisesti, ja saimme laajasti kiitosta tilaisuuden järjestämisestä ja järjestelyistä.
Vuonna 2017 SUEK teki myös vastikkeellisen yhteistyö
sopimuksen, jonka avulla Veikkaus vahvistaa peliyhtiön
näkökulmasta kilpailumanipulaatioon liittyvää toimintaansa
ja SUEK saa vastaavasti välttämättä tarvitsemaansa lisärahoitusta. Tämä on myös hyvä esimerkki yhteistyöstä, joka on yksi
arvoistamme.
Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös viranomaisten, urheilujärjestöjen ja urheilijoiden kanssa. Urheilijat ovat tässä työssä
meille ehdottomasti osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa!
Haluan vielä mainita erikseen yhteistyökumppaneistamme
Dopinglinkin, joka hoitaa kuntoilijadopingiin liittyviä kysymyksiä ammattitaitoisesti ja innostuneesti sekä Yhtyneet Medix
Laboratoriot Oy:n, joka tekee mahdolliseksi dopingtestaustoimintamme korkean tason ja luotettavuuden.
Vuoden 2017 alussa olimme juuri muuttaneet uusiin
saneerattuihin toimitiloihimme huomataksemme vuoden
lopulla, että muuttovalmistelut olivat käynnistyneet uusiin
toimitiloihimme siirtymiseksi. Tätä kirjoitettaessa olemme
toimineet pari kuukautta uusissa toimitiloissa, jossa samassa
toimitalossa työskentelee 50 urheilujärjestöä, YHDESSÄ.
Harri Syväsalmi · pääsihteeri
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SUEK numeroina
DOPINGTESTAUS VUONNA 2017

3 370
2 716

DOPINGTESTIÄ (3 092 vuonna 2016)

kansallisen testausohjelman
dopingtestiä (2 774 vuonna 2016)

654

1 205

KILPAILUTESTEJÄ (1 152 vuonna 2016)

1 511

kilpailujen ulkopuolisia testejä
(1 622 vuonna 2016)

kansallisten lajiliittojen, kansainvälisten lajiliittojen
tai Maailman antidopingtoimisto WADAn tilaamaa
kilpailu- ja kilpailujen ulkopuolista testiä (318 vuonna 2016)

REILUN PELIN JA PUHTAAN URHEILUN SANOMA KIIRI

130 LUENTOA, joilla 4 400 KUULIJAA. 11 URHEILUTAPAHTUMASSA mukana
Puhtaasti paras -esittelypiste, tapahtumissa yhteensä tuhansia katsojia.
Noin 30 tiedotetta ja blogikirjoitusta.
Lähes
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Hallinto ja talous
HALLITUS
SUEKin hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Puheenjohtajana toimi Veikkaus Oy:n vastuullisuusjohtaja
Pekka Ilmivalta ja varapuheenjohtajana opetus- ja kulttuuri
ministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen. (Hallitus, liite 1)
Painopiste SUEKin hallituksen työskentelyssä oli strategisten linjausten hyväksymisessä, organisaation kehittymisen
seurannassa sekä talouden ja toiminnan seurannassa yleisesti.
Erityispaino oli uusien toimialojen integroimisessa kokonaisvaltaisesti kaikkiin toimintoihin. Toimiston sisäistä hyvää hallintoa
kehittääkseen hallitus hyväksyi SUEKin Eettiset pelisäännöt.
Hallituksen toimikauden viimeinen kokous oli 18.12.
Samalla päättyi Pekka Ilmivallan kuudes vuosi puheenjohtajana. Uusi hallitus valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Valtiokonttorin pääjohtaja
Timo Laitinen.

yhteensä 11 asiaa, joista kymmenen (10) koski dopingrikkomus
asiaa ja yksi oli anomus elinikäisen toimintakiellon purkamiseksi.

ERIVAPAUSLAUTAKUNTA
Erivapauslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana kaikkiaan
13 kertaa. Puheenjohtajana toimi lääkäri Katja Mjøsund.
(Erivapauslautakunta, liite 1.) Erivapauksista kerrotaan lisää
kappaleessa Erivapaus urheilijan lääkityksessä.

TOIMISTO

ADT:n ja sittemmin SUEKin pitkäaikainen lääketieteellinen
johtaja Timo Seppälä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. ADT:n
pitkäaikainen pääsihteeri ja SUEKin erityisasiantuntija Pirjo
Ruutu jäi eläkkeelle elokuussa. Nämä eläköitymiset toivat
mukanaan tietysti suuren muutoksen ja haasteen koko toimiston osalta. Vuoden lopussa lääketieteelliseksi asiantuntijaksi
valittiin hyvien hakijoiden joukosta LKT Pekka Rauhala, joka
VALVONTALAUTAKUNTA
aloittaa työnsä vuoden 2018 alussa.
Valvontalautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja
Toimistossa aloitti 1.1.2017 tutkintapäällikkönä Jouko Ikonen.
päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuKilpailumanipulaatio- ja yleisöturvallisuusasioiden hoitamisen
luvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa
lisäksi hän vastaa Maailman antidopingsäännöstön edellyttäpidettävä dopingrikkomuksena.
mästä tutkinnallisesta osaamisesta SUEKissa. (Toimisto, liite 1.)
Valvontalautakunnan puheenjohtajana toimi vuonna
Viranomaisyhteistyö jatkui myös opetus- ja kulttuuriminis2017 varatuomari, asianajaja Markus Manninen ja sihteerinä
teriön nimeämän Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunvaratuomari Katja Tukiainen. (Antidopingasioiden valvonta
nan kanssa. Neuvottelukunnan työjaosto toimii urheilukilpailautakunta, liite 1.)
lujen manipulaation ehkäisyn kansallisena toimintapisteenä,
Valvontalautakunnalla oli vuoden aikana kolme (3) suullista
jossa SUEKin pääsihteeri toimii puheenjohtajana ja tutkinta
käsittelyä ja neljä (4) tapausta käsiteltiin kirjallisen aineiston perus- päällikkö sihteerinä. Tutkimuspäällikkö Nina Laakso toimii
teella. Valvontalautakunnan käsittelyyn tuli vuoden 2017 aikana
neuvottelukunnan sihteeristössä.

Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Valtiokonttorin
pääjohtaja Timo Laitinen.
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SUEK varmistaa prosessiensa vaatimusten mukaisuuden,
asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tyytyväisyyden sekä toimintansa jatkuvan parantamisen dopingvalvonnan ja antidopingkoulutuksen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen avulla.
DNV-GL Certification Oy/Ab suoritti SUEKin/ADT:n toimintajärjestelmälle määräaikaisarvioinnin alkuvuodesta 2017
ja uudisti SUEKin johtamisjärjestelmäsertifikaatin. DNV-GL:n
arvioija totesi SUEKin täyttävän sekä yleisen ISO 9001:2008
-laadunhallintastandardin että Maailman antidopingsäännöstön (WADC) ja Maailman antidopingtoimisto WADAn
kansainvälisten standardien vaatimukset.
DNV-GL:n auditoinnin lisäksi SUEK toteutti 16 sisäistä
auditointia. Niistä 14 suoritettiin käytännön dopingtestauksessa ja kaksi (2) antidopingkoulutustapahtumissa. Auditoinnit
osoittivat dopingtestauksen ja antidopingkoulutuksen olevan
korkealla tasolla ja noudattavan WADAn Kansainvälisen
testaus- ja tutkintastandardin vaatimuksia.

SUEKin talous perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön
toiminta-avustukseen ja erillishankkeisiin myönnettyihin
avustuksiin. Jäsenille ei ole määrätty liittymis- ja jäsenmaksua.
Vuodelle 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SUEKille
yleisavustusta 3 500 000 euroa, joista 95 000 euroa Kuntoilijoiden antidopingprojektiin. Pohjoismaisten hiihtolajien
MM-kilpailuissa Lahdessa kulut jakautuivat neljän toimialan
kesken, ja ne on katettu SUEKin omasta toiminnasta. SUEKin
ja Veikkauksen yhteistyösopimuksen arvo oli 150 000 euroa.
Projektiavustuksia SUEKilla oli vuonna 2017 käytettävissä
seuraavasti:

TUKITOIMINNOT

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

LIITTEET

SUEKin talous perustuu
opetus- ja kulttuuriminis
teriön toiminta-avustukseen
ja erillishankkeisiin myön
nettyihin avustuksiin.

