
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n

TESTAUSPOOLIOHJE
(SUEKin rekisteröity testauspooli) 

Hyvä testauspooliurheilija 
Kuulut SUEKin rekisteröityyn testauspooliin ja 
sinun on noudatettava tässä ohjeessa esitettyjä 
vaatimuksia. Suomen antidopingsäännöstön 
mukaan olet velvollinen toimittamaan SUEKille 
tiedot olinpaikoistasi kilpailun ulkopuolista 
testausta varten. Tässä ohjeessa kerrotaan 
tarkemmin, mitä tietoja sinun tulee ilmoittaa ja 
miten ja milloin tiedot on ilmoitettava. 
 Lue tämä ohjeistus huolellisesti ja varmista, 
että noudatat aina siinä mainittuja vaatimuksia. 

Vaaditut tiedot
Olinpaikkatiedot on ilmoitettava SUEKille etu-
käteen jokaisen vuosineljänneksen jokaiselta 
päivältä seuraavasti:

Jakso I  1.1.–31.3.  ilmoitus viimeistään 15.12. 
Jakso II  1.4.–30.6.  ilmoitus viimeistään 15.3. 
Jakso III  1.7.–30.9.  ilmoitus viimeistään 15.6.
Jakso IV 1.10.–31.12.  ilmoitus viimeistään 15.9. 

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat:

1. Postiosoite
Urheilijan on annettava postiosoite, jota hänen 
antidopingorganisaationsa voi käyttää viralli-
seen kirjalliseen viestintään, mikäli urheilija ei 
noudata olinpaikkatietomääräyksiä. Osoite voi 
olla urheilijan kotiosoite, tai jokin muu osoi-
te. Osoitteen on oltava sellainen, että sinne 
saapuva posti tulee urheilijan tietoon välittö-
mästi. Kaikki kyseiseen osoitteeseen lähetetyt 

viestit katsotaan toimitetuiksi viimeistään viisi 
päivää niiden lähettämisen jälkeen. Jos urheilija 
matkustaa säännöllisesti, osoitteeksi kannat-
taa antaa sellaisen henkilön osoite, joka voi 
vastaanottaa postin ja saattaa sen urheilijan 
tietoon. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi 
urheilijan edustaja tai perheenjäsen. Urheilija 
saattaa joskus joutua päivittämään osoitetta.

2. Yöpymispaikka 
Kun urheilija antaa yöpymispaikkansa täyden 
osoitteen, hänen antidopingorganisaatiolleen 
muodostuu selkeä kuva siitä, missä urheilija on 
kyseisen päivän päättyessä ja seuraavan alka-
essa. Kun urheilija antaa nämä tiedot vuosinel-
jänneksen jokaisena päivänä, hänen ei tarvitse 
raportoida päivän ja yön jokaista tuntia. 
 Jos urheilija ei ole varma, missä on jonakin 
tiettynä vuosineljänneksen päivänä, hänen 
tulee antaa paras arvionsa ja päivittää sitä, kun 
suunnitelmat varmistuvat tai muuttuvat.

3. Kilpailu
Tietojen antaminen kilpailuaikataulusta auttaa 
urheilijan antidopingorganisaatiota suunnitte-
lemaan tehokkaita kilpailun ulkopuolisia testejä. 
Lisäksi antidopingorganisaatiot (esimerkiksi 
kansallinen antidopingorganisaatio ja kansain-
välisen lajiliitto) voivat koordinoida testaus-
ohjelmiaan paremmin, mikä vähentää tarkoituk-
setonta toistoa testauksessa.
 



 Urheilijan tulee antaa vuosineljännekseltä 
kunkin kilpailupaikkansa nimi ja osoite, sekä 
päivämäärä(t), joina hän kilpailee. Jos urheili-
jalla ei ole kilpailuja kyseisen vuosineljänneksen 
aikana, tulee siitä ilmoittaa ja kirjata syy kilpailu-
jen puuttumiselle. 
 
4. Säännölliset toiminnat 
Toiminta on ”säännöllistä” vain, jos se tehdään 
osana vakioaikataulua tai -toimintaa. Jos 
urheilija esimerkiksi harjoittelee joka perjantai 
kello 8.00–10.00 tietyssä paikassa, kyseessä 
on säännöllinen toiminta, joka on ilmoitettava 
olinpaikkatiedoissa. Jos taas harjoittelupäivä 
vaihtelee viikosta toiseen sään tai jonkin muun 
asian mukaan, sitä ei tarvitse merkitä säännölli-
seksi toiminnaksi.
 Jos urheilija poikkeaa säännöllisestä 
aikataulustaan kertaluonteisesti (sään, sairau-
den, tai muun syyn vuoksi), olinpaikkatietoja ei 
tarvitse päivittää sen mukaan. Jos säännöllinen 
rutiini kuitenkin muuttuu, urheilijan on muokat-
tava olinpaikkatiedoissa ilmoitettua säännöllistä 
toimintaa vastaavasti.
 Urheilijan tulee antaa nimi ja osoite jokaises-
ta paikasta, jossa hän harjoittelee, työskentelee 
tai tekee muuta säännöllistä toimintaa vuosinel-
jänneksen aikana. Urheilijan tulee antaa myös 
näiden säännöllisten toimintojen tavanomaiset 
ajankohdat. Jos urheilijalla ei ole säännöllistä 
toimintaa tässä vuosineljänneksessä, tulee siitä 
ilmoittaa ja kirjata syy säännöllisen toiminnan 
puuttumiselle. 
 
5. 60 minuutin ajanjakso tietyssä paikassa 
Antidopingorganisaatiossa ymmärretään, ettei 
ole realistista vaatia urheilijalta etukäteisiä olin-
paikkatietoja vuorokauden jokaiselta tunnilta 

ja olettaa, ettei tiedoissa tapahdu muutoksia. 
Siksi 60 minuutin ajanjakso on ainoa vuorokau-
den hetki, jolloin urheilija on täysin vastuussa 
olinpaikastaan ja seuraukset ovat vakavia, mikäli 
häntä ei tavoiteta testiin tänä ajankohtana.  
60 minuutin ajanjakso varmistaa myös, että 
urheilija voidaan ehdottomasti tavoittaa testiä 
varten jakson jokaisena päivänä tiettynä kellon-
aikana tietyssä paikassa.
 Urheilijan on määritettävä vuosineljän-
neksen jokaisesta päivästä yksi 60 minuutin 
ajanjakso välillä 5.00–23.00, jolloin hän on  
tavoitettavissa testiä varten tietystä sijainnista. 
Jotta urheilija ei saisi tahatonta ”testiin tavoitta-
mattomuus –merkintää”, on suositeltavaa valita  
60 minuutin ajanjakso siten, että sen kellonaika 
ja paikka on osa hänen säännöllistä rutiiniaan, 
joka ei juurikaan muutu (esimerkiksi heräämis-
ajankohta ja -paikka, harjoitteluajankohta ja 
paikka, tms.).
 Jos urheilijan suunnitelmat muuttuvat, eikä 
hän enää ole tavoitettavissa ilmoittamanan-
sa ajanjaksona kyseisessä sijainnissa, hänen 
on päivitettävä tietoihin uusi ajanjakso ja/tai 
sijainti, ennen kuin alkuperäinen ajanjakso tulee 
voimaan. Vaikka urheilija ei ole velvollinen ker-
tomaan olinpaikkaansa vuorokauden jokaiselta 
tunnilta, dopingtestaajan on tavoitettava urhei-
lija hänen ilmoittamastaan sijainnista tämän  
60 minuutin ajankohdan aikana. Muussa tapa-
uksessa urheilija saattaa saada merkinnän siitä, 
ettei häntä tavoitettu testiin.

Matkustus 
Kun urheilija matkustaa voi tulla tilanteita, jol-
loin olinpaikkatietojen ilmoittaminen vaaditusti 
on hankalaa. Mikäli urheilija ei pitkän matkus-
tusajan vuoksi pysty ilmoittamaan päivittäistä 
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60 minuutin ajanjaksoa tietyssä paikassa tai yö-
pymispaikkaansa, tulee hänen ilmoittaa tiedot 
kuten ADAMS-järjestelmässä on ohjeistettu.

Yhteys- ja olinpaikkatietojen päivittäminen
Mikäli urheilija ei tietojen ilmoitushetkellä 
tiedä tarkkaan seuraavan vuosineljänneksen 
olinpaikkojaan, tulee tietoja päivittää parhaalla 
mahdollisella tavalla. Olinpaikkatietoja voi ja 
tulee täydentää sitä mukaa, kun ne varmistuvat 
tai muuttuvat. Urheilijan pitää huolehtia siitä, 
että hänen tietonsa ovat aina ajan tasalla ja että 
ne pitävät paikkansa. 
 Siinä epätodennäköisessä ja harvinaisessa 
tapauksessa, että ADAMS-järjestelmä ei ole 
saatavilla verkossa eikä tekstiviestipalvelukaan 
ole käytössä, sinun tulee silti huolehtia siitä, 
että saat ilmoitettua mahdolliset päivitykset 
olinpaikkatiedoissasi SUEKille. Tällaisessa 
erityisessä tilanteessa voit lähettää tietosi säh-
köpostitse osoitteeseen antidoping@suek.fi tai 
teksti viestillä SUEKin päivystävään puhelimeen 
+358 40 84 000 84.

Yhteys- ja olinpaikkatietojen toimittaminen
Tietojen ilmoittamiseen käytetään ADAMS -
-järjestelmää. Urheilija saa tunnukset järjes-
telmään joko kansainväliseltä lajiliitoltaan tai 
SUEKilta testauspooliin liittämisen yhteydessä. 
ADAMS-järjestelmä toimii myös suomenkielellä 
ja sen käyttöönoton helpottamiseksi on urheili-
joille laadittu kuvitettu pikaohje. Perusteellinen 
käyttöopas löytyy englanninkielisenä WADAn 
internetsivuilta. Järjestelmään voi tehdä päi-
vityksiä tekstiviestillä ja ADAMS-järjestelmän 
sovelluksen voi ladata myös tiettyihin älypuheli-
miin. SUEKin toimisto auttaa testauspooliurhei-
lijoita mielellään, mikäli heillä on mitä tahansa 

kysyttävää vaadittujen tietojen ilmoittamiseen 
ADAMS-järjestelmässä liittyen. Mikäli urheilija 
jostakin syystä toivoo saada ilmoittaa tietonsa 
muuten kuin sähköisen järjestelmän kautta, ke-
hotetaan häntä olemaan yhteydessä SUEKiin.

