
VINN RÄTTVIST



FCEI främjar en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra 
nationella och internationella aktörer

Jämlikhet och rättvisa
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FCEI:s uppgift

Att stärka den ETISKA grunden och verksamheten

Att skydda AKTÖRERNA

Att försvara RENT spel och REN idrott

Att förbättra IDROTTENS rykte

Att garantera ÄRLIGHET och rättvisa



Det finns gott om information om antidopingverksamhet, bekämpning av 
tävlingsmanipulation och läktarsäkerhet på FCEI:s sidor

#puhtaastiparas             

@SUEK_FINCIS               

Är ditt läkemedel tillåtet i 
idrotten? 

Kontrollera på webben 
eller i appen

Varje aktör är skyldig att 
rapportera 
idrottsförseelser

Ta webbutbildningen

www.suek.fi

https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/
http://www.suek.fi/
http://www.suek.fi/


RÄTTVIST SPEL



Vad betyder rent spel i idrotten?



• Respekt

• Uppmuntran

• Föredömlighet

• Ansvar

• Omsorg

• Jämlikhet

• Att följa gemensamma regler

• Något annat, vad?



Vad är det viktigaste i idrotten för mig?



• Kompisar och gemensamma
aktiviteter

• Att utvecklas och att lära mig nya 
saker

• Att ta hand om min kondition 
och hälsa

• Känslan av att vinna

• Något annat, vad?



”Jag har alltid beundrat rent spel och 
ren idrott. Att arbeta ärligt och 
utveckla sina färdigheter är det som 
tar mig framåt. Förebilderna är 
viktiga. Själv beundrade jag Mika 
Häkkinen när jag var yngre. När han 
var som bäst var han en obesegrad 
förare, men samtidigt gentleman och 
en ärlig och rättvis idrottare.”

Formel 1-förare
Valtteri Bottas – i bloggen Viestikapula

Bild: AKK-Sami Kolsi.
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ANTIDOPING



Vad är doping inom tävlingsidrott?



Övervakas på nationell och 
internationell nivå

Förseelser kan leda till 
avstängning från idrotten 

Utseendefokuserat (ökad muskelmassa, 
fettförbränning, ökad 
prestationsförmåga)

Ingen övervakning 

Innehav av dopingmedel är inte 
kriminellt 

VAD ÄR DOPING?

I TÄVLINGSIDROTTEN UTANFÖR TÄVLINGSIDROTTEN

Förbättring av prestationsförmågan 
i strid med antidopingreglerna, till 
exempel genom att använda 
förbjudna substanser och metoder



Olika motiv i och utanför tävlingsidrotten

Antidoping



Kan man nå världstoppen genom att vara ren?
Hur är det i min gren?



Vad anser toppidrottare?

Källa: FCEI:s idrottarenkät 2020

I min gren kan man nå den NATIONELLA TOPPEN utan 
doping

0,0 %

0,0 %

1,4 %

1,4 %

97,2 %

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

1

2

3

4

5Helt av samma åsikt (5)

Helt av annan åsikt (1)



Vad anser toppidrottare?

Källa: FCEI:s idrottarenkät 2020

I min gren kan man nå den INTERNATIONELLA TOPPEN 
utan doping
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VAD HAR JAG ÅTAGIT MIG?
Antidoping

https://kamu.suek.fi/#!/


VAD HAR JAG ÅTAGIT MIG?
Antidoping

• Världsantidopingkoden

• Finlands antidopingregelverk

• Antidopingregelverk i internationella
specialidrottsförbund

• Internationella olympiska och paralympiska
kommitténs antidopingregelverk

• Specialidrottsförbundets föreskrifter om
disciplinära åtgärder



Vad bör du veta?

De som verkar inom idrott förväntas ha sakkunskap i antidopingfrågor.

https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/


Varför är doping förbjuden?