Lajiliittojen antidopingtoiminnan
kehittäminen 			
5 054 €
WADA TUE -symposium		

57 500 €

Kielletyt aineet -mobiilisovellus

28 830 €

IRMS-laitehankinta		

181 000 €

SUEKin tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa alijäämää 117 048,32
euroa. SUEKin tase osoittaa 312 019,64 euron omaa pääomaa.
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Antidopingtoiminta
Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja
havaita dopingrikkomukset. SUEKin dopingtestaus on suunnitelmallista, kattavaa ja korkealaatuista. Antidopingtoimintaan
kuuluvat myös lääketieteelliset asiat, tutkinnalliset menetelmät ja antidopingohjelmat.

DOPINGTESTAUS
SUEK teki vuonna 2017 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä 3 370 kappaletta (3 092 testiä vuonna 2016).
Testeistä 2 716 (2 774 vuonna 2016) oli kansallisen testaus
ohjelman testejä, ja näistä 299 (282 vuonna 2016) oli veri
testejä. Lisäksi SUEK otti kansalliseen Urheilijan biologinen
passi -järjestelmään kuuluvia verinäytteitä 293 kappaletta.
Testimäärä laski hieman edellisvuodesta.
SUEK teki muun antidopingorganisaation tai kansainvälisen tai kansallisen lajiliiton toimeksiannosta kilpailutestejä
ja kilpailujen ulkopuolisia testejä yhteensä 654 (318 vuonna
2016). Niistä kilpailutestien määrä oli 482 (203 vuonna 2016)
ja kilpailun ulkopuolisten testien määrä 170 (115 vuonna 2016).
SUEK pääsi vuonna 2017 asetettuun tavoitteeseen ja toteutti
kaikki kansainväliset testaustoimeksiannot.
Kansallisen testausohjelman analysoitujen kilpailutestien
määrä oli 1 205 (1 152 vuonna 2016) ja kilpailun ulkopuolisten
testien määrä 1 511 (1 622 vuonna 2016). Lajit, joissa tehtiin eniten testejä, olivat yleisurheilu 247, jääkiekko 208, maastohiihto
167, jalkapallo 157 ja voimanosto 156. (Dopingtestitilasto, liite 2.)
Vuonna 2017 SUEK otti suunnitelman mukaisesti varsinaisten dopingtestinäytteiden lisäksi 293 (285 vuonna 2016)
verinäytettä urheilijoiden yksilöllistä profiilia varten. Profiilien hallinnassa tehdään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden

k anssa. Pohjoismaiden yhteisen veri- ja steroidiprofiilien
analysointiyksikön (NAPMU, Nordic Athlete Passports
Management Unit) koordinaattorilla oli merkittävä rooli
toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
SUEK jatkoi vuonna 2011 aloitettua näytteiden pitkäaikaispakastamista. Osa dopingnäytteistä säilytetään mahdollista
uudelleenanalysointia varten. Näytteitä voidaan vuoden 2015
alussa voimaan tulleen säännöstön mukaan säilyttää kymmenen vuotta.
Pääosa kilpailujen ulkopuolisista dopingtesteistä tehtiin
kohdennettuina testeinä, joissa urheilija nimetään testiin.
Kohdennettuja testejä tehdään sekä yksilö- että joukkue
lajeissa, niin kilpailuissa kuin kilpailujen ulkopuolella. Kilpailutesteissä valtaosa urheilijoista valittiin testiin joko sijoituksen
tai arvonnan perusteella. SUEK toteutti joukkuelajeissa
yksilöihin kohdennettua joukkueharjoitusten ulkopuolella
tehtävää dopingtestausta ensimmäistä kertaa. SUEK toteutti
kansallista testausohjelmaa sekä Suomessa että ulkomailla.
Suomalaisia urheilijoita testasivat paitsi suomalaiset myös muiden maiden testausorganisaatiot SUEKin toimeksiannoista.
Testauspoolijärjestelmä eli urheilijoiden yhteys- ja olinpaikkatietojen kerääminen ja seuranta tekee mahdolliseksi
kohdennetun kilpailujen ulkopuolisen testauksen ja toimii testaustoiminnan hallinnan ja toteutuksen tärkeänä työvälineenä.
SUEKin yksilöurheilijoiden testauspooleihin kuului noin 120
urheilijaa 20 lajista. Kaikki järjestelmään kuuluvat urheilijat
käyttivät WADAn ylläpitämää ADAMS-kalenterijärjestelmää.
Yksilöpoolin lisäksi SUEK keräsi tietoja jääkiekon ja jalkapallon
miesten pääsarjatason joukkueilta läpi kauden sekä käsipallon, koripallon, salibandyn, lentopallon ja amerikkalaisen
jalkapallon pääsarjatason joukkueilta harjoituskauden aikana.

SUEK teki vuonna 2017
3 370 dopingtestiä
Suomessa ja ulkomailla.

Kaavio 1.
Dopingtestit Suomessa 2017.

482

SUEKin kansainväliset
kilpailun ulkopuoliset testit

172
1 511

1 205

SUEKin kansalliset kilpailutestit
Muiden antidopingorganisaatioiden
ja kansallisten lajiliittojen SUEKilta
tilaamat kilpailun ulkopuoliset testit
Muiden antidopingorganisaatioiden
ja kansallisten lajiliittojen SUEKilta
tilaamat kilpailutestit
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Vuoden 2017 aikana SUEK antoi rekisteröityyn testauspooliin kuuluville urheilijoilleen yhteensä 40 merkintää olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. Näistä 28 oli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntejä ja 12 testiin tavoittamattomuuksia eli niin
kutsuttuja Urheilijaa ei tavoitettu testiin -tilanteita (missed test).
SUEK teki säännöllistä ja aktiivista yhteistyötä lajiliittojen
kanssa. Vuoden 2017 aikana oli 29 lajiliittotapaamista. Lisäksi
SUEK toimi yhteistyössä kansainvälisten kilpailujen järjestämisessä eri lajiliittojen ja kilpailuorganisaatioiden kanssa.
SUEKin kouluttamia ja valtuuttamia dopingtestaajia
toimi yhteensä 29 eri puolilla Suomea. Dopingtestaajien ja
dopingtestiavustajien vuosittaiset koulutuspäivät järjestettiin
Tampereella 20.–22.1.2017.
Vuosi 2017 muistetaan erityisesti lukuisista kansainvälisistä
kilpailuista. SUEK oli mukana monissa tapahtumissa toteuttamassa dopingtestausta kansainvälisten lajiliittojen sääntöjen
mukaisesti. Lisäksi Suomessa harjoittelevia ulkomaalaisia
urheilijoita testattiin aktiivisesti kansainvälisten lajiliittojen ja
kansallisten antidopingorganisaatioiden pyynnöstä.
SUEK oli mukana kahden kouluttajan voimin WADAn
ja Ison-Britannian antidopingorganisaation järjestämässä
dopingtestaajakoulutuksessa Venäjän antidopingtoimisto
RUSADAn uusille testaajille. Lisäksi SUEKin kouluttaja oli
lisäkouluttamassa Puolan antidopingorganisaation testaajia.

URHEILIJAKYSELY:
DOPINGTESTAUKSEN ARVIOINTI
SUEK toteutti urheilijoille vuoden 2017 maaliskuussa, heinäkuussa ja marraskuussa arviointikyselyn dopingtestauksesta
Suomessa. Kyselyn tavoitteena oli kerätä palautetta dopingtesteistä ja yleisesti antidopingtyöstä, jotta SUEK voi kehittää
toimintaansa entistä laadukkaammaksi ja toimivammaksi.

KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTA

KATSOMOTURVALLISUUS

Kaavio 2.
SUEKin erivapauslautakunnan käsittelemien erivapaushakemusten kokonaismäärät vuosina 2013–2017.
164

157
135
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Kaavio 3.
Eri lääkeaineryhmien osuudet SUEKin erivapaus
lautakunnan vuonna 2017 myöntämistä erivapauksista.
1%

159

134

22 %

2%
2%

12 %

S1. Anaboliset aineet
S2. Peptidihormonit, kasvutekijät,
vastaavat aineet ja mimeetit

172

S3. ß2-agonistit

2%
6%

27 %
25 %

S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit
S5. Diureetit ja peiteaineet
M2. Kemiallinen ja fysikaalinen
manipulaatio
S6. Piristeet

2013

2014

2015

2016

2017

S7. Huumaavat kipulääkkeet
S9. Glukokortikoidit

Kyselyyn vastasi 134 urheilijaa. Vastausprosentti oli 23,3.
Pääsääntöisesti palaute tehdyistä dopingtesteistä oli erittäin
hyvää. Parhaimmat arvosanat saivat testaajien ystävällisyys
sekä kieli- ja viestintätaidot, testivälineiden ja dopingtestin luotettavuus sekä näytteen sinetöintimenettely. Myös
testaajien ammattitaitoa ja yhteistyötaitoja kehuttiin. Kritiikkiä
urheilijat antoivat testitilan viihtyvyyden, rauhallisuuden tai
tilavuuden puutteista.
Testitilanne kokonaisuutena sai erinomaiset arvosanat.
Kyselyyn vastanneista urheilijoista 65 prosenttia antoi sille
parhaan mahdollisen ja 30 prosenttia toiseksi parhaan arvosanan. 13 prosenttia urheilijoista koki dopingtestin häirinneen
kilpailu- tai harjoitussuoritusta.
Vuoden 2016 vastaavaan kyselytutkimukseen verraten
on nähtävissä, että vastaajien näkemykset antidopingtyön
tulevaisuudesta ovat kehittyneet hieman myönteisempään
suuntaan. Yksilö- ja joukkuelajien edustajat arvioivat nyt
dopingaineiden käyttäjien määrän vähentyneen.

ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ
WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin tarkoituksena
on luoda maailmanlaajuisesti yhtenäinen käytäntö kiellettyjen
aineiden ja menetelmien lääkinnällisen käytön erivapauksien
myöntämiselle.
SUEK tiedotti urheilijoille ja muille sidosryhmille erivapauskäytännöistä. WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon ei tullut merkittäviä muutoksia vuoden 2017
alussa.
SUEKille osoitettujen erivapaushakemusten määrä pysyi
lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 käsiteltyjen erivapaushakemusten kokonaismäärä oli 159, joista yksi
oli tasomäärittelyn ulkopuolella olevan urheilijan takautuva
hakemus (Kaavio 2). Hakemukset koskivat kaikkiaan 170 lääkeainetta. Eniten erivapauksia myönnettiin β2-agonistien, hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavien modulaattorien
ja glukokortikoidien aineryhmiin kuuluville aineille (Kaavio3).
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TUTKINNALLISET MENETELMÄT

TULOSTEN KÄSITTELY

Maailman antidopingsäännöstössä ja kansainvälisissä testausja tutkintastandardissa korostetaan tiedustelu- ja tutkintatoiminnan merkitystä perinteisen dopingvalvonnan, kuten
dopingtestauksen rinnalla.
Tutkinnallisten menetelmien osalta SUEK haastatteli
kahdessa tapauksessa dopingrikkomuksiin liittyviä urheilijoita,
normaalin kirjallisen menettelyn lisäksi, ennen kuin se saattoi
asiat valvontalautakunnan käsiteltäväksi.
SUEK hankki käräjäoikeuksista dopingrikoksiin liittyviä
rikostuomiolauselmia ja kävi niitä läpi sen selvittämiseksi, oliko
tuomittujen joukossa dopingvalvonnan alaisia urheilijoita tai
toimihenkilöitä. Tällaisia henkilöitä ei tullut esille.
SUEK jatkoi antindopingasioiden osalta viranomaisyhteistyötä tullin kanssa aiempien vuosien tapaan.
SUEKin tutkintapäällikkö liittyi WADAn tiedustelu- ja
tutkintaverkostoon (Intelligence & Investigation Network)
ja osallistui verkoston kokoukseen Interpolin päämajassa.
Verkoston seuraava kokoontuminen järjestetään Helsingissä
keväällä 2018 SUEKin isännöimänä.
Operatiivisella puolella SUEK selvitti Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuissa Lahdessa ja Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin kilpailupaikoilta löytyneiden lääkeampullien alkuperää ja mahdollista liitäntää dopingrikkomuksiin.
Selvitykset eivät johtaneet jatkotoimenpiteisiin, mutta niistä
tiedotettiin kansainvälisiä lajiliittoja.
Kansallisesti SUEK kartoitti urheilijoita ja valmentajia,
joiden voidaan epäillä liittyvän dopingaineiden käyttöön,
jolloin on perusteita kohdennettuun dopingtestaukseen ja
-valvontaan.

Dopingtestien tulosten käsittely on SUEKin vastuulla silloin,
kun testaus on suoritettu SUEKin toimeksiannosta ja valtuutuksella tai kun SUEK on havainnut mahdollisen muun
toimivaltaansa kuuluvan dopingrikkomuksen.
SUEK arvioi kaikki laboratorion positiivisiksi analysoimat
näytteet sekä muut epäillyt dopingrikkomukset Suomen
antidopingsäännöstön edellyttämällä tavalla ennen niiden
viemistä Antidopingasioiden valvontalautakunnan käsittelyyn.
SUEKin alustavan arvioinnin ja selvityksen pohjalta päätetään,
esitetäänkö asia Valvontalautakunnalle mahdollisena dopingrikkomuksena. SUEK myös tiedottaa antidopingsäännöstön
määräämiä tahoja. (Vuoden 2017 dopingrikkomukset, liite 2.)

ANTIDOPINGOHJELMAT
SUEK kannusti lajiliittoja tekemään ja toteuttamaan anti
dopingohjelmiaan. SUEK kommentoi 11 lajiliiton antidoping
ohjelmia. Yhteensä 15 lajiliiton ohjelma valmistui vuoden
aikana. Vuoden aikana valmisteltiin liittojen antidoping
ohjelmien arviointi, joka toteutetaan vuoden 2018 aikana.
Urheiluopistot jatkoivat antidopingtoimintaansa. Suomen
kaikilla urheiluopistoilla on nyt antidopingohjelma ja -sertifikaatti. Urheiluopistojen kouluttajien koulutuksessa oli esillä
sopimusten laajentaminen kattamaan myös mahdolliset rikkomusraportoinnit sekä opistojen majoitustietojen luovuttamisen dopingvalvonnan käyttöön.
Urheiluopistojen opiskelijat toimivat antidopingtehtävissä
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuissa Lahdessa. Kahden
vuoden projektiin sisältyi niin teoriaopetusta kuin käytännön
tehtäviä. Opintokokonaisuuden nimi oli Antidopingtoiminta
kansainvälisissä arvokilpailuissa.
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Kilpailumanipulaation torjunta
Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vilpillistä vaikuttamista
kilpailun tai ottelun kulkuun tai sen lopputulokseen. SUEKin
tavoitteena on, että urheilutoimijat ovat tietoisia kilpailu
manipulaation uhasta ja torjuntakeinoista.
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan työjaosto
toimii Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen
yleissopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä.
Sen puheenjohtajana toimii SUEKin pääsihteeri Harri Syvä
salmi, ja ryhmän sihteeristön tehtävät siirrettiin opetus- ja
kulttuuriministeriöstä SUEKin tutkintapäällikko Jouko Ikosen
vastuulle. Toimintaryhmässä alettiin päivittää kilpailumanipulaation riskiarviota sekä valmistella kansallista kilpailumanipulaation vastaista toimintasuunnitelmaa yleissopimuksen ja
KCOOS+-käsikirjan mukaisesti.
Kansallisen toimintaryhmän edustajana pääsihteeri ja sihteeri osallistuivat aktiivisesti vastaavien ryhmien epävirallisen
Group of Copenhagen (GoC) -verkoston kansainväliseen yhteistyöhön. GoC-ryhmällä oli vuoden aikana kolme kokousta.
GoC:n kautta SUEK myös osallistui aktiivisesti kilpailumanipulaation torjuntaan monitoroimalla suuria urheilutapahtumia
tulosten ja vedonlyönnin näkökulmasta. Tällaisia kilpailuja
olivat muun muassa Helsingissä pelattu koripallon EM-turnauksen alkulohko, yleisurheilun MM-kilpailut Lontoossa sekä
jääkiekon MM-kilpailut Saksassa ja Ranskassa.
Kansallisesti SUEK teki yhteistyötä eri lajiliittojen sekä
Jalkapallon Pelaajayhdistyksen kanssa pelaajiin kohdistuneiden väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan selvittämiseksi.
Erityisesti jalkapalloon liittyvän kilpailumanipulaation torjumiseksi SUEK osallistui kansainvälisiin työryhmiin (UEFAn
Working Group Against Match-Fixing ja Interpolin Match-

Fixing Task Force). Nämä kansainväliset työryhmät kokoon
tuivat kumpikin kerran.
Operatiivisella tasolla SUEK osallistui kuuden kilpailu
manipulaatioon liittyvän tapauksen selvittämiseen, joista
kahdesta (jalkapallo ja esports) SUEK teki tutkintapyynnön
poliisille. Lajiliiton kurinpitotoimiin johti kolme tapausta
(jalkapallo). Jalkapallo-otteluiden monitorointia paikan päällä
oli kymmenessä ottelussa, ja yhdessä tennisturnauksessa
SUEK monitoroi yhdessä TIU:n (Tennis Integrity Unit) kanssa.
SUEK lisäsi lajiliittojen keskuudessa tietoisuutta mahdollisuudesta saada tutkintatukea ja -opastusta kilpailumanipulaatiotilanteissa.
SUEKin harjoittamaa kilpailumanipulaation torjuntaa
rajoitti ja rajoittaa yhdistyksen yksityisoikeudellinen luonne:
SUEKilla ei ole tiedonsaantioikeuksia viranomaisilta tai
yrityksiltä, joilla on luottamukselliset asiakasrekisterit.
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan suosituksesta
SUEK alkoi selvittää edellytyksiä yhdistyksen muuttamisesta
julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi tilanteen parantamiseksi.
Tutkintapäällikköä antoi kilpailumanipulaation torjuntaan
liittyvää koulutusta neljässätoista eri tilaisuudessa.

SUEK osallistui kuuden
kilpailumanipulaatioon
liittyvän tapauksen
selvittämiseen.
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Katsomoturvallisuus
SUEKin tavoitteena on luoda urheiluliikkeen ja viranomaisten
yhteinen rintama myönteisen fanikulttuurin ja katsomoviihtyvyyden kehittämiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen
estämiseksi urheilukatsomoissa.
SUEK aktivoitui katsomoturvallisuuden ja -viihtyisyyden
edistämisessä ja alkoi muodostaa itselleen koordinaattorin
roolia yhteistyössä viranomaisten ja keskeisten urheilutoimijoiden kesken. Tähän liittyen SUEK kutsui kaksi kertaa koolle
yhteistyöryhmän keskustelemaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kutsuttuja olivat Jääkiekkoliitto, Koripalloliitto, Lentopalloliitto, Palloliitto, Susijengifanit, Veikkausliiga ja
viranomaisista poliisi. Tapaamiset koettiin hyödyllisiksi, ja niitä
päätettiin jatkaa myös vuonna 2018. Kärkenä sovittiin pidettävän myönteisen fanikulttuurin esiin nostamista ja tukemista.
Tällaisessa fanikulttuurissa esimerkkiä näyttivät koripallossa
Susijengifanit ja jalkapallossa Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:hyn kuuluvat fanit.
Keskusteluissa olivat esillä porttikieltojärjestelmän
käyttöönottamisen edellytysten kartoittaminen ja SUEKin
mahdollinen rooli porttikieltorekisterin ylläpitäjänä. SUEK
osallistui myös Suomen Palloliiton kaksipäiväiseen seminaariin
Turvallisuus jalkapallo-otteluissa ja alusti siellä SUEKin tehtävistä ja roolista turvallisuusasioissa.

SUEK aktivoitui
katsomoturvallisuuden
ja -viihtyisyyden
edistämisessä.
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Tukitoiminnot
SUEK toimii monipuolisesti reilun urheilun puolesta. Koulutustoiminta antaa valmiuksia tehdä eettisiä, reiluja ja terveyttä
vaalivia valintoja. SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä laaja-
alaisen ja monitieteisen tutkimustoiminnan avulla ja viestii
vaikuttavasti eri kohderyhmilleen.

KOULUTUS
SUEK järjesti aktiivisesti koulutuksia yhteistyössä lajiliittojen,
urheiluoppilaitosten, urheilujärjestöjen sekä urheiluakatemi
oiden kanssa. Koulutuksen sisältöihin otettiin uusina asioina
sekä kilpailumanipulaatio sekä katsomoviihtyvyys- ja turvallisuusasiat.
Koulutusten pääasiallisena kohderyhmänä olivat nuoret
urheilijat, huippu-urheilijat, valmentajat ja muut seuratoimijat.
Vuoden 2017 aikana pidettiin 130 koulutustapahtumaa, joissa
tavoitettiin 4 400 urheilun parissa toimivaa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 35 prosenttia (Kaavio 4).
Lajiliittoyhteistyön lisääminen sekä lajiliittojen antidoping
ohjelmien kehittäminen olivat koulutustoiminnan tärkeimpiä
tehtäviä. Lajiliittoja tavattiin koulutusasioissa dopingvalvonnan järjestämissä lajiliittopalavereissa (Dopingvalvonta).
Lajiliittojen tilaamat koulutukset olivat yli puolet koko koulutusmäärästä (Kaavio 5). Koulutuksia tilasi 42 lajiliittoa. Koulutusvuodessa näkyivät myös koulutusten erilaisuus ja luentojen
muokkaaminen kohderyhmälle sopiviksi sekä lajiliittojen
kouluttajakoulutus. Lajiliittojen kouluttajakoulutus järjestettiin
maaliskuussa 2017.
SUEK oli urheiluakatemioihin ja akatemioiden piirissä
oleviin oppilaitoksiin säännöllisesti yhteydessä suoraan sekä
Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman kautta. SUEK

osallistui säännöllisesti urheiluakatemia ja -oppilaitosverkoston tapahtumiin. Urheilupainotteisten yläkoulujen oppimateriaaleihin rakennettiin oma osio urheilun eettisille asioille.
Urheiluopistojen antidopingohjelmat tehostivat urheilu
opistojen toimintaa. Urheilun eettiset asiat kuuluivat säännöllisesti opistojen kurssitarjontaan sekä osaksi valmentajakoulutusta. Opistojen kouluttajille pidettiin kouluttajakoulutus
Vuokatissa lokakuussa 2017.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa tehtiin sopimus kolmen opintopisteen englanninkielisestä
urheilun etiikka -kurssista kolmeksi vuodeksi. Ensimmäinen
kokonaisuus järjestettiin syyskuussa Jyväskylän yliopistolla.
Antidopingkoulutuksia pidettiin Jyväskylän yliopiston lisäksi
Turun ja Helsingin yliopistoissa osana lääketieteen opintoja.
Osa kouluttajista sai koulutusta tammikuussa testaajapäivien yhteydessä, ja osa osallistui urheiluopistojen kouluttajapäiville. Kouluttajien osaamista vahvistettiin lisäksi kahdenkeskisillä tapaamisilla. Koulutuksia piti yhteensä 17 kouluttajaa,
ja koulutuksista 70 prosenttia oli toimiston henkilökunnan
pitämiä. Lajiliittojen ja kouluttajien käyttöön rakennettiin
Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Ohjelmaan rekisteröityneitä
käyttäjiä oli vuoden loppuun mennessä 600.
Koulutuksissa jaettiin Puhtaasti paras -antidopingopas,
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu sekä
WADAn opas urheilijoille antidopingsäännöstöistä. PowerPoint-esitykset uusittiin vuoden alussa. Esityksiä on eri kohderyhmille kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).
Koulutustoiminta tuli osaksi SUEKin laadunhallintajärjestelmää vuoden 2016 alussa. Koulutuksia hallinnoitiin Antidopingpassi-järjestelmän kautta. Sisäisiä koulutustoiminnan
auditointeja tehtiin kaksi vuoden aikana.

Kaavio 4. Koulutuksen kohderyhmät 2017
Muut
16 %
Seuratoimijat
Terveydenhuoltoalan
henkilöstö

42 %

13 %

Nuoret
urheilijat

6%

Valmentajat

17 %
28 %

7%

Urheilijat

Opiskelijat

Kaavio 5. Koulutuksen tilaajatahot 2017
Yliopisto
Muut

5%
16 %

Seurat

13 %
75 %

Lajiliitot

Urheilu- 21 %
akatemiat
Urheilu- 2 %
opistot
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Koulutustoiminnan laatua mitattiin verkkokoulutuksen
palautearvioinnilla. Käyttäjistä 97 prosenttia oli sitä mieltä,
että ohjelma oli hyvä tai erittäin hyvä. Jyväskylän yliopiston
urheilun etiikka -kurssin kokonaisarvosana oli 3.87/5.
Puhtaasti paras -ohjelma (Viestintä) keskittyi koulutustoiminnan osalta osallistumaan lajien tapahtumiin Puhtaasti
paras -esittelypisteellä. Esittelypisteillä SUEK innosti urheilijoita ja heidän taustajoukkojaan sekä katsojia reiluun peliin ja
opasti antidopingasioissa.
KAMU-lääkehausta rakennettiin sekä verkkoversio että mobiili
sovellus.

Finnish Centre for Integrity in Sports FINCIS welcomes
you learn, discuss and meet colleagues in Helsinki, Finland

SUEK kutsui toimittajat Kansainväliseen erivapausseminaariin,
jonka se järjesti WADAn kanssa.

Uusina kokonaisuuksina tulivat ILMO-raportointipalvelu
ja Puhtaasti paras -verkkokoulutus.

VIESTINTÄ
Vuoden 2017 aikana SUEK laati uusia strategiatyötään tukevia
viestinnän linjauksia. Visuaalista ilmettä kehitettiin vastaamaan uusia valintoja.
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistiin tammikuussa 2017 niin SUEKin internetsivuilla kuin painettuna julkaisuna. Painettua julkaisua toimitettiin edellisvuosien
tapaan lajiliitoille ja urheiluoppilaitoksille. Julkaisu toimitettiin
yhteistyössä Suomen Valmentajat ry:n kanssa Valmentaja-
lehden tilaajille.
Vuoden aikana SUEK valmisteli yhdessä Lääketietokeskuksen kanssa entistä kattavampaa Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa -luetteloa. Tästä KAMU-lääkehausta
rakennettiin sekä verkkoversio että mobiilisovellus. Ne avattiin vuodenvaihteessa.
Lajiliittojen Liittotiedote ja dopingtestaajien Testaaja
tiedote ilmestyivät vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi testauspooliurheilijoille suunnattu Testauspoolitiedote ilmestyi kaksi
kertaa. Liittotolaisuus järjestettiin kesäkuussa. Tilaisuuden
painopisteenä oli uusien toimialojen esittely.
Median edustajia kutsuttiin koolle kahdesti. SUEK kutsui
toimittajat Kansainväliseen erivapausseminaariin, jonka se
järjesti WADAn kanssa. Median edustajilla oli mahdollisuus
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haastatella kansainvälisiä ja kansallisia erivapausasiantunti
joita, ja aihe sai runsaasti julkisuutta. Toinen median tapaaminen käsitteli Urheilijan biologista passia.
SUEK julkaisi 30 lehdistötiedotetta ja blogikirjoitusta
vuonna 2017. Ne julkaistiin SUEKin internetsivuilla. Tiedotteet
lähetettiin myös sähköisesti SUEKin verkostolle, lajiliitoille,
tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille. SUEK lähetti myös
suomen- ja englanninkielisiä uutiskirjeitä. Jakelulistaa päivitettiin vastaamaan uusia toimialoja.
SUEK päivitti internetsivujen sisältöä vastaamaan uutta
organisaatiota. Uusien toimialojen alaosiot perustettiin, ja
sivustoa uudistettiin visuaalisen ilmeen ja sisällön osalta. Uusina
kokonaisuuksina tulivat ILMO-raportointipalvelu ja Puhtaasti
paras -verkkokoulutus. Verkkopalvelun yhteydessä toimivassa
Viestikapula-blogissa käytiin keskustelua eettisestä urheilusta.
SUEK kannusti urheilijoita kertomaan heille tehdyistä
dopingtesteistä ja kertomaan kantansa puhtaaseen urheiluun
sosiaalisessa mediassa. SUEK keskittyi sosiaalisen median
kanavista Instagramiin ja Twitteriin. Instagramin tavoitteena
on kannustaa urheilijoita ja muita toimijoita kertomaan niin
heille tehdyistä dopingtesteistä kuin Puhtaasti paras -verkko
koulutuksen suorittamisesta. Twitterissä roolina oli koota ja
jakaa tietoa. Myös tutkintapäällikkö avasi oman Twitter-tilinsä,
jonka tavoitteena on olla organisaation tiliä kantaaottavampi.
Esittelypistetoiminta
SUEK haluaa nostaa valokeilaan eettiset ja reilut urheilijat
sekä heidän tukihenkilönsä. Esittelypistetoiminnalla halutaan
jakaa tietoa, vaikuttaa asenteisiin ja mielikuvaan SUEKista.
Toiminta haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin.
Vuoden 2017 aikana esittelypiste kiersi kymmenessä
tapahtumassa. Suomessa järjestettävien kansainvälisten
urheilutapahtumien haastekampanja tavoitti yli kymmenen
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13

SISÄLTÖ

ESIPUHE

SUEK NUMEROINA

HALLINTO JA TALOUS

ANTIDOPINGTOIMINTA

tärkeintä kansainvälistä tapahtumaa Suomessa sekä
SM-viikonlopun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pikaluistelun nuorten MM-kisat
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut
Taitoluistelun MM-kisat
SM-viikonloppu
IIHF:n nuorten leiri
Kansainvälinen nuorten haulikkokilpailu
Neste Ralli, FIAn rallin MM-sarjan osakilpailu
Budjettiruuhi
Painin junioreiden MM-kilpailut 2017
Koripallon EM- alkulohko 201
Maalipallon EM-kilpailut 2017

Laajinta esittelypistetoiminta oli Pohjoismaisten hiihtolajien
MM-kilpailussa. SUEK tuotti yhteistyössä Kansainvälinen
hiihtoliitto FISin kanssa videoita, joissa urheilija ottavat kantaa

KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTA

KATSOMOTURVALLISUUS

reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta. Videoita käytettiin
kilpailuissa esittelypisteillä, yleisellä valotaululla ja sosiaalisessa mediassa. Myös WADA käytti videoita seminaarissaan.
SUEK myös järjesti FISin kanssaurheilijoille yhteispisteen,
jossa urheilijat ottivat kantaa reilun pelin ja puhtaan urheilun
puolesta. Vierailijat saivat juomavyöt kiitokseksi käynnistään.
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailujen kisatorilla oli
SUEKin esittelypiste, jossa jaettiin yleisölle tietoa puhtaasta
urheilusta. Maastohiihtäjä Juha Mieto toimi kilpailuissa Reilun
pelin lähettiläänä ja herätti paljon kiinnostusta. Esittelypisteellä
oli nähtävillä myös ajantasainen dopingtestitilasto kisojen testeistä. Jaossa oli myös eri maiden lipputarroja, joilla rohkaistiin
yleisöä kannustamaan kaikkia urheilijoita reilun pelin hengessä.
Mitalistit ottivat kantaa puhtaan urheilun puolesta allekirjoittamalla jättilumipallon, joka lahjoitettiin loppuvuodesta Lahden
hiihtomuseolle. Lahjoitustilaisuudessa olympiavoittaja Sami
Jauhojärvi kertoi noin 80 nuorelle urheilijalle ja heidän tuki
henkilöilleen ajatuksiaan reilusta pelistä ja puhtaasta urheilusta.

TUKITOIMINNOT

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

LIITTEET

TUTKIMUS
SUEKin tutkimustoiminta vahvistaa urheilun eettisyyttä edistämällä alan tutkimusta Suomessa. SUEKin tutkimuspäällikkö
Nina Laakso aloitti tehtävässään juuri ennen toimintavuoden
2017 alkua. Hänen tehtävänään on kehittää, koordinoida ja
aikaansaada yhteiskunnallisesti relevantteja tutkimuksia ja
selvityksiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Tutkimustoiminnassa rakennettiin vuonna 2017 vahvaa
pohjaa uudelle toimialalle: tarkasteltiin laaja-alaisesti urheilun
eettisiä kysymyksiä, suunniteltiin eritasoisia tutkimusaiheita
sektoritutkimuksiin ja monivuotisiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin, tuotettiin ja välitettiin tietoa sekä luotiin tiiviitä
yhteistyöverkostoja.
SUEK teki tutkimustoiminnassa laaja-alaista ja toimivaa
yhteistyötä liikunta- ja urheiluorganisaatioiden, opetus- ja
kulttuuriministeriön liikuntayksikön, yliopistojen, tutkimus
laitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa. SUEK loi tutkimusVUOSIKERTOMUS 2017
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yhteistyöverkoston, johon kuuluvat Jyväskylän yliopisto,
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Likes-tutkimuskeskus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion liikuntaneuvosto. Tutkimusyhteistyöverkosto kokoontui kolme kertaa
vuoden 2017 aikana. SUEK koordinoi kokoontumisia.
Tutkimusaiheiden ideoinneissa otettiin huomioon ilmiöiden ajankohtaisuus sekä tunnistettiin kentän tietotarpeita ja
vastattiin niihin. SUEK myös vastasi tutkimustiedon monipuolisesta hyödynnettävyydestä sekä sen soveltamisesta ja
välittämisestä liikunta- ja urheilukulttuurin hyödyksi ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.
Tutkimuspäällikkö seurasi tiiviisti kansallisen ja kansainvälisen toimintakentän keskustelua ja tieteellisen tiedon
julkaisutoimintaa. Hän osallistui tieteellisiin tapahtumiin, kuten
Liikuntatieteen päiville Jyväskylässä ja European Association for Sports Managementin kansainväliseen tieteelliseen
kongressiin.
SUEK perusti oman julkaisusarjansa, joka tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä urheilun eettisistä kysymyksistä tietotarpeen mukaan. Se tarjoaa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen
vuoropuhelun pohjaksi tutkittua tietoa ja pyrkii näin vaikuttamaan eettisesti kestävään urheilukulttuuriin. Julkaisusarjan
ensimmäisessä selvityksessä tarkasteltiin, miten tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa on käsitelty ja
tutkittu Suomessa. Miika Kyllösen (2017) kirjoittama Samalla
viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa kokosi yksiin kansiin kuvailevaan
kirjallisuuskatsaukseen yli 200:n aihetta käsittelevän selvityksen ja tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Tutkimuspäällikkö
toimi selvitystyön ohjaajana.
SUEK oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta
tieteelliseen tutkimusrahoitushakuun lähetetyssä kolmevuotisessa tutkimushankehakemuksessa PREACT: Promoting
equal access and tackling discrimination of gender and

KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTA

KATSOMOTURVALLISUUS

sexual minorities in sport and physical education. Hanke sai
rahoituksen ja käynnistyy vuonna 2018. Tutkimuksesta vastaa
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtaja, psykologian tohtori ja liikuntatieteiden maisteri
Marja Kokkonen.
Tavoitteena on tutkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaamaa ja kokemaa syrjintää sekä
sukupuolen merkitystä kilpa- ja harrasteliikunnan sekä koululiikunnan saralla. Tutkimushankkeeseen kuuluu myös seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä urheilussa tarkasteleva osio.
LIITU-kyselytutkimukseen (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) SUEK sai mukaan kolme urheilun
eettisiä asioista koskevaa kysymystä, joiden tuloksista tutkimuspäälliköllä on kirjoittamisvastuu. Kyselystä saadaan 11-, 13ja 15-vuotiaiden ikä- ja väestötason valtakunnallisesti kattavaa
tutkimustietoa. LIITU on trendimonitorointitutkimus, eli se
antaa myös pitkän aikavälin trendikehitystietoa sekä nostaa
mahdollisesti muita hälytyssignaalihuomioita.

TUKITOIMINNOT

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

LIITTEET

sopimusosapuolten välille. Sopimuksella varmistettiin edellytykset tehokkaalle toiminnalle kilpailumanipulaation torjunnassa, dopingrikosten tutkinnassa ja katsomoturvallisuuden
kehittämisessä. Vastaavanlainen yhteistyösopimus päivitettiin
tullin kanssa. Vedonlyönnin monitoroinnin ja analysoinnin
mahdollistamiseksi SUEK solmi yhteistyösopimuksen myös
Veikkauksen kanssa.
Vihjeenantomahdollisuutta tehostettiin ja ILMO-palvelua
kehitettiin niin, että se oli valmis käyttöönotettavaksi vuoden
2018 alusta lukien. ILMO-palvelussa on mahdollisuus ilmoittaa
SUEKille doping-, kilpailumanipulaatio- ja turvallisuusrikkomuksista. SUEKin internetsivuille lisättiin ajantasaiset kuvaukset kilpailumanipulaatiosta ja katsomoturvallisuusasioista.
Sosiaalisessa mediassa tutkintapäällikkö liittyi Twitteriin
tunnisteella SUEK tutkinta (@JoukoIkonen).

TUTKINTATOIMINTA
SUEK vahvisti tutkintatoimintaansa vuoden 2017 alusta, jolloin
toimistolla aloitti uutena työntekijänä tutkintapäällikkö Jouko
Ikonen. Tutkintapäällikön tehtävänä oli luoda ennen kaikkea
kansallisesti kilpailumanipulaation torjuntaan käytänteitä, jotka ovat Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen
yleissopimuksen mukaisia. Maailman antidopingsäännöstö
ja kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi edellyttivät
tutkinnallisten menetelmien käyttöä dopingrikkomusten
paljastamisessa ja selvittämisessä. Katsomoturvallisuuden
ja -viihtyvyyden edistämisessä SUEKilla oli kasvava merkitys
kansallisten toimintojen kehittämisessä ja koordinoinnissa.
SUEK solmi poliisin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka
tavoitteena on edistää myönteisen ilmapiirin kehittymistä

ILMO-palvelussa on
mahdollisuus ilmoittaa
SUEKille doping-, kilpailu
manipulaatio- ja turvallisuusrikkomuksista.
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Kansainvälinen toiminta
SUEK on aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja, jonka edustaja
toimii useissa kansainvälisissä organisaatiossa (Kansainväliset
edustukset, liite 3). SUEK toimii myös säännöllisesti järjestä
jänä kansainvälisissä kokouksissa ja tilaisuuksissa. Vuonna 2017
SUEK toimi isäntänä WADAn erivapaussymposiumissa, jossa
osanottajia oli yli 200 eri puolilta maailmaa.
SUEKin tavoitteena on vaikuttaa urheilun eettisen pohjan
ja hyvän hallinnon vahvistamiseksi yleisesti ja erityisesti
antidopingiin, kilpailumanipulaatioon ja yleisöturvallisuuteen
liittyvissä asioissa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten
yhteistyötahojen kanssa.
SUEK osallistuu aktiivisesti kaikkien näiden kansain
välisten järjestöjen ja yhteistyöorganisaatioiden toimintaan
opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien tukena.

MAAILMAN ANTIDOPINGTOIMISTO
(World Anti-Doping Agency WADA)
Maailman antidopingtoimisto johtaa antidopingtoimintaa
kansainvälisesti ja toimii sääntelijänä toiminnalle. SUEK osallistui WADAn vuosittaiseen symposiumiin, jossa 740 osanottajaa
jatkoi keskustelua muun muassa Venäjän tilanteesta, maailmanantidopingsäännöstön yhteensopivuuden ja vastaavuuden
monitoroinnista, urheilijoiden mielipiteiden paremmasta
huomioon ottamisesta ja ilmiantajien suojelusta.
SUEKin edustajat olivat mukana WADAn kansallisten
antidopingtoimistojen työryhmässä ja WADAn erivapaus
asiantuntijaryhmässä. SUEK toimi myös isäntänä ja järjestä
jänä WADAn erivapaussymposiumissa Helsingissä.

SUEKin edustajat kouluttivat Venäjän antidopingtoimisto
RUSADAn testaajia ja erivapauslautakuntaa WADAn ja
Ison-Britannian antidopingtoimisto UKADin toimeksiannosta.

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN
KASVATUS-, TIEDE- JA KULTTUURIJÄRJESTÖ
(UNESCO)
UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen hyväksyneet
valtiot sitoutuvat WADAn laatiman Maailman antidopingsäännöstön periaatteisiin ja tukemaan WADAn toimintaa.
Valtiot sitoutuvat järjestämään antidopingtoimintaa omassa
maassaan.
UNESCOn antidopingsopimuksen on ratifioinut lähes
190 maata. SUEK osallistui sopimukseen osallistuvien maiden
konferenssiin, jossa pääaiheena oli osanottajamaiden toimien
yhteensopivuus antidopingyleissopimuksen kanssa.

INTERNATIONAL ANTI-DOPING
ARRANGEMENT (IADA)
Kansainvälinen antidopingsopimus IADA on valtioiden väli
nen sopimus, jonka kautta edistetään parhaita antidoping
toiminnan käytäntöjä ja kokemuksia. IADA-maat tekevät
aloitteita sekä vaikuttavat WADAn toimintaan. SUEK osallistui
IADA-maiden koordinaatiokokoukseen yhdessä opetus- ja
kulttuuriministeriön edustajan kanssa.

UNESCOn antidopingsopimuksen
on ratifioinut lähes
190 maata.
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KANSALLISTEN ANTIDOPING
TOIMISTOJEN YHTEENLIITTYMÄ

(Institute of National Anti-Doping Organizations iNADO)
iNADO (Institute of National Anti-Doping Organizations) on
kansallisten antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön
yhteistyöelin.
iNADO kasvatti vuonna 2017 jäsenmääräänsä 62 jäsenestä 70 jäseneen. INADOn yleiskokous pidettiin Lausannessa
11.3.2017. SUEKin edustaja oli iNADOn hallituksessa. iNADO
otti myös vahvasti kantaa Venäjän dopingkysymykseen vuoden 2017 aikana.
iNADO järjesti ensimmäistä kertaa urheilijoiden ja urheilu
johtajien yhteisen symposiumin. Suomen edustajana olivat
Olli-Pekka Karjalainen ja Harri Syväsalmi.

KANSALLISTEN ANTIDOPING
TOIMISTOJEN JOHTAJAT

SUEK osallistui aktiivisesti
maailman johtavien anti
dopingtoimistojen
verkoston kokouksiin.

SUEK osallistui aktiivisesti maailman johtavien antidoping
toimistojen verkoston kokouksiin. Verkoston tärkeitä keskustelunaiheita olivat suhtautuminen Venäjän institutionaaliseen
dopingiin sekä puhtaiden urheilijoiden ja ilmiantajien suojelemiseen. Verkosto teki useita esityksiä ja kannanottoja näissä
kysymyksissä Kansainväliselle olympiakomitealle ja kansain
väliselle urheiluliikkeelle.

TUKITOIMINNOT

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

LIITTEET

Euroopan neuvostossa SUEK osallistui aktiivisesti
WADA-asioiden koordinaatioryhmän (CAHAMA) kokouksiin.
Suomi toimi vuonna 2017 antidopingsopimuksen seurantaryhmän varapuheenjohtajana sekä osallistui koulutuksen ja
viestinnän alueen kehitystyöhön. SUEK osallistui myös Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen epävirallisen
verkoston (Group of Copenhagen) toimintaan aktiivisesti.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Pohjoismainen yhteistyö on merkittävää kaikkien pohjoismaisten antidopingorganisaatioiden kannalta. SUEK osallistui
pohjoismaiseen yhteistyökokoukseen.
Erityisen merkittävää ja konkreettista yhteistyö on
Pohjoismaiden yhteisen urheilijoiden veri- ja streroidiprofiilien
analysointiin erikoistuneen yksikön, Nordic Athlete Passport
Management Unitin (NAPMU) puitteissa. NAPMUn edustaja
vieraili viikon ajan SUEKissa syksyllä kouluttaen ja käyden
keskustelua NAPMUn kehittämiseen liittyvistä asioista.
SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi tutustui Anti-Doping
Norgen toimintaan, ja Anti-Doping Norgen pääsihteeri
Anders Solheim vieraili puolestaan SUEKin vieraana ja sai
kattavan käsityksen SUEKin toiminnasta.

EUROOPAN NEUVOSTO (EN)
Euroopan neuvoston (EN) dopingin vastainen yleissopimus
on valtioiden välinen sopimus ja edistää dopingia vastaan
kohdistuvien toimien kansallista ja kansainvälistä yhden
mukaistamista.
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Liite 1
LUOTTAMUSTOIMET JA HENKILÖSTÖ
HALLITUS 2017
Edustaja ja nimeäjä
PUHEENJOHTAJA

VARAJÄSEN

JÄSENET

VARAJÄSEN

Pekka Ilmivalta
Vastuullisuusjohtaja, Veikkaus Oy
Suomen Olympiakomitea ry

Teemu Japisson
Pääsihteeri
Suomen Olympiakomitea ry

Kulttuuriasiainneuvos
Heidi Sulander
opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitussihteeri
Juho-Antti Jantunen
opetus- ja kulttuuriministeriö

VARAPUHEENJOHTAJA

VARAJÄSEN

Ylilääkäri, Paavo Nurmi -keskus
Olli J. Heinonen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Ylitarkastaja
Mari Miettinen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Ylitarkastaja
Hannu Tolonen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos
Merja Leinonen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija
Petri Heikkinen
VALO, Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry

Erityisasiantuntija
Nelli Kuokka
VALO, Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry

Ylilääkäri,
Kuopion yliopistollinen sairaala
Olavi Airaksinen
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry

Johtaja, UKK-instituutti
Tommi Vasankari
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry

PYSYVÄ ASIANTUNTIJAJÄSEN
Matti Keskinarkaus
Suomen Olympiakomitea ry,
urheilijavaliokunta
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VALVONTALAUTAKUNTA 2017
JURISTIJÄSENET
Puheenjohtaja:
Asianajaja, varatuomari ja kauppatieteen maisteri
Markus Manninen
I varapuheenjohtaja:
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Esa Schön
II varapuheenjohtaja:
Oikeustieteen tohtori, urheiluoikeuden professori
Olli Norros
Varajäsen:
Asianajaja
Saara Raitala
LÄÄKÄRIJÄSENET
Lääketieteen lisensiaatti
Heikki Laapio
Lääketieteen tohtori, professori
Heikki Tikkanen
Liikuntatieteiden tohtori, lääketieteen lisensiaatti
Esa Liimatainen
Varajäsen:
Lääketieteen lisensiaatti
Petri Kallio
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URHEILUN ASIANTUNTIJAT

TOIMISTO

Kauppatieteen tohtori, kehittämisjohtaja
Jan-Erik Krusberg

Pääsihteeri
Harri Syväsalmi

Testauskoordinaattori
Janne Väre

Filosofian maisteri
Tuuli Merikoski

Lakiasiainjohtaja
Petteri Lindblom

Oikeustieteen maisteri
Silja Kanerva

Eritysasiantuntija
Pirjo Ruutu
1.8.2017 alkaen eläkkeellä

Testausassistentti
Oona Väänänen
äitiysvapaalla 20.9.2017 alkaen

Sihteeri:
Oikeustieteen maisteri, varatuomari
Katja Tukiainen

ERIVAPAUSLAUTAKUNTA
Puheenjohtaja:
Lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen
erikoislääkäri
Katja Mjøsund
Varapuheenjohtaja:
Lääketieteen ja kirurgian tohtori,
yliopistonlehtori
Pekka Rauhala
Lääketieteen tohtori,
liikuntalääketieteeseen erikoistuva
Harri Helajärvi
Lääketieteen tohtori, dosentti,
lastentautien erikoislääkäri, lasten endokrinologi
Päivi Miettinen