Henkilökohtainen vastuu
Urheilija voi pyytää valmentajaansa tai edusta-
jaansa auttamaan olinpaikkatietoja koskevien 
velvollisuuksien täyttämisessä. Urheilijan tulee 
kuitenkin huomioida, että hän on itse henkilö-
kohtaisesti vastuussa kaikista annetuista 
tiedoista sekä mahdollisista antidopingsään-
nöstön vaatimusten noudattamista koskevista 
laiminlyönneistä. Kuten minkä tahansa muun 
mahdollisen dopingrikkomuksen yhteydessä, 
urheilija ei voi vedota siihen, että on valtuutta-
nut toisen henkilön huolehtimaan asiasta hänen 
puolestaan eikä ole vastuussa hänen laimin-
lyönneistään.  

Salassapitovelvollisuus
Urheilijan toimittamia olinpaikkatietoja käsitel-
lään luottamuksellisina. SUEKilla on oikeus luo-
vuttaa testauspooliinsa kuuluvien urheilijoiden 
olinpaikkatietoja Maailman antidopingtoimisto 
WADAlle  ja muille toimivaltaisille antidoping-
organisaatioille siten, kuin Suomen antidoping-
säännöstössä määrätään. Olinpaikkatietoja 
käytetään antidopingsäännöstön mukaisesti 
testauksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja 
suorittamisessa. Urheilijan tulee olla tietoinen, 
että mikä tahansa antidopingorganisaatio, jolla 
on Maailman antidopingsäännöstön perusteel-
la tarvittavat valtuudet, voi testata hänet missä 
ja milloin tahansa. Tarkemmin tietosuoja-asiasta 
voi lukea SUEKin internetsivuilta. 



Laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamukset 
On erittäin tärkeää, että urheilija huolehtii 
olinpaikkatietojen ilmoittamisesta ajallaan an-
nettujen ohjeiden mukaisesti, ja että ilmoitetut 
tiedot pitävät paikkaansa. Tietoja tulee siis 
päivittää heti, kun suunnitelmat muuttuvat tai 
tarkentuvat. Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen 
ilmoittamastaan paikasta ilmoitetun 60 minuu-
tin ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä, 
katsotaan tämä antidopingsäännöstön mukai-
seksi testiin tavoittamattomuudeksi. Urheilijan 
syyllistyttyä kolmeen olinpaikkatietomääräysten 
laiminlyöntiin (eli ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöntiin ja/tai testiin tavoittamattomuuteen)  
12 kuukauden aikana, tulkitaan tämä anti-
dopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikko-
mukseksi, josta määrättävä seuraamus on 
vähintään 24–12 kuukauden (ensimmäinen  
rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi  
rikkomus) urheilun toimintakielto.
 Urheilijalle lähtee aina kirjallinen tiedon-
anto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten 
laiminlyönneistä, ja urheilijalla on aina mahdolli-
suus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden 
päättyminen
Mikäli urheilija poistetaan rekisteröidystä   
testauspoolista, toimittaa SUEK urheilijalle 
tiedon ilmoitusvelvollisuuden päättymisestä 
kirjallisesti. 
 Urheilijan lopettaessa kilpaurheilun, tulee 
hänen ilmoittaa asiasta kirjallisesti SUEKille, 
jolloin SUEK poistaa hänet testauspoolista ja 
olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus päättyy. 
SUEK vahvistaa testauspoolista poistamisen 
kirjallisesti. 
 Mikäli urheilija päättää myöhemmin palata 
takaisin huippu-urheilun pariin, tulee hänen 
ilmoittaa asiasta SUEKille 6 kuukautta ennen 
ensimmäisiä kilpailuja. Tarvittaessa SUEK liittää 
urheilijan takaisin testauspooliinsa ja olinpaikka-
tietojen ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
 SUEK päivittää testauspoolejaan sään-
nöllisesti. SUEKilla on oikeus poistaa urheilija 
testauspoolista haluamanaan ajankohtana. 
Testauspoolista poistettu urheilija saa aina  
kirjallisen tiedon ilmoitusvelvollisuutensa 
päättymisestä. Mikäli SUEK liittää urheilijan 
testauspooliin uudelleen, ilmoitetaan siitä 
urheilijalle kirjallisesti. 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
SUEKin päivystyspuhelin: 040 84 000 84
Puh: (09) 3481 2020
Faksi: (09) 148 5195

Maailman antidopingtoimisto WADA
www.wada-ama.org/en

antidoping@suek.fi
www.suek.fi
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