Hälsoeffekter
Strider mot rättvist spel



FÖRBJUDNA SUBSTANSER OCH 
METODER I IDROTTEN

Antidoping



Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Idrottarens läkar- eller apoteksbesök

Dispens för medicinering av idrottare

Kosttillskott 

Var hittar jag aktuell information?

https://kamu.suek.fi/#!/


Förbjudna substanser och metoder i idrotten

DOPINGMEDELSGRUPPER

Förbjudna substanser

Förbjudna metoder

Substanser som är förbjudna i vissa 
idrottsgrenar

S

M

P



Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2021

S0. Substanser utan försäljningstillstånd

S1. Substanser med anabol effekt 

S2. Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, 
motsvarande substanser och mimetika

S3. β2-agonister 

S4. Modulatorer som påverkar hormoner och 
metabolism 

S5. Diuretika och maskerande substanser

M1. Manipulation av blod och blodkomponenter

M2. Kemisk och fysisk manipulation

M3. Gen- och celldoping

FÖRBJUDNA VID TÄVLING

S6. Stimulantia

S7. Narkotiska analgetika

S8. Cannabinoider

S9. Glukokortikoider

FÖRBJUDNA I VISSA IDROTTSGRENAR

P1. Betablockerare

FÖRBJUDNA UNDER ALLA TIDER



Begreppet vid tävling anses börja kl. 23.59 den kväll som 
föregår den tävling i vilken idrottaren ämnar delta. Denna 
tid slutar efter att tävlingen eller en dopingkontroll i 
anslutning till den upphör. Kom ihåg att beakta eventuella 
grenspecifika undantag som du får information om från ditt 
internationella specialidrottsförbund. 



Förbjudna substanser och metoder i idrotten

β2-agonister (S3.)

Alla β2-agonister är förbjudna.

Undantaget är följande substanser som tas som 
lunginhalation: 

• salbutamol (högst 1600 µg per dygn, dock ej mer än 
800 µg under 12 timmar), 

• salmeterol (högst 200 µg per dygn) 

• formoterol (högst 54 µg per dygn) 

• vilanterol (högst 25 µg per dygn)

Administrerade på annat sätt (t.ex. som tabletter 
eller mixtur) ska dispens för användningen ansökas

Glukokortikoider (S9.)

Glukokortikoider som används som lunginhalation 
är tillåtna

Vid tävling är glukokortikoider förbjudna att intas 
oralt som tabletter, intramuskulärt med spruta 
samt rektalt eller intravenöst

• om läkemedlet ges intramuskulärt med spruta är 
karenstiden upp till 8 veckor

• för tabletter är karenstiden cirka 7 dygn

• testas endast i dopingprov tagna i samband med 
tävlingar

Astmamedicinering



Stimulantia
Förbjudna substanser och metoder i idrotten

FÖRBJUDNA EFTERSOM DE:

Höjer vakenheten och minskar känslan av trötthet

Ökar uthålligheten och effekten

HÄLSORISKER

Darrningar, hjärtklappningar och förhöjt blodtryck

I stora doser värmeslag, förvirring och 
vanföreställningar samt allvarliga 
hjärtrytmrubbningar

EXEMPEL PÅ KARENSTIDER FÖR 
STIMULANTIA:

• Pseudoefedrin cirka 24 timmar

• Efedrin cirka 4 dygn

• Metylfenidat cirka 7 dygn

testas endast i dopingprov tagna i 
samband med tävlingar



Cannabinoider
Förbjudna substanser och metoder i idrotten

FÖRBJUDNA EFTERSOM:

De strider mot idrottens anda

Den lugnande effekten i små doser kan 
förbättra prestationen i precisionsgrenar

HÄLSORISKER

Försvagar uppfattningen av tid, plats, 
hastighet och avstånd

Dåsighet, klumpighet, olyckor

Beroende

Försämrar i allmänhet idrottsprestationen • Förbjudna i alla idrottsgrenar • Kan ses i tester flera 
dygn även efter sporadisk användning • testas endast i dopingprov tagna i samband med tävlingar



-läkemedelssökning

Kompletta och uppdaterade
förteckningar finns på
www.suek.fi

Idrottaren ansvarar för att alltid
kontrollera i en giltig förteckning om
läkemedlen och metoderna är tillåtna
eller inte

Endast receptbelagda och receptfria
preparat som säljs i Finland

Förnyas regelbundet

Ladda ner mobilappen

Grundar sig på WADAs förteckning om
förbjudna substandser och metoder
som publiceras årligen

https://kamu.suek.fi/#!/
http://www.suek.fi/
https://kamu.suek.fi/#!/


BURANA?

Förbjuden

Tillåten

Förbjudna substanser och metoder i idrotten





DUACT?

Förbjuden

Tillåten

Förbjudna substanser och metoder i idrotten





BRICANYL?