Toimistopäällikkö
Maarit Juvonen
Viestintäpäällikkö
Susanna Sokka
Koulutuspäällikkö
Samuli Rasila
Tutkimuspäällikkö
Nina Laakso
Laatupäällikkö
Marjorit Elorinne
Tutkintapäällikkö
Jouko Ikonen

Vt. testausassistentti
Marja Koponen
1.9.2017 alkaen
Toimistosihteeri
Titta Villanen
Farmaseutti
Anna Simula
Lääketieteellinen johtaja
(sivutoiminen)
Timo Seppälä
1.6.2017 alkaen eläkkeellä
Vt. lääketieteellinen johtaja
(sivutoiminen)
Olli J. Heinonen
1.2.2017 alkaen

Testauspäällikkö
Katja Huotari

Oikeudellinen avustaja
(sivutoiminen)
Jussi Leskinen

Testauskoordinaattori
Anna Rantanen
Hoitovapaalla

Valvontalautakunnan sihteeri
(sivutoiminen)
Katja Tukiainen

Vt. testauskoordinaattori
Petri Koskela
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Liite 2
DOPINGTESTITILASTO 2017
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta
ADT:n kansallisen testausohjelman piirissä tekemät virtsa- ja veritestit vuonna 2017.
Alppihiihto
Amerikkalainen jalkapallo

23
108

Soutu

28

Suunnistus

40

Ampumahiihto

55

Telinevoimistelu

29

Fitness

71

Triathlon

43

Uinti

60

Vammaisurheilu

33

Muut joukkuelajit:
beach volley, curling, futsal, joukkue
voimistelu, jääpallo, muodostelmaluistelu,
ringette, rugby, rytminen voimistelu,
taitouinti, uppopallo ja vesipallo.

pujottelu (slalom), karate, keilailu, kenttä
ratsastus, kilpa-aerobic, kouluratsastus,
kädenvääntö, köysikiipeily, leuanveto,
lumilautailu, maastopyöräily, miekkailu,
moottorikelkkailu, motocross, mäkihyppy,
nykyaikainen 5-ottelu, potkunyrkkeily,
Muut yksilölajit:
purjehdus, pyöräsuunnistus, pöytätennis,
aerobic (FISAF), aikuisurheilu, ammunta,
ralli, r atapyöräily, ratsastus, sotilasurheiBMX, darts, enduro, esteratsastus, free
lu, squash, sulkapallo, Suomen vahvin,
style, golf, hiihtosuunnistus, ITF-taekwondo, taekwondo (ottelut), taitoluistelu, tanssi,
jousiammunta, judo, kahvakuula, kanootti
tennis, thainyrkkeily, trial ja uimahypyt.

Jalkapallo

157

Jääkiekko

208

Koripallo

96

Vapaaottelu

22

Käsipallo

92

Voimalajit

32

Lentopallo

98

Voimanosto

156

Maantiepyöräily

33

Voimapunnerrus

38

Maastohiihto

167

Yhdistetty

36

Nyrkkeily

31

Yleisurheilu

247

Paini

65

Yhteensä

Painonnosto

71

Pesäpallo

25

Muut joukkuelajit

106

2017

Pikaluistelu

54

Muut yksilölajit

358

Ratamelonta

33

Salibandy

101

Kaikki yhteensä

2 252

2 716

Yhteenveto
SUEK/ADT teki vuonna 2017 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä 3370 (3 092)
kappaletta. Testeistä 2 716 (2 774) oli SUEKin/ADT:n kansallisen testausohjelman testejä,
ja näistä 299 (284) oli veritestejä. Lisäksi SUEK/ADT otti osana kansallista Urheilijan biologista passia 293 (285) verinäytettä.
SUEK/
ADT

Kansallinen
lajiliitto

Kansainvälinen
lajiliitto tai WADA

Testejä
yhteensä

Kilpailun ulkopuoliset testit

1 511

0

170

1 681

Kilpailutestit

1 205

2

482

1 687

Testejä yhteensä

2 716

2

652

3 370
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Dopingrikkomukset
Dopingrikkomuksia SUEKin/ADT:n kansallisessa
dopingtestausohjelmassa oli yhdeksän.
Laji

Kielletty aine tai muu dopingrikkomus

Seuraamus

Ammunta

β2-agonistit

2 kuukauden toimintakielto

Fitness

anabolis-androgeeniset steroidit
diureetit ja peiteaineet

4 vuoden toimintakielto

Fitness

anabolis-androgeeniset steroidit
diureetit ja peiteaineet

4 vuoden toimintakielto

Fitness

dopingtestin välttely ja testimääräyksen
noudattamatta jättäminen

4 vuoden toimintakielto

Koripallo

β2-agonistit

piristeet

2 vuoden toimintakielto

Kädenvääntö

hormoneihin ja aineenvaihduntaan
vaikuttavat modulaattorit

4 vuoden toimintakielto

Pyöräily

diureetit ja peiteaineet

varoitus

Salibandy

piristeet

2 kuukauden toimintakielto

Vapaaottelu

hormoneihin ja aineenvaihduntaan
vaikuttavat modulaattorit
diureetit ja peiteaineet

4 vuoden toimintakielto
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Liite 3
SUEKIN KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET VUONNA 2017
MAAILMAN ANTIDOPINGTOIMISTO WADA

EUROOPAN NEUVOSTO

WADAn yhteistyökokous kansainvälisille lajiliitoille
ja kansallisille antidopingtoimistoille

Harri Syväsalmi
Marjorit Elorinne
Katja Huotari

WADAn kansallisten antidopingtoimistojen työryhmä

Harri Syväsalmi

WADAn erivapausasiantuntijaryhmä

Katja Mjøsund

WADAn kortisonityöryhmä

Katja Mjøsund

WADAn tiedustelu- ja tutkintaverkosto

Jouko Ikonen

KANSALLISTEN ANTIDOPINGTOIMISTOJEN YHTEENLIITTYMÄ
iNADO

EN:n dopinginvastaisen yleissopimuksen seurantaryhmä

Pirjo Ruutu

WADA-asioiden koordinaatiokokous (CAHAMA)

Harri Syväsalmi

Koulutustyöryhmä

Samuli Rasila
Susanna Sokka

Kilpailumanipulaation vastainen työryhmä
(Group of Copenhagen)

Harri Syväsalmi
Jouko Ikonen

INTERNATIONAL ANTI-DOPING ARRANGEMENT IADA
Johtokomitea

Harri Syväsalmi

Hallitus

Petteri Lindblom

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Urheilija- ja urheilujohtajasymposium

Olli-Pekka Karjalainen
Harri Syväsalmi

Yhteistyökokous

Harri Syväsalmi
Marjorit Elorinne
Katja Huotari

Nordic Athlete Passport Management Unit

Harri Syväsalmi

Hallinto

Marjorit Elorinne

Erivapautta koskenut asiantuntijakokous

Pekka Rauhala
Anna Simula

KANSALLISTEN ANTIDOPINGTOIMISTOJEN JOHTAJAT
Harri Syväsalmi
UNESCO
Sopimusmaiden kokous

Harri Syväsalmi

EUROOPAN JALKAPALLOLIITTO UEFA
UEFAn kilpailumanipulaation vastainen työryhmä

Jouko Ikonen

MUUT
Euroopan Yleisurheiluliiton (EAA) delegaatti

Pekka Pitkälä

Norjan Hiihtoliiton lääketieteellinen selvitystyöryhmä

Katja Mjøsund

KANSAINVÄLINEN RIKOSPOLIISIJÄRJESTÖ INTERPOL
Interpolin kilpailumanipulaation vastainen työryhmä

Jouko Ikonen
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