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SUOMEN URHEILUN EETTINEN KESKUS SUEK RY
Vuosi 2018 oli SUEKissa toiminnan
suunnan kirkastamisen aikaa.
Toiminnan laajeneminen
antidopingtoiminnasta muihin
urheilua koskevien valtiosopimusten
toimeenpanoon sekä urheilun
yleisten eettisten asioiden
edistämiseen edellytti vuonna
2018 sekä hallitukselta että
toimistolta toiminnan linjaamista.
Strategiaprosessissa tehtäviksi
määriteltiin urheilun eettinen
toiminta, antidopingtoiminta,
kilpailumanipulaation torjunta
sekä katsomoturvallisuuden ja
-viihtyvyyden edistäminen.
Suuria muutoksia SUEKille olivat
toiminnan käynnistäjän pääsihteeri
Harri Syväsalmen jääminen
eläkkeelle vuoden lopussa ja
toimiston muutto Pitäjämäkeen heti
vuoden alussa.

Strategia

SUEKin hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 23.10.2018 ja se vietiin tiedoksi yhdistyksen syyskokoukselle. Strategiaa valmisteltiin hallituksen ja toimiston yhteisessä
prosessissa. Strategia ohjasi vuoden 2018
lopun valintoja sekä määritteli vuoden 2019
linjauksia.

Antidopingtoiminta

Dopingvalvonnassa jatkettiin laatujärjestelmän
mukaista suunnitelmallista toimintaa. SUEK
toteutti kansallisen dopingtestausohjelman
testejä 2612 kappaletta 81 lajissa. SUEKin
toimivaltaan kuuluvia dopingrikkomuksia ja/
tai epäiltyjä dopingrikkomuksia oli 11. Yhden
tapauksen käsittely on kesken. SUEK otti

suunnitelman mukaisesti varsinaisten dopingtestinäytteiden lisäksi 305 verinäytettä urheilijoiden yksilöllistä profiilia varten.
Urheilujärjestöjen antidopingohjelmat ovat
keskeinen osa antidopingtoimintaa. Vuonna
2018 SUEK arvioi ohjelmat ja arvioinnin
perusteella liitot jaettiin kolmeen tasoon:
huippu-, keski- ja kehittyvä taso. SUEKin
arvion Suomen 81 urheilujärjestöstä 23 tekee
huipputason antidopingtoimintaa. Opetus- ja
kulttuuriministeriö ottavat arvioinnin tulokset
huomioon vuoden 2019 avustusten jaossa.
SUEK otti käyttöön otettu ILMO-palvelun, minkä kautta voi ilmoittaa, jos epäilee
doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Palvelu osoitti tarpeellisuutensa ja SUEK vastaanotti yhteensä 52
ilmoitusta. Näistä 41 liittyi dopingin käyttöön,
kahdeksan (8) kilpailumanipulaatioon ja kolme
(3) katsomoturvallisuuteen.

Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatioon liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi SUEK järjesti aiheesta
seminaarin lajiliitoille. Lisäksi SUEK tuki
lajiliittoja epäiltyjen kilpailumanipulaatiotapausten selvittämisessä ja piti aktiivisesti
yhteyttä keskeisimpiin yhteistyökumppaneihin
ajantasaisen tilannekuvan saavuttamiseksi.
Suomen Palloliiton pyynnöstä tehtiin selvitys
epäillystä kilpailumanipulaatiotapauksesta
jalkapallon Veikkausliigassa, mikä johti

poliisin esitutkintaan. SUEK toimi Euroopan
neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen
yleissopimuksen mukaisen kansallisen yhteyspisteen sihteeristönä ja SUEKin pääsihteeri oli
ryhmän puheenjohtaja. SUEK osallistui aktiivisesti vastaavien yhteyspisteiden epävirallisen
Group of Copenhagen (GoC) -verkoston
kansainväliseen yhteistyöhön.

Urheilun eettinen toiminta

Urheilun eettisissä asioissa SUEK tuotti selvityksiä ja niiden pohjalta tietoa koko urheiluyhteisölle ja yhteiskunnallisille toimijoille päätöksenteon tueksi.
Vuoden 2018 aikana SUEKin julkaisusarja sai uuden osan. Vaikeneminen ei ole
vaihtoehto -katsaus häirintää ja kiusaamista
käsittelevään tutkimustietoon liikunnan ja
urheilun näkökulmasta -julkaistiin. Lisäksi
lajiliittojen toimeksiantona tehtiin selvitys,
esiintyykö jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa seksuaalista häirintää. SUEK sai myös
valtakunnallisesti kattavaan LIITU 2018 -tutkimushankkeen kyselylomakkeeseen osuuden
urheilun eettisistä asioista.
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SUOMEN URHEILUN EETTINEN KESKUS SUEK RY
Luotettavasti

Kunnioitamme ja noudatamme
yhteisiä säännöstöjä ja sopimuksia.
Toimimme läpinäkyvästi,
mutta noudatamme ehdotonta
vaitiolovelvollisuutta sitä vaativissa
asioissa. Olemme ammattitaitoisia
ja hoidamme tehtävämme
luotettavasti. Näytämme itse
esimerkkiä vastuullisesta
toiminnasta.

Antidopingtoiminta
•

•

•
•

Dopingtestaus vuonna 2018:
… 2 612 kansallisen testausohjelman
dopingtestiä; näistä kilpailutestejä
oli 1 180 ja kilpailujen ulkopuolisia
testejä 1 432 — näistä näytteistä
verinäytteitä oli 318
… lisäksi 492 kansallisten lajiliittojen,
kansainvälisten lajiliittojen tai Maailman
antidopingtoimisto WADAn tilaamaa
kilpailu- ja kilpailujen ulkopuolista testiä
… Biologisen passin verinäytteitä
kerättiin 305
Urheilijakyselyssä 70 prosenttia
vastanneista antoi testitilanteelle
parhaimman arvioin.
Erivapaudet: 148 hakemusta,
koskivat 192 lääkeainetta
Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen
suorittaneita 3 250

•

•
•

•

•

ILMO -urheilurikkomuspalveluun tuli 52
ilmoitusta. Näistä 41 oli dopingrikkomusta,
8 kilpailumanipulaatioilmoitusta
ja 3 turvallisuusrikkomusta.
Lähes 90 luentoa, joilla 3 200 kuulijaa.
Noin 60 tiedotetta, kaksi liittotilaisuutta
ja yksi tiedotustilaisuus – lukuisia
twiittejä ja Instagrampäivityksiä.
Mukana alle kymmenessä
urheilutapahtumassa Puhtaasti
paras -esittelypiste, tapahtumissa
yhteensä tuhansia katsojia.
SUEKin valtionavustus 3 600 000 euroa.
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SUOMEN URHEILUN EETTINEN KESKUS SUEK RY
Oikeudenmukaisesti

Kohtelemme ja kohtaamme
kaikki yhdenvertaisesti,
ennakkoluulottomasti ja
kunnioittavasti. Olemme
lahjomattomia, puolueettomia ja
riippumattomia.

Keskeiset tapahtumat:

ILMO-palvelu avattiin. ILMOn kautta voi
ilmoittaa mahdollisista doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta.
SUEK toteutti lajiliittojen pyynnöstä kolme
tutkimusta tai selvitystä:
• Jalkapalloon ja jääkiekkoon
liittyvää seksuaalista häirintää
• Jalkapallon Veikkausliigassa esiin tulleeseen
epäiltyyn kilpailumanipulaatiotapaukseen
• Voimisteluvalmentamiseen
liittyvän selvityksen tekeminen
aloitettiin loppuvuodesta

Lajiliittojen antidopingohjelmat ja niiden
toteutus arvioitiin.
Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa
eli KAMU uudistettiin yhteistyössä Lääke
tietokeskuksen kanssa. Internetversion lisäksi
julkaistiin KAMU-mobiilisovellus.
Urheiluoikeuden yhdistystä tuettiin oikeusavustajajärjestelmän luomisessa dopingrikkomuksesta epäillyille henkilöille
SUEK lähti mukaan Euroopan unionin
rahoittamaan Integrisport Erasmus+
hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa
ajantasaista tietoa ja koulutusta erityisesti
esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille kilpailumanipulaation torjunnasta.
SUEKin strategia valmistui. Tavoitetilana
on, että Suomalainen urheilu toimii reilusti
ja eettisesti. Kaikilla urheilujärjestöillä on
toimintaa ohjaavia eettisiä ohjelmia, joita
päivitetään. Ohjelmat toimivat esimerkkeinä
kansainvälisessä urheiluliikkeessä ja muilla
suomalaisen yhteiskunnan aloilla.
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SUOMEN URHEILUN EETTINEN KESKUS SUEK RY
Yhdessä

Kunnioitamme, arvostamme
ja kuuntelemme aidosti
sidosryhmiämme. Sitoudumme
ja haluamme muiden sitoutuvan
yhteiseen tekemiseen urheiluun
eettisyyden vahvistamiseksi.
Teemme avointa yhteistyötä.
Olemme helposti lähestyttäviä,
rohkeita ja kannustavia.
Olemme keskeinen ja tärkeä
osa urheiluliikettä.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A-klinikkasäätiö: Dopinglinkki
Euroopan jalkapalloliitto UEFA: UEFAn
kilpailumanipulaation vastainen työryhmä
Euroopan neuvosto, antidopingsopimukset
Kansallisten kilpailumanipulaation
vastaisten yhteyspisteiden epävirallinen
verkosto (Group of Copenhagen)
Kansainvälinen antidopingsopimus IADA
Kansainvälinen Olympiakomitea
Kansainvälinen Paralympiakomitea
Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
Interpol: Interpolin kilpailumanipulaation
vastainen työryhmä
Kansalliset ja kansainväliset
antidopingtoimistot
Kansalliset ja kansainväliset
urheiluorganisaatiot
Kansallisten antidopingtoimistojen johtajat
Kansallisten antidopingtoimistojen
yhteenliittymä iNADO
Keskusrikospoliisi
Kilpa- ja Huippu-urheilun
tutkimuskeskus KIHU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikuntatieteellinen tiedekunta JYU
Lääketietokeskus
Maailman antidopingtoimisto WADA
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pelaajayhdistykset
EU:n rahoittama kilpailumanipulaation
torjuntahanke (Integrisport Erasmus+)
Suomen Olympiakomitea
Suomen Paralympiakomitea
Suomen Valmentajat
Tulli
Urheilijat sidosryhmineen
Urheiluoikeuden yhdistys
Urheiluopistot ja Urheiluopistojen yhdistys
Veikkaus
Väestöliitto: Et ole yksin -palvelu
Yliopistot ja korkeakoulut
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HALLINTO JA TALOUS
Hallitus

SUEKin hallitus kokoontui vuoden aikana
kymmenen kertaa. Puheenjohtajana toimi
Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja
varapuheenjohtajana Dittmar & Indrenius
Asianajotoimisto Oy:n Partner Hanna-Mari
Manninen. Painopiste SUEKin hallituksen
työskentelyssä oli strategian valmistelussa,
organisaation kehittämisessä sekä yleisesti
talouden ja toiminnan seurannassa.

Edustaja ja nimeäjä
Puheenjohtaja
•

Timo Laitinen
Suomen
Olympiakomitea ry

Varajäsen
•

Mikko Salonen
Suomen
Olympiakomitea ry

Jäsenet
•

•

Varapuheenjohtaja
•

Hanna-Mari
Manninen
opetus- ja
kulttuuriministeriö

Varajäsen
•

Hannu Itkonen
opetus- ja
kulttuuriministeriö

•

•

•

Varajäsen

Maria Carlsson
opetus- ja
kulttuuriministeriö
Petri Pohjonen
opetus- ja
kulttuuriministeriö
Nelli Kuokka
Suomen
Olympiakomitea ry
Niko Jakobsson
Suomen Paralympia
komitea ry

•

Olavi Airaksinen,
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry.

•

•

•

•

Kimmo J. Lipponen
opetus- ja
kulttuuriministeriö
Merja Leinonen
opetus- ja
kulttuuriministeriö
Petri Heikkinen
Suomen
Olympiakomitea ry
Katja Saarinen
Suomen
Paralympia
komitea ry
Tommi Vasankari,
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry.

Pysyvä asiantuntijajäsen
•

Antti Kempas
Suomen Olympiakomitea ry,
urheilijavaliokunta
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HALLINTO JA TALOUS
Henkilöstö

SUEKin toimistossa työskenteli 14 henkilöä.
Työsuhteessa olevia dopingtestaajia oli 29
ja dopingtestiavustajia 119.
•

•

•
•
•
•
•
•

Pääsihteeri
Harri Syväsalmi
kansainväliset erityistehtävät
(23.7.2018–31.12.2019)
Lakiasiainjohtaja
Petteri Lindblom
vt. pääsihteeri (23.7.2018–31.12.2018)
Toimistopäällikkö
Maarit Juvonen
Viestintäpäällikkö
Susanna Sokka
Koulutuspäällikkö
Samuli Rasila
Tutkimuspäällikkö
Nina Laakso
Laatupäällikkö
Marjorit Elorinne
Tutkintapäällikkö
Jouko Ikonen

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Testauspäällikkö
Katja Huotari
Testauskoordinaattori
Anna Rantanen (hoitovapaalla)
Vt. testauskoordinaattori
Petri Koskela
Testauskoordinaattori
Janne Väre
Testausassistentti
Oona Väänänen,
äitiysvapaalla 20.9.2017 alkaen
Vt. testausassistentti
Marja Koponen
(6.8.2018 asti)
Vt. testausassistentti
Piia Pöyhönen (16.7.2018–)
Toimistosihteeri
Titta Villanen
Farmaseutti
Anna Simula
Lääketieteellinen
asiantuntija (sivutoiminen)
Pekka Rauhala

Talous

SUEKin talous perustuu opetus- ja
kulttuuriministeriön toiminta-avustukseen
sekä erillishankkeisiin myönnettyihin
projektiavustuksiin. Yhdistyksen jäseniltä
ei ole peritty liittymis- ja jäsenmaksua.
Vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi SUEKille 3 600 000 euron
yleisavustuksen, josta 95 000 euroa
kohdennettiin Kuntoilijoiden antidoping
projektiin. SUEKilla oli myös yhteistyösopimus
Veikkauksen kanssa. SUEK ja Yhtyneet Medix
Laboratoriot Oy hankkivat yhteisomistukseen
IRMS-laboratoriolaitteen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö myönsi laitehankintaan
181 000 euron laiteavustuksen. Lopullisen
laitehankinta-avustuspäätöksen euromäärän
arviointi on kesken.
SUEKin tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa
ylijäämää 55 327,19 euroa. SUEKin tase
osoittaa 367 346,83 euron omaa pääomaa.
SUEKin tuloslaskelma 2018, tase 2018 ja
budjettivertailu ovat liitteenä 1–3.
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EETTINEN TOIMINTA
SUEK edistää urheilun
eettistä toimintaa tiedolla
johtamalla ja toimimalla
aktiivisena yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Keskeinen väline on
tutkimustoiminta. Olennaista on
erilaisten ilmiöiden tietotarpeen
tunnistaminen sekä uuden tiedon
tuottaminen ja välittäminen.
SUEK tuottaa tai käynnistää
selvityksiä ja tutkimuksia.
Niiden pohjalta tuotetaan
tietoa koko urheiluyhteisölle
ja yhteiskunnallisille toimijoille
päätöksenteon tueksi. SUEK toimii
kannanottajana ja arvokeskustelun
käynnistäjänä.

Urheilun eettiset asiat olivat aktiivisesti esillä
koko toimintavuoden. Häirintä nousi yhdeksi
vuoden pääteemoista SUEK toteutti aiheesta
selvityksiä lajiliittojen toimista. Lisäksi SUEK
osallistui ilmiötä koskevaan keskusteluun ja
suunnitteli toimintamalleja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yksi keskeisistä yhteistyökumppaneista oli Väestöliiton Et ole yksin
-palvelu.

SUEKin julkaisusarja

SUEKin julkaisusarjan toinen osa: Vaikeneminen ei ole vaihtoehto -julkaistiin. Miika
Kyllösen kirjoittama katsaus paneutuu viimeisimpään häirintää ja kiusaamista käsittelevään
tutkimustietoon yhteiskunnassa, erityisesti
liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuva kuvaileva kirjallisuuskatsaus paneutuu kattavasti häirinnän
ja kiusaamisen moniulotteisiin ilmiöihin.
Katsauksessa käsitellään yhteiskunnassa
ja urheilumaailmassa tapahtuvaa häirintää
ja kiusaamista, ilmiön yleisyyttä, luonnetta
sekä sen vaikutuksia. Lisäksi julkaisussa
esitetään käytännön keinoja sekä toimenpide-ehdotuksia näiden ilmiöiden käsittelyyn ja
torjuntaan.

Selvitykset

SUEK toteutti lajiliittojen pyynnöstä kolme
suurta tutkimusta tai selvitystä. Jalkapalloon
ja jääkiekkoon liittyvää seksuaalista häirintää
selvitettiin laajan kyselytutkimuksen avulla.
Jalkapallon Veikkausliigassa esiin tulleeseen
epäiltyyn kilpailumanipulaatiotapaukseen
tehtiin selvitys, jonka perusteella Suomen
Palloliitto teki poliisille tutkintapyynnön
mahdollisen rikoksen selvittämiseksi. Voimisteluvalmentamiseen liittyvän selvityksen
tekeminen aloitettiin loppuvuodesta ja se
jatkui alkuvuonna 2019.
Jalkapallon ja jääkiekon selvityksessä
tutkittiin seksuaalista ja sukupuoleen
perustuvaa häirintää jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa. Tutkimuskohteena olivat
vuosina 2017–2018 maajoukkuepelejä pelanneet
miehet, naiset, tytöt ja pojat. Tarkoituksena oli
selvittää, ilmeneekö maajoukkueissa häirintää,
millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä
mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet.
Lisäksi selvitettiin, ovatko pelaajat kokeneet
häirintää muulloin pelaajaurallaan. Selvitys
toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena,
johon vastasi 496 pelaajaa vastausprosentin
ollessa 55. Suhteellisesti eniten häirintää olivat
kokeneet naispuoliset jääkiekkoilijat. Selvityksen tuloksista järjestettiin tiedotustilaisuus
yhdessä selvityksen tilanneiden liittojen kanssa.
Toimiston asiantuntijoiden lisäksi hankkeessa oli
mukana tutkija Johanna Hentunen.
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EETTINEN TOIMINTA
LIITU 2018 -tutkimus

LIITU-kyselytutkimuksen (Lasten ja nuorten
liikuntakäyttäytyminen Suomessa) SUEKin
tekemässä osa-alueessa 11–15 -vuotiaille
esitettiin liikunnan ja urheilun eettisiä
asioita koskevia väittämiä. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta 11–15 -vuotiailta
kysyttiin näkemyksiä urheilun eettisiin
asioihin, jotka koskivat sääntöjen noudattamista, toisten vahingoittamista, dopingia ja
katsomoturvallisuutta.
Tässä tutkimuksesta kävi ilmi, että urheilua
harrastavat ymmärtävät muita paremmin
urheilun yhteiset säännöt ja niiden tärkeyden.
Suurin osa nuorista kannattaa eettisten
sääntöjen noudattamista. Tutkimuksessa
huomattiin, että pojat suhtautuvat tyttöjä
välinpitämättömämmin moniin urheilun
eettisiin asioihin. Eettisten toimintatapojen
kyseenalaistaminen yleistyi iän myötä, mikä
näkyi kriittisempänä suhtautumisena.

Eettisten asioiden koulutus

Urheiluopistojen kouluttajakoulutuksessa
oli esillä myös eettiset asiat ja häirintä.
Nämä teemat sisältyivät opistojen kurssitarjontaan sekä ovat osa valmentajakoulutusta.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä
tiedekunnassa kanssa järjestettiin kolmen
opintopisteen englanninkielinen urheilun
etiikka -kurssi. SUEKin asiantuntijat pitivät
koulutuksen SUEKin strategisesti valituista
teemoista. Palautekyselyssä kurssin kokonaisarvosana oli 3,87/5.
SUEK osallistui yhteistyössä suomalaisten järjestöjen kanssa International
Working Group (IWG) on Women and Sport
-seminaariin. SUEK suunnitteli ohjelmaa,
esittelypistettä sekä kampanjaa tälle kansainväliselle yhdenvertaisuus seminaarille. Lisäksi
SUEK julkaisi englanninkielisen materiaalin
toiminnastaan eettisissä asioissa.
• Et ole yksin -hankkeen
ohjausryhmä: Susanna Sokka
• Paralympiakomitean
luokittelutyöryhmä: Katja Huotari
• Urheilun eettinen neuvottelukunta:
Nina Laakso, sihteeri
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ANTIDOPINGTOIMINTA
Dopingvalvonta on ensimmäinen
ja ainoa urheilun eettisen
työn osa-alue, johon on
hyväksytty maailmanlaajuinen
säännöstö, jonka noudattamista
valvotaan urheilun itsensä
toimesta. Dopingvalvonnassa
ja erivapauksien käsittelyssä
noudatetaan antidopingsäännöstöä
ja kansainvälisiä standardeja
sekä teknisiä dokumentteja.
Dopingvalvonta koskee kaikkia
järjestäytyneeseen urheiluun
osallistuvia.

Dopingtestaus

Vuonna 2018 Kansallisen dopingtestausohjelman testejä tehtiin 2 612, lähes 90:ssä
lajissa. SUEKin toimivaltaan kuuluvia dopingrikkomuksia ja/tai epäiltyjä dopingrikkomuksia
oli yhdeksän. Yhden tapauksen käsittely on
kesken. (Kaavio 1 Dopingestit Suomessa 2018
ja kaavio 2 SUEKin kansallisen testausohjelman testit vuosina 2014–2018).

Dopingtestitilasto 2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n
kansallisen testausohjelman piirissä tekemät
virtsa- ja veritestit vuonna 2018.

Laji

Yhteensä

Laji

Amerikkalainen
jalkapallo

103

Ampumahiihto

54

Fitness

93

Jalkapallo

159

Judo

20

Jääkiekko

207

Koripallo

103

Käsipallo

84

Lentopallo

95

Maantiepyöräily

34

Maastohiihto

126

Nyrkkeily

25

Paini

71

Painonnosto

72

Pesäpallo

29

Pikaluistelu

32

Ratamelonta

26

Salibandy

93

Soutu

23

Suunnistus

36

Telinevoimistelu

26

Triathlon

38

Uinti

55

Vammaisurheilu

39

Yhteensä

Vapaaottelu

25

Voimalajit

32

Voimanosto

155

Voimapunnerrus

36

Yhdistetty

29

Yleisurheilu

253

Yhteensä

2 173

Muut joukkuelajit

102

Muut yksilölajit

337

Kaikki yhteensä

2 612

Muut joukkuelajit: Beach Volley, Cheerleading,
Futsal, Joukkuevoimistelu, Jääpallo, Muodostelma
luistelu, Ringette, Rugby, Rytminen voimistelu,
Taitouinti, Uppopallo ja Vesipallo.
Muut yksilölajit: Aerobic (FISAF), Aikuisurheilu,
Ammunta, Biljardi, Enduro, Esteratsastus,
Freestyle, Golf, Hiihtosuunnistus, ITF-Taekwondo,
Jousiammunta, Kahvakuula, Karate, Karting,
Keilailu, Kenttäratsastus, Kiipeily, Kilpa-aerobic,
Kouluratsastus, Kädenvääntö, Leuanveto,
Lumilautailu, Maastopyöräily, Miekkailu, Motocross,
Mäkihyppy, Nykyaikainen 5-ottelu, Otevoima,
Potkunyrkkeily, Purjehdus, Pyöräsuunnistus,
Pöytätennis, Ralli, Ratapyöräily, Sotilasurheilu,
Speedway, Squash, Sulkapallo, Suomen Vahvin,
Taekwondo (Ottelut), Taitoluistelu, Tanssi, Tennis,
Thainyrkkeily ja Uimahypyt.
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0

110

1 542

Seuraamus

Amerikkalainen piristeet
jalkapallo

2 vuoden
toimintakielto

Biljardi

kieltäytyminen

4 vuoden
toimintakielto

Fitness

diureetit ja
peiteaineet

2 vuoden
toimintakielto

Fitness

anaboliset
aineet

4 vuoden
toimintakielto

kieltäytyminen

4 vuoden
toimintakielto

Kilpailun
ulkopuoliset
testit

1 432

Kilpailutestit

1 180

0

382

1 562

Fitness

Testejä
yhteensä

2 612

0

492

3 104

Käsipalllo

piristeet

2 kk
toimintakielto

Moottoriurheilu diureetit ja
peiteaineet

2 kk
toimintakielto

Pikaluistelu

β2-agonistit

2 kk
toimintakielto

Thainyrkkeily

kannabinoidit

6 kk
toimintakielto

2 612

Kansal- Kansain- Testejä
linen
välinen
lajiliitto lajiliitto
tai
WADA

Kielletty
aine tai muu
doping
rikkomus

115

2 7 16

SUEK

Laji

2 7 74

2018

194

Dopingrikkomuksia SUEKin kansallisessa
dopingtestausohjelmassa oli yhdeksän.
Lisäksi yhden tapauksen käsittely on kesken.

2 466

SUEK teki vuonna 2018 dopingtestejä
Suomessa ja ulkomailla yhteensä 3 104 (3 370)
kappaletta. Testeistä 2 612 (2 716) oli SUEKin
kansallisen testausohjelman testejä, ja näistä
318 (299) oli veritestejä. Lisäksi SUEK otti
osana kansallista Urheilijan biologista passia
305 (293) verinäytettä.

Dopingrikkomukset

2 7 70

Yhteenveto

1 622
1 152

Kaavio 1. Dopingtestit
Suomessa 2018
circle
circle
circle

circle

1 622 SUEKin kilpailun ulkopuoliset testit
1 152 SUEKin kilpailutestit
115 Muiden antidoping
organisaatioiden tilaamat
kilpailun ulkopuoliset testit
194 Muiden antidoping
organisaatioiden tilaamat
kilpailutestit
20

14

20

15

20

16

20

17

20

Kaavio 2. SUEKin kansallisen
testausohjelman testit vuosina 2014–2018.

18
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Suunnitelman mukaisesti varsinaisten dopingtestinäytteiden lisäksi otettiin 305 verinäytettä urheilijoiden yksilöllistä profiilia varten.
Profiilien hallinnassa tehtiin yhteistyötä
muiden Pohjoismaiden kanssa. 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 ja analysoi
ensimmäiset pakastetut näytteet. Yhteensä
uudelleen analysointeja tehtiin 46 kappaletta.
Näytteitä voidaan vuoden 2015 alussa
voimaan tulleen säännöstön mukaan säilyttää
kymmenen vuotta.
SUEK toimi dopingvalvonnassa yhteistyössä eri urheiluorganisaatioiden kanssa
kansallisesti ja kansainvälisesti. Pyeongchangin talviolympialaiset lisäsivät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä dopingvalvonnassa ja -testauksessa. SUEK pääsi vuonna
2018 asetettuun tavoitteeseen ja toteutti
kaikki kansainväliset testaustoimeksiannot.
Testauspoolijärjestelmä eli urheilijoiden
yhteys- ja olinpaikkatietojen kerääminen ja
seuranta tekee mahdolliseksi kohdennetun
kilpailujen ulkopuolisen testauksen. Järjestelmä 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,
joka toimii myös testauksen hallintajärjestelmänä. Yksilöpoolin lisäksi SUEK keräsi
tietoja jääkiekon ja jalkapallon miesten
pääsarjatason joukkueilta läpi kauden
Käsipallon, koripallon, salibandyn, lentopallon
ja amerikkalaisen jalkapallon pääsarjatason
joukkueilta tietoja kerättiin harjoituskauden
aikana.
Vuoden 2018 aikana SUEK antoi rekisteröityyn testauspooliin kuuluville urheilijoilleen yhteensä 25 merkintää olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. Näistä 17
oli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntejä ja
kahdeksan (8) testiin tavoittamattomuuksia eli
niin kutsuttuja Urheilijaa ei tavoitettu testiin
-tilanteita (missed test). Testauspooliurheilijoille suunnattu Testauspoolitiedote ilmestyi
kaksi kertaa.
SUEKin kouluttamia ja valtuuttamia
dopingtestaajia toimi yhteensä 29 eri puolilla
Suomea. Dopingtestaajien ja dopingtestiavustajien vuosittaiset koulutuspäivät järjestettiin
Tallinnassa 9.–11.2.2018. Lisäksi testaajille ja
verinäytteenottajille järjestettiin veritestauskoulutus 22.9.2018. Testaajatiedote ilmestyi
vuoden aikana neljä kertaa. SUEKin testaajat
Kimmo Kunnari ja Tuomas Alanne toimivat
Olympialaisissa dopingtestaajina.

Urheilijakysely:
Dopingtestauksen arviointi

SUEK toteutti vuonna 2018 huhtikuussa,
elokuussa ja joulukuussa urheilijoille arviointikyselyn dopingtestauksesta. Kyselyllä
kerättiin palautetta dopingtesteistä ja
yleisesti antidopingtyöstä toiminnan laadun
parantamiseksi. Kyselyyn vastasi 124 urheilijaa
ja vastausprosentti oli 21,7.
Palaute tehdyistä dopingtesteistä oli
pääsääntöisesti erittäin hyvää. Urheilijat
antoivat parhaimmat arvosanat testitilanteessa tapahtuneesta opastuksesta ja
neuvonnasta, näytteiden sinetöintimenettelystä sekä testaajien kieli- ja viestintätaidoista.
Myös testaajien ammattitaitoa, ystävällisyyttä
ja yhteistyötaitoja kiiteltiin. Urheilijoilta
saadun palautteen perusteella kehitettävää
olisi edelleen testitilojen viihtyvyyden, rauhallisuuden ja tilavuuden parantamisessa sekä
testikutsun esittämisessä. Kyseiset osa-alueet
ovat kuitenkin vuodessa kehittyneet myönteisempään suuntaan.
Testitilanne kokonaisuutena arvioitiin
erinomaiseksi. Kyselyyn vastanneista urheilijoista 70 prosenttia antoi sille parhaan
mahdollisen arvion ja 24,4 prosenttia toiseksi
parhaan arvosanan. Vuoden 2017 vastaavaan
kyselytutkimukseen verrattuna yhä useampi
vastaaja antoi eri osa-alueille erinomaisen
arvosanan.

Lääketieteelliset asiat

WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien
luetteloon ei tullut merkittäviä muutoksia
vuoden 2018 alussa. Aiemmin tietyissä lajeissa
kielletty alkoholi poistui ryhmänä kiellettyjen
aineiden ja menetelmien luettelosta.
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-luettelo julkaistiin tammikuussa SUEKin
internetsivuilla. Painettu KAMU-pokaopas
julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Painettua julkaisua toimitettiin edellisvuosien
tapaan lajiliitoille ja urheiluoppilaitoksille.
Julkaisu toimitettiin yhteistyössä Suomen
Valmentajat ry:n kanssa Valmentaja-lehden
tilaajille.
Uusi KAMU-mobiilipalvelu julkaistiin
vuoden alussa. Suomenkielinen mobiilisovellus rakennettiin yhteistyössä Lääketietokeskus Oy:n kanssa ja se pohjautuu heidän
tietokantaansa. KAMUa päivitetään uusien
Suomessa markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. KAMU-mobiilisovelluksessa
on myös linkkejä eri maiden lääkehakuihin.
Urheilija voi merkitä KAMU-sovellukseen
lääkevalmisteet, joita hän käyttää. Näin tieto
kulkee aina hänen mukanaan, niin apteekissa
kuin dopingtestissä. Sovellus on maksuton.
Ruotsinkielisen KAMU-sovelluksen kehittäminen aloitettiin vuoden aikana.
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1,1 %

14,5 %

17,2 %

Erivapauslautakunta

148

134

135

WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin
tarkoituksena on luoda maailmanlaajuisesti eri
organisaatioiden välille yhtenäinen käytäntö
kiellettyjen aineiden ja menetelmien lääkinnällisen käytön erivapauksien myöntämiselle.
Urheilijoille ja muille sidosryhmille tiedotettiin
vuoden aikana erivapauskäytännöistä yhteistyössä SUEKin koulutuksen ja viestinnän
kanssa.
SUEKille osoitettujen erivapaushakemusten määrä laski hieman edellisvuoteen
nähden. Vuonna 2018 käsiteltyjen erivapaushakemusten kokonaismäärä oli 148
kappaletta. Hakemukset koskivat kaikkiaan
192 lääkeainetta. Eniten erivapauksia
myönnettiin hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavien modulaattorien, piristeiden ja glukokortikoidien aineryhmiin
kuuluville aineille. (Kaavio 3 ja 4 vuoden
2018 erivapaustilastot).
Pohjoismaiset erivapauslautakunnat
kokoontuivat vuonna 2018 Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin eri organisaatioiden
erivapausasioita ja tilastoja sekä niihin liittyviä
käytäntöjä.

159

157

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

1,6 %
0,5 %

Erivapauslautakunta kokoontui vuoden 2018
aikana kaikkiaan 14 kertaa.

3,8 %

•

18,8 %
35,5 %

14
20

15
20

16
20

17
20

Kaavio 3. SUEKin erivapauslautakunnan
käsittelemien erivapaushakemusten
kokonaismäärät vuosina 2014–2018.

18
20

2,7 %
0,5 %

3,8 %

Kaavio 4. Eri lääkeaineryhmien osuudet
SUEKin erivapauslautakunnan
vuonna 2018 myöntämistä erivapauksista:
circle
circle
circle
circle

circle
circle
circle
circle
circle
circle
circle

1,6 % S1. Anaboliset aineet
0,5 % S2. Peptidihormonit, kasvutekijät,
vastaavat aineet ja mimeetit
14,5 % S3. Beeta2-agonistit
35,5 % S4. Hormoneihin ja
aineenvaihduntaan vaikuttavat
modulaattorit
3,8 % S5. Diureetit ja peiteaineet
0,5 % M1. Veren ja sen
komponenttien manipulaatio
2,7 % M2. Kemiallinen ja fysikaalinen
manipulaatio
18,8 % S6. Piristeet
3,8 % S7. Huumaavat kipulääkkeet
17,2 % Glukokortikoidit
1,1 % Beetasalpaajat

•

•

•

•

Puheenjohtaja
Lääketieteen tohtori,
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Katja Mjøsund
Varapuheenjohtaja
Lääketieteen tohtori,
liikuntalääketieteeseen erikoistuva
Harri Helajärvi
Professori,
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Olli J. Heinonen
Lääketieteen tohtori, dosentti,
keuhkosairauksien ja
allergologian erikoislääkäri
Jussi Karjalainen
Lääketieteen tohtori, dosentti, lastentautien
erikoislääkäri, lasten endokrinologi
Päivi Miettinen
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Tutkinnalliset menetelmät

Antidopingsäännöissä sekä Kansainvälisessä
testaus- ja tutkintastandardissa korostetaan
tiedustelu- ja tutkintatoiminnan merkitystä
osana dopingvalvontaa.
SUEK jatkoi edellisenä vuonna aloitettua
haastattelukäytäntöä dopingrikkomuksiin
epäiltyjen urheilijoiden tai tukihenkilöiden
kohdalla, osana rikkomusepäilyn käsittelyprosessia. Vuoden aikana haastateltuja henkilöitä
oli kolme. Käräjä- ja hovioikeuksissa käsiteltyjä
dopingrikostapauksia käytiin lävitse ja selvitettiin, oliko tuomittujen joukossa dopingvalvonnan alaisia urheilijoita tai toimihenkilöitä.
Tällaisia henkilöitä oli kolme, joista yhden
kohdalla asia on käsiteltävänä dopingrikkomusasiana. Kahden muun osalta kyse oli
tapahtumista, joiden ei todettu liittyvän
antidopingsäännöstön määrittelemiin kiellettyihin aineisiin tai menetelmiin. Viranomaisyhteistyötä jatkettiin tullin ja poliisin kanssa.
SUEKin ILMO-palvelu valmistui ja se
otettiin käyttöön. Palvelun kautta voi
ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta.
Ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja
urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja
turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.
Käyttöön otettu ILMO-palvelu osoitti tarpeellisuutensa ja SUEK vastaanotti 48 dopingin
käyttöön liittyvää vihjettä, joista kolme johti
dopingrikkomuksen paljastumiseen.

WADAn tiedustelu- ja tutkintaverkoston
kokous järjestettiin Helsingissä ja kokousjärjestelyiden vastuu oli SUEKilla. Helsingissä
kokoontui yhteensä lähes kolmekymmentä
tiedustelu- ja tutkintatoimintaan erikoistunutta antidopingtoiminnan asiantuntijaa noin
15:sta maasta. Median edustajat tapasivat
asiantuntijoita ja tekivät uutisia tutkinnallisista
menetelmistä osana dopingvalvontaa.

Tulosten käsittely

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.

Antidopingasioiden
valvontalautakunta

Antidopingasioiden valvontalautakunta on
riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää,
onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön

menettelyä tai toimintaa pidettävä dopingrikkomuksena. Valvontalautakunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 varatuomari,
asianajaja Markus Manninen ja sihteereinä
varatuomari Katja Tukiainen ja varatuomari
Jussi Leskinen. Valvontalautakunnalla oli
vuoden aikana kolme (3) suullista käsittelyä ja
kahdeksan (8) tapausta käsiteltiin kirjallisen
aineiston perusteella.
Valvontalautakunta käsitteli vuoden 2018
aikana yhteensä 11 dopingrikkomusasiaa, joista
neljä (4) koski 2017 tapahtunutta dopingrikkomusta. Vuoden 2018 dopingrikkomusepäilyistä
kolmen tapauksen käsittely aloitettiin vasta
vuonna 2019.
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
Urheilun asiantuntijat
• Kauppatieteen tohtori, kehittämisjohtaja
Jan-Erik Krusberg
• Filosofian maisteri
Tuuli Merikoski
• Oikeustieteen maisteri
Silja Kanerva
• Sihteeri
Oikeustieteen maisteri, varatuomari
Katja Tukiainen
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Antidopingohjelmat

Suomen antidopingsäännöstön mukaan
jokaisella säännöstön piiriin kuuluvalla järjestöllä tulee olla voimassa oleva antidopingohjelma, jota niiden tulee toiminnassaan
toteuttaa. Ohjelmat ja niiden toteuttaminen
vaikuttavat valtionavustuksiin.
SUEK kannusti lajiliittoja tekemään ja
toteuttamaan antidopingohjelmiaan. SUEK
kommentoi yli 20 lajiliiton antidopingohjelmia.
Lähes 30 lajiliiton ohjelma valmistui tai sitä
päivitettiin vuoden aikana.
SUEK arvioi kesällä 2018 urheilujärjestöjen
antidopingohjelmia ja niiden toteuttamista
arviointikyselyllä. Antidopingohjelmien
arviointi lähetettiin 81 liitolle. SUEK sai
vastauksen 70 järjestöltä. SUEK toteutti oman
arviointinsa kyselyn vastausten pohjalta.
Arvioinnin pisteytyksessä otettiin huomioon
järjestöjen erilaisuus. Arvioinnissa painotettiin SUEKin vuoden 2015 kriteeristön
mukaisia antidopingohjelmia, jotka perustuvat
voimassa olevaan Maailman antidopingsäännöstöön. Arvioinnin perusteella liitot jaettiin
kolmeen tasoon: huippu-, keski- ja kehittyvä
taso. Järjestöjen tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. SUEKin arvion Suomen
81 urheilujärjestöstä 23 tekee huipputason
antidopingtoimintaa.
Urheiluopistot jatkoivat antidopingtoimintaansa. Suomen kaikilla urheiluopistoilla
on nyt antidopingohjelma ja -sertifikaatti.
Urheiluopistojen sopimukset laajennettiin

kattamaan myös mahdolliset rikkomusraportoinnit sekä opistojen majoitustietojen
luovuttamisen dopingvalvonnan käyttöön.
Opistojen kouluttajille pidettiin kouluttajakoulutus marraskuussa Helsingissä. Paikalla
oli 16 kouluttajaa kymmeneltä opistolta.
Urheiluopistojen Koulutuspäiviltä kerätyn
palautteen mukaan, kokonaisarvosanaksi
annettiin 8,75/10.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras -verkkokoulutus otettiin
aktiivisesti käyttöön osana koulutustarjontaa.
Verkkokoulutuksen suorittaneita vuoden
aikana oli 3 250. Verkkokoulutuksen laatua
mitattiin palautearvioinnilla. Käyttäjistä 97
prosenttia oli sitä mieltä, että ohjelma oli hyvä
tai erittäin hyvä. SUEKin koulutuksissa jaettiin
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-julkaisua. PowerPoint -esitykset uusittiin
vuoden alussa. Esityksiä on eri kohderyhmille
kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).
Antidopingkoulutuksia pidettiin Jyväskylän
yliopiston lisäksi Turun ja Helsingin yliopistoissa osana lääketieteen ja farmakologian
opintoja.

Laadunhallinta

Dopingvalvonnan ja antidopingkoulutuksen
seurannan, arvioinnin ja kehittämisen avulla
SUEK varmistaa prosessiensa vaatimustenmukaisuuden, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä
tyytyväisyyden sekä toimintansa jatkuvan
parantamisen. DNV-GL Certification Oy/
Ab suoritti SUEKin toimintajärjestelmälle
uudelleensertifiointiarvioinnin toukokuussa
2018 ja uudisti SUEKin johtamisjärjestelmäsertifikaatin. Arviointi sisälsi myös siirtymäarvioinnin ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin vaatimuksiin. DNV-GL:n auditointi
sisälsi toimiston auditoinnin lisäksi sekä
testi- että koulutustapahtumien auditoinnit.
DNV-GL:n arvioija totesi SUEKin täyttävän
sekä yleisen ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin että Maailman antidopingsäännöstön (WADC) ja Maailman antidopingtoimisto WADAn kansainvälisten standardien
vaatimukset. SUEK varmisti myös yhden
tärkeimmistä laatutavoitteistaan täyttämällä
WADAn Code Compliance -arvioinnin
vaatimukset.
Ulkoisen auditoinnin lisäksi SUEK toteutti
16 sisäistä auditointia. Niistä 13 suoritettiin
käytännön dopingtestauksessa, kaksi antidopingkoulutustapahtumissa ja yksi toimistolla.
Auditoinnit osoittivat dopingtestauksen ja
antidopingkoulutuksen olevan korkealla
tasolla ja noudattavan WADAn Kansainvälisen
testaus- ja tutkintastandardin vaatimuksia.
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Kansainvälinen toiminta

SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa sekä toimii aktiivisena
keskustelujen käynnistäjänä,
keskustelijana ja vaikuttajana myös
kansainvälisesti. SUEK osallistuu
kansainvälisten 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 osanottajat
jatkoivat keskustelua muun muassa Maailman
antidopingsäännöstö ja siihen liittyvien
standardien uudistamisesta sekä Venäjän
tilanteesta.
• WADA-asioiden koordinaatiokokous
(CAHAMA): Petteri Lindblom,
Harri Syväsalmi
• WADAn erivapausasiantuntijaryhmä:
Katja Mjøsund
• WADAn tiedustelu- ja
tutkintaverkosto: Jouko Ikonen

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.

Kansainvälinen antidopingsopimus
IADA (International AntiDoping Arrangement IADA)

Kansainvälinen antidopingsopimus IADA
on valtioiden välinen sopimus, jonka kautta
edistetään parhaita antidopingtoiminnan
käytäntöjä ja kokemuksia. IADA-maat tekevät
aloitteita sekä vaikuttavat WADAn toimintaan.
SUEK osallistui IADA-maiden koordinaatiokokoukseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan kanssa.
• Johtokomitea Harri Syväsalmi

Kansallisten antidopingtoimistojen
yhteenliittymä (Institute of National
Anti-Doping Organizations iNADO)

iNADO (Institute of National Anti-Doping
Organizations) on kansallisten antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön
yhteistyöelin.
iNADO jäsenmäärä vuonna oli 67. SUEKin
edustaja oli iNADOn hallituksessa. iNADO
kannusti WADAa kehittämään hallintoaan ja
toimintaansa vuoden 2018 aikana.
• Hallitus Petteri Lindblom

Kansallisten
antidopingtoimistojen johtajat

SUEK osallistui aktiivisesti maailman johtavien
antidopingtoimistojen 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 kansainväliselle urheiluliikkeelle.
• Verkosto: Petteri Lindblom, Harri Syväsalmi

Euroopan neuvosto (EN)

Euroopan neuvoston (EN) dopingin
vastainen yleissopimus on valtioiden välinen
sopimus ja edistää dopingia vastaan kohdistuvien toimien kansallista ja kansainvälistä
yhdenmukaistamista.
• Koulutustyöryhmä: Samuli Rasila,
Susanna Sokka

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.

18

KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTA
SUEK puolustaa urheilun
sääntöjä, reilun pelin periaatteita
sekä vastaa osaltaan kilpailu
manipulaation torjuntaa koskevan
valtiosopimuksen toimeenpanosta
Suomessa. SUEK tarjoaa
viranomaisille niiden tarvitsemaa
apua manipulaatioon liittyvän
rikollisuuden torjunnassa.
Välillisesti SUEKin toiminta
puolustaa myös urheiluvedonlyönnin
rehellisyyttä ja lainmukaisuutta.
Toiminnan tavoitteena on, että
urheilutoimijat ovat tietoisia
kilpailumanipulaation uhasta ja
torjuntakeinoista, manipulaatiota
pidetään laajasti paheksuttavana,
manipulaatioyritykset kyetään
havaitsemaan, torjumaan ja
sanktioimaan, eikä Suomi ole
houkutteleva kohde kansainväliselle,
urheiluvedonlyöntiin liittyvälle
rikollisuudelle.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan
työjaosto toimii Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen
mukaisena kansallisena yhteyspisteenä, jossa
on mukana kahdeksan eri viranomais- tai
urheilutoimijan edustajaa. Yhteyspisteen
puheenjohtajana ja sihteeristönä toimii
SUEK. Yhteyspisteen tehtävänä on vastata
yleissopimuksen edellyttämistä kansallisista
toimenpiteistä. Työtä jatkettiin muun muassa
kilpailumanipulaatioon liittyvän lainsäädännön
kehittämiseksi.
Kansallisesti SUEK järjesti liittoseminaarin
lajiliitoille kilpailumanipulaatioon liittyvän
tietoisuuden lisäämiseksi. Operatiivisella
tasolla SUEK tuki lajiliittoja epäiltyjen kilpailumanipulaatiotapausten selvittämisessä.
Tiedustelutoimintaan liittyen SUEK piti
aktiivisesti yhteyttä keskeisimpiin yhteistyökumppaneihin ajantasaisen tilannekuvan
saavuttamiseksi. Julkisista lähteistä saatavien
tietojen parempaan hyödyntämiseen
aloitettiin soveltuvien teknisten sovellusten
kartoittamis- ja hankintaprosessi.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen
rikospoliisijärjestö Interpol

Kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin
tehtävänä on toteuttaa mahdollisimman laajaa
yhteistoimintaa 192 jäsenvaltionsa rikospoliisiviranomaisten välillä. Interpolin pääsihteeristö
sijaitsee Ranskassa. Pääsihteeristö koordinoi
muun muassa rikostorjuntaprojekteja sekä
järjestää koulutusta. Keskusrikospoliisi toimii
Interpolin Suomen kansallisena keskuksena.
Yksi ajankohtaisimmista rikostorjuntaprojekteista on kilpailumanipulaation vastainen
projekti, “Crime in Sport”. SUEK on jäsenenä
Interpol Match Fixing Task Forcessa.
• Interpolin kilpailumanipulaation
vastainen työryhmä: Jouko Ikonen

Kansallisten kilpailumanipulaation
vastaisten yhteyspisteiden
epävirallinen verkosto
(Group of Copenhagen GoC)

Kansallisen yhteyspisteen puheenjohtaja ja
sihteeri osallistuivat vastaavien yhteyspisteiden epävirallisen Group of Copenhagen
(GoC) -verkoston kansainväliseen yhteistyöhön. Merkittävin kokous oli syyskuussa
Euroopan neuvoston järjestämä kolmas
kansainvälinen konferenssi kilpailumanipulaation torjumiseksi.

GoC:n kautta SUEK osallistui suurten
kansainvälisten kilpailutapahtumien monitorointiin tulosten ja vedonlyönnin näkökulmasta. Tällaisia tapahtumia olivat muun
muassa talviolympialaiset sekä jalkapallon ja
käsipallon MM-kilpailut.

EU:n rahoittama kilpailumanipulaation
torjuntahanke (Interisport Erasmus+)
SUEK päätti osallistumisesta Euroopan
neuvoston rahoittamaan, kaksivuotiseen
kilpailumanipulaation torjuntaan keskittyvään
Erasmus+ Integrisport hankkeeseen, jonka
kohderyhmänä ovat erityisesti viranomaiset,
poliisi ja syyttäjät.

Euroopan jalkapalloliitto UEFA:
UEFAn kilpailumanipulaation
vastainen työryhmä

Vuonna 2014 perustettu pysyvä työryhmä
kokoaa asiantuntijoita ja lainvalvontaviranomaisia analysoimaan ja torjumaan ottelumanipulaatiota Europan laajuisesti.
• Työryhmä: Jouko Ikonen
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KATSOMOTURVALLISUUS
SUEK edesauttaa yhteistyössä
vastuuviranomaisten kanssa
katsomoturvallisuuden ja
-viihtyvyyden valtiosopimuksen
toimeenpanosta Suomessa
SUEKin tavoitteena on
urheiluliikkeen ja viranomaisten
yhteisen rintaman luominen
myönteisen kannatuskulttuurin ja
katsomoviihtyvyyden kehittämiseksi,
olosuhteiden parantamiseksi sekä
henkilö- ja omaisuusvahinkojen
estämiseksi urheilukatsomoissa.

SUEK kutsui kahdesti koolle viranomaisista
ja keskeisistä urheilijatoimijoista koostuvan
yhteistyöryhmän keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa on pidetty esillä
porttikieltojärjestelmän käyttöönottamistaja
SUEKin mahdollisuutta toimia porttikielto
rekisterin ylläpitäjänä.
SUEK osallistui Palloliiton ja poliisin järjestämään seminaariin Turvallisuus jalkapallootteluissa ja alusti siellä muun muassa SUEKin
tehtävistä ja rooleista.
Keskeiset toimijat selvittivät mahdollisuuksia hyödyntää teknisiä sovelluksia,
erityisesti tekoälyä katsomoturvallisuuden
parantamiseksi.
SUEKissa linjattiin sisäisesti katsomo
turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden
laajentamista muun muassa moottori
urheiluun kilpailijoiden, katsojien ja toimit
sijoiden turvallisuuden parantamiseksi.
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KOULUTUS

10 %

10 %
36 %

Koulutuksella lisätään osaamista
urheilun eettisissä asioissa ja
varmistetaan, että päivitetty
tieto tavoittaa niin urheilijat kuin
muut tärkeät kohderyhmät. SUEK
tarjoaa kattavasti koulutusta
eri kohderyhmille. Koulutuksen
pääpaino on antidopingtoiminnassa.
Kilpailumanipulaation ja
katsomoturvallisuuden koulutuksia
lisätään. Jokaisessa SUEKin
koulutuksissa on esillä kaikki
tehtävät. Eettisen toiminnan
koulutuksia tuotetaan niistä
teemoista, joista SUEK tuottaa
tutkimustietoa.

Vuoden 2018 aikana pidettiin 89 koulutus
tapahtumaa, joissa tavoitettiin 3 200 urheilun
parissa toimivaa. Lajiliittojen tilaamat
koulutukset olivat yli puolet koko koulutus
määrästä. Koulutuksia tilasi 32 lajiliittoa
(kaaviot 5. ja 6. koulutuksen kohderyhmät
ja tilaajat). Koulutusvuodessa näkyivät myös
koulutusten erilaisuus ja luentojen muokkaaminen kohderyhmälle sopiviksi. Koulutusten
kokonaismäärän lasku oli seurausta tavoitteesta, jossa lisätään osaamista kouluttajakoulutuksen avulla sekä urheiluopistoille että
lajiliitoille (kaavio 7. koulutukset sisältöjen
jakautuminen). Lisäksi verkkokoulutuksen
kasvu vaikutti SUEKilta tilattujen luentojen
määrää. Lajiliittojen kouluttajakoulutus järjestettiin toukokuussa 2018. Paikalla oli 15 kouluttajaa 13 lajiliitosta. Koulutustoiminta on osana
SUEKin laadunhallintajärjestelmää.
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, jossa käsiteltiin SUEKin
tehtäviä.

9%

5%

6%

Kaavio 5. Koulutuksen kohderyhmät 2018:
circle 36 % Nuoret urheilijat
circle 24 % Urheilijat
circle
6 % Opiskelijat
circle
5 % Valmentajat
circle
9 % Terveydenhuoltohenkilöstö
circle 10 % Seuratoimijat
circle 10 % Muut

24 %
7%

13 %

4%

55 %

Kaavio 6. Koulutuksen tilaajatahot 2018:
circle 55 % Lajiliitot
circle
2 % Urheiluopistot
circle 19 % Urheiluakatemiat
circle
4 % Seurat
circle 13 % Muut
circle
7 % Yliopisto

19 %

2%
8%
3%

Kaavio 7. Koulutussisältöjen jakautuminen
koulutuksissa:
circle 80 % Antidoping
circle
9 % Kilpailumanipulaatio
circle
3 % Muut eettiset asiat
circle
8 % Koulutuskokonaisuus
kaikista tehtävistä

9%

80 %

21

TUTKIMUS
Tutkimustoiminta tuottaa tietoa
liikunnan ja urheilun eettisen
päätöksenteon tueksi, kehittää
SUEKin omaa toimintaa ja mitata
sen onnistumista sekä tuottaa
SUEKin ulkoisen raportoinnin
tarvitsemaa tietoa.

kansikuva

Tutkimustoiminnan ensisijaisena tarkoituksena on yleisen tiedon ja ymmärryksen
lisääminen urheilun eettisistä asioista sekä
vahvistaa urheilun eettisyyttä edistämällä
alan tutkimustoimintaa ja tiedon välitystä
Suomessa. Tutkimusten ja selvitysten koordinoinnin ja kehittämisen kautta tuotetaan
uutta tietoa urheilujärjestöille sekä muille
toimijoille eettisesti kestävämmän urheilu
kulttuurin luomiseksi.
SUEKin tutkimusaiheissa otetaan
huomioon ilmiöiden ajankohtaisuus.
Tunnistetaan ja ollaan valmiita vastaamaan
tietotarpeisiin nopeasti, ottaen huomioon
monitieteisyys ja käyttämään monipuolisia tutkimusmenetelmiä. Tarkoituksena
on vastata parhaalla mahdollisella tavalla
tehtyjen tutkimusten ja selvitysten tulosten
hyödyntämiseen käytännössä.

Vuoden 2018 tutkimuksia
SUEKin julkaisusarja: Samalla viivalla?
Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta
ja yhdenvertaisuudesta Suomessa
Selvitys: Häirintä jalkapallo- ja
jääkiekkomaajoukkueissa – Selvitys
pelaajien kokemasta seksuaalisesta ja
sukupuoleen perustuvasta häirinnästä
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VIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteina on välittää
oikeaa ja tutkimuksiin perustuvaa
tietoa valintojen ja päätöksenteon
tueksi. SUEK viestii urheilun
haasteista ratkaisukeskeisesti sekä
vaikuttaa myönteisesti niin urheilun
kuin urheilutoimijoiden maineeseen.

Liittotiedote ilmestyi vuoden aikana neljä
kertaa. Liittotilaisuus järjestettiin keväällä ja
syksyllä. SUEK keskittyi sosiaalisen median
kanavista Instagramiin ja Twitteriin. SUEK
kannusti eri toimijoita kertomaan kantansa
reiluun peliin ja puhtaaseen urheiluun sosiaalisessa mediassa.
SUEK julkaisi noin 60:tä lehdistötiedotetta ja blogikirjoitusta. Ne julkaistiin SUEKin
internetsivuilla. Tiedotteet lähetettiin myös
sähköisesti SUEKin verkostolle, lajiliitoille,
tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille.
SUEK lähetti myös suomen- ja englanninkielisiä uutiskirjeitä.

Esittelypistetoiminta

SUEK haluaa nostaa valokeilaan eettiset ja reilut
urheilijat sekä heidän tukihenkilönsä. Esittelypistetoiminnalla halutaan jakaa tietoa, vaikuttaa
asenteisiin ja mielikuvaan SUEKista ja sen
tehtävistä. Toiminta haastaa urheilua seuraavat
suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin
ja urheilijat mukaan reiluun peliin.

Vuoden 2018 aikana esittelypiste kiersi
eri tapahtumassa. Suomessa järjestettävien kansainvälisten urheilutapahtumien
haastekampanja tavoitti tuhansia osallistujia.
Suurimpana oli Yleisurheilun nuorten MMkilpailut, Tampereella. Esittelypistetoiminta
toteutettiin yhteistyössä Yleisurheilun integri
teetti yksikön ja Euroopan yleisurheiluliiton
kanssa. Esittelypisteen henkilöstössä oli
mukana Varalan urheiluopiston ja Hämeen
Liikunta ja Urheilun väkeä. Tapahtumassa oli
kaksi eri esittelypistettä, toinen urheilijoille
sekä heidän sidosryhmilleen ja toinen kisayleisölle. Avaajissa Maalipallon EM-kilpailut
luovuttu kultaisen reilun pelin kapulan MMkilpailuille. Tapahtuma sai näkyvyyttä myös
sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2018 esittelypistetoimintaa
Tanssin ikäkausimestaruuskisat
Tampereen urheiluakatemian
10-vuotisjuhlaseminaari
Suomi Gymnaestrada
Yleisurheilun nuorten MM-kilpailut
Superviikonloppu
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LIITE 1
Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Muut tuotot
Muut tuotot
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Poistot

1.1.–31.12.2018

142 037,11
142 037,11

-1 436 893,09

1.1.–31.12.2017

144 447,75
144 447,75

-1 439 044,42

-271 864,36
-33 138,41
-305 002,77
-1 741 895,86
-4 488,10

-266 130,44
-39 899,70
-306 030,14
-1 745 074,56
-2 545,82

Muut kulut
Vuokra- ja vastikekulut
Ulkopuoliset palvelut
Matka- ja majoituskulut
Materiaalikulut
Muut toimintakulut
Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä

-74 063,29
-1 341 510,50
-261 087,76
-174 305,53
-239 332,34
-2 090 299,42
-3 836 683,38

-113 354,44
-1 325 305,99
-294 042,38
-158 508,20
-364 043,10
-2 255 254,11
-4 002 874,49

Kulujäämä

-3 694 646,27

-3 858 426,74

150 000,00

150 000,00

VARAINHANKINTA
Sponsorisopimukset

TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-26,54
-26,54

-5,89
-5,89

Tuotto-/kulujäämä

-3 544 672,81

-3 708 432,63

YLEISAVUSTUKSET
Valtion toiminta-avustus
Valtion erityisavustus
Hankinnat erityisavustuksilla
Yleisavustukset

3 600 000,00
163 687,50
-163 687,50
3 600 000,00

3 500 000,00
91 384,31
0,00
3 591 384,31

55 327,19
55 327,19

-117 048,32
-117 048,32

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Kulut
Korkokulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
yhteensä

Tilikauden tulos
Tilikauden yli-/alijäämä
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LIITE 2
Tase
TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Raha ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
TASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2018

31.12.2017

24 617,88
24 617,88
24 617,88

5 091,64
5 091,64
5 091,64

60 568,92
24 873,72
85 442,64
652 741,05
738 183,69
762 801,57

71 706,01
30 641,72
102 347,73
805 887,48
908 235,21
913 326,85

312 019,64
55 327,19
367 346,83

429 067,96
-117 048,32
312 019,64

157 891,74
51 444,78
186 118,22
395 454,74
395 454,74
762 801,57

153 101,49
63 013,14
385 192,58
601 307,21
601 307,21
913 326,85
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LIITE 3
Budjettivertailu
KOHTEET
1 HALLINTO
10 Hallitus
11 Valvontalautakunta
12 Muut työryhmät
13 Toimisto
130 Henkilöstökulut
131 Postot
132 Vuokra- ja vastikekulut
133 Ulkopuoliset palvelut
134 Matka- ja majoituskulut
135 Materiaalikulut
136 Muut toimintakulut
14 Yleishallinto
15 Erivapauslautakunta
16 Oikeudelliset kulut
2 DOPINGVALVONTA JA -TESTAUS
20 Testaukset (ADT)
21 Testaukset (KV)
22 Testaajien ja avustajien koulutus
23 Muu dopingvalvonta
24 NAPMU
3 KOULUTUS
30 Koulutusmateriaali
31 Koulutustilaisuudet
32 Kouluttajien koulutus
33 Lajiliittojen ad-ohj. ja -toiminta
34 Koulutustoiminta
35 Ständit ja kampanjat
4 VIESTINTÄ
40 Viestintämateriaali
41 KaMu
42 www-viestintä

Budjetti –18
Talousraportti
23.5.2018 Tilinpäätös 2018
-1 650 000
-13 000
-11 000
0
-1 590 000
-1 206 000
-3 000
-70 000
-182 000
-8 000
-36 000
-85 000
-15 000
-13 000
-8 000
-1 681 000
-1 552 000
0
-15 00
-84 000
-30 000
-90 000
-12 000
-30 000
-4 000
-4 000
-10 000
-30 000
-108 000
-38 000
-28 000
-20 000

Budjetin
toteutuma %

-1 598 565
-12 478
-6 760

96,9 %
96,0 %
61,5 %

-1 512 027
-1 157 115
-4 488
-68 522
-194 476
-5 404
-33 034
-48 988
-62 934
-10 476
6110
-1 701 181
-1 570 446
3 602
-20 421
-83 521
-30 395
-87 434
-17 047
-17 758
-7 403
-8 122
-9 186
-27 918
-103 784
-31 911
-41 673
-9 235

95,1 %
95,9 %
149,6 %
97,9 %
106,9 %
67,6 %
91,8 %
57,6 %
419,6%
80,6 %
-76,4 %
101,2 %
101,2 %
136,1 %
99,4 %
101,3 %
97,1 %
142,1 %
59,2 %
185,1 %
203,1 %
91,9 %
93,1 %
96,1 %
84,0 %
148,8 %
46,2 %

KOHTEET
43 Tilaisuudet, tapahtumat, kampanjat
44 SUEKin omat tilaisuudet
45 Muut viestintä
5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
50 WADA
51 IADA
52 EN, EU, Unesco, Cahama
53 Pohjoismainen yhteistyö
55 Muu kansainvälinen yhteistyö
56 INADO
6 TUTKIMUSTOIMINTA JA SELVITYKSET
60 Tutkimukset ja selvitykset
63 Kuntoilijaprojekti
7 LAADUNHALLINTA
70 Laadunhallinta
12 KILP. MANIP. EHKÄISY
120 Kilp. manip. ehkäisy
13 KATSOMOTURV. JA -VIIHT.
130 Katsomoturv. ja -viiht.
14 URH. MUUT EETTISET ASIAT
140 Urh. muut eettiset asiat
Yhteensä
8 ERILLISPROJEKTIT
IRMS-laitehankinta
9 VARAINHANKINTA
10 RAHOITUSTOIMINTA
11 AVUSTUKSET
7000
7020
TILIKAUDEN TULOS/Varsinainen toiminta

Budjetti –18
Talousraportti
23.5.2018 Tilinpäätös 2018
-8 000
-2 000
-12 000
-46 000
-10 000
0
-10 000
-5 000
-9 000
-12 000
-100 000
-5 000
-95 000
-16 000
-16 000
-41 000
-41 000
-6 000
-6 000
-12 000
-12 000
-3 750 000
181 000
181 000
150 000
0
3 600 000
3 600 000
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