Förbjuden

Tillåten

Förbjudna substanser och metoder i idrotten





KOSTTILLSKOTT
Antidoping



Antidoping

KOSTTILLSKOTT

• Livsmedel som används för att komplettera en frisk människas diet

• Rena kosttillskott varken förbättrar prestationen eller snabbar på återhämtningen 
bättre än livsmedel

• Fundera på om det är värt risken 

• Risk för dopingförseelse 
• Kan innehålla substanser som är förbjudna i idrotten

• Har orsakat dopingförseelser



Antidoping

KOSTTILLSKOTT

När du använder kosttillskott, observera att:

• förbjudna substanser kan omnämnas i preparatets innehållsförteckning

• preparatet kan innehålla sådana förbjudna substanser som inte 
omnämns i innehållsförteckningen

• preparat kan innehålla förbjudna substanser i form av orenheter

• man känner till endast en liten del av beståndsdelarna i preparat som 
innehåller växtextrakt.

FCEI kan inte klassificera näringstillskott som förbjudna eller tillåtna



Antidoping

KOSTTILLSKOTT

Var särskilt försiktig om näringstillskottet
• anges förbättra prestationen, öka muskelkraften eller träningarnas effekt, göra 

återhämtningen snabbare eller främja förbränningen av fett

• preparatet köps från utlandet via internet

• sammansättningen är dåligt känd

Idrottaren är alltid själv ansvarig för ett positivt dopingprov

Om du behöver vitamin- eller spårämnespreparat för att komplettera din 
kost, ska du använda produkter som du köper på apoteket och vars 
tillverkare är inhemska och pålitliga

• Det är säkrast att använda preparat som säljs som läkemedelspreparat när sådana finns att få. 
Preparat som säljs som läkemedelspreparat kan även kontrolleras via KAMU-lääkehaku.



DISPENS FÖR MEDICINERING AV 
IDROTTARE

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

https://kamu.suek.fi/#!/


DISPENS FÖR MEDICINERING AV IDROTTARE
Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Om det inte finns ett tillåtet läkemedel för att upprätthålla hälsa 
eller behandla en sjukdom. Man kan ansöka om dispens för en 
viss tid för en substans eller metod som är förbjuden i idrotten. 

Idrottare på nationell nivå ansöker som dispens hos FCEI:s 
dispenskommitté

Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispenser 
för idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang

Ansöks med en ansökningsblankett 
Bifoga sjukjournaler och undersökningsresultat 
som bekräftar diagnosen

Detaljerade anvisningar: www.suek.fi

https://suek.fi/sv/antidopingverksamhet/dispens-for-medicinering-av-idrottare/fceis-grenspecifika-nivadefinition/
https://kamu.suek.fi/#!/


PÅ VILKEN NIVÅ SKA IDROTTARE I MIN GREN ANSÖKA 
OM DISPENS PÅ FÖRHAND?

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Idrottare som omfattas av den nationella grenspecifika 
nivådefinitionen ska ansöka om dispens på förhand (frånsett 
medicinska nödsituationer)

Fotboll

• Tipsligan • Ettan • The Nationella Ligan

Skididrott (alpin skidåkning, freestyle, längdåkning, backhoppning och nordisk 
kombination)

• Idrottare som deltar i FM-tävlingar i allmän klass för herrar och damer

Nivådefinition

http://www.suek.fi/adt-lajikohtainen-tasomaarittely
https://www.suek.fi/web/sv/fceis-grenspecifika-nivadefinition
https://kamu.suek.fi/#!/


”Jag var uttagen till följande match, 
men jag var fortfarande sjuk och 
spelade inte. Efter matchen fick jag 
höra att jag hade lottats ut till 
dopingkontroll. Då slog det mig: jag 
hade inte kontrollerat om mitt 
läkemedel var tillåtet i idrotten.”

DISPENS FÖR MEDICINERING AV IDROTTARE
Förbjudna substanser och metoder i idrotten

En del av dopingförseelserna beror på oaktsamhet, där idrottaren glömt bort 
att ansöka om dispens 

https://kamu.suek.fi/#!/


DOPINGÖVERVAKNING
Antidoping



VAD ÄR DOPINGÖVERVAKNING?
Dopingövervakning

• Urin- och blodprover vid och utanför tävlingar

• Långsiktig uppföljning av idrottaren: biologiskt pass och 
vistelserapporteringssystem 

• Samarbete och informationsutbyte: tullen och polisen, 
utredningar i samband med dopingförseelser 

• Långtidsförvaring (10 år) och omanalys av prover

Anvisning för urinprov

Anvisning för blodprov

https://suek.fi/wp-content/uploads/2021/02/Urinprov-information.pdf
https://suek.fi/wp-content/uploads/2021/02/Blodprov-information.pdf


Dopingövervakning

KONTROLLTYPER

Analyserar substanserna 
enligt förteckningen 
med förbjudna 
substanser

Ger en steroidprofil för 
långsiktig uppföljning 

URINPROV

BLODPROV

Dopingkontroll för att identifiera 
tillväxthormon och metoder 
som anknyter till manipulering 
av blodet 
Långtidsuppföljning för individuell 
profilering av idrottare, det vill 
säga biologiskt pass för idrottare 

Flera blodprover samlas in under 
en lång tidsperiod

Kan förvaras i 10 år och analyseras på nytt

Är inte en dopingkontroll i sig, men 
dopinganvändning kan påvisas med hjälp av 
profilen

måste 
vänta efter 
påfrestning

måste 
vänta efter 
påfrestning

30

2 h

min



IDROTTARENS BIOLOGISKA PASS

Dopingövervakning

• Långtidsuppföljning för individuell profilering av 
idrottare 

• Steroidprofil och blodprofil 

• Effektivare och styrd dopingkontroll 

• Kan användas för att påvisa eventuell 
dopingförseelse 

Athlete Biological Passport (ABP) 



Dopingövervakning

TESTNINGSPOOLEN OCH ADAMS-SYSTEMET

Registrerad testningspool 

(RTP för individgrenar/lagpool) 

En grupp elitidrottare som utses av 
antidopingorganisationen och som är en 
särskild målgrupp för dopingkontroller 
utanför tävlingar

Idrottarna i poolen är skyldiga att rapportera 
sina vistelseuppgifter

Snabbinstruktion till 
idrottare i 
testningspoolen

ADAMS-video

Anmälningsskyldighet av vistelseuppgifter

https://www.suek.fi/documents/10162/16621/ADAMS-pikaohje+6.0
https://www.youtube.com/watch?v=bv9wdohU_vg&feature=youtu.be


När får jag en försummelseanmärkning?
Dopingövervakning

Försummelse av skyldighet att anmäla vistelseuppgifter (Whereabouts failure):

• Idrottaren har inte kunnat nås för kontroll under de 60 minuterna som han eller hon 
anmält (Missed Test)

• Vistelseuppgifter har inte lämnats in (Filing Failure) 

Specialidrottsförbundet får information om försummelsen

FCEI:s registrerade testningspool och försummelse av bestämmelserna gällande 
vistelserapportering

Eventuell regelverksenlig dopingförseelse, om en idrottare som ingår i den 
registrerade testningspoolen har sammanlagt tre försummelser gällande 
föreskrifterna om vistelseuppgifter under tolv månaders tid



DOPINGFÖRSEELSER
Antidoping



• Förbjuden substans eller påvisad 
användning av en förbjuden metod i ett 
prov taget från idrottarens kropp

• Användning eller försök till användning av 
en förbjuden substans eller metod

• Vägran att genomgå dopingkontroll eller 
undvikande av dopingkontroll

• Försummelse av bestämmelserna gällande 
vistelserapportering

• Manipulation av dopingövervakning 
eller dopingkontroll

• Innehav av dopingmedel

• Spridning av dopingmedel och 
dopingmetoder

• Främjande av doping

• Medskyldighet

• Förbjudet samarbete

• Hotelser eller repressalier mot 
anmälaren

Dopingförseelser 

Även annat än ett positivt analysresultat



PÅFÖLJDER AV DOPINGFÖRSEELSER 
Dopingförseelser

Påföljderna enligt antidopingregelverket varierar 
mellan varning och avstängning från idrotten på 
livstid 

Den lägsta påföljden av en avsiktlig dopingförseelse 
är avstängning i fyra år

• Image 

• Ekonomiska förluster 

• Människorelationer

• Antalet utövare



Skulle du rapportera det om du märker att din 
kompis använder dopingmedel?
Eller om det är din hårdaste mottävlare?

Vem skulle du rapportera till?

https://ilmo.suek.fi/#!/


Hur rapporterar jag en dopingförseelse?

• Det går enkelt att göra på webben

• Du kan rapportera antingen 
anonymt eller med eget namn

• Behandlas konfidentiellt

https://ilmo.suek.fi/#!/


Hur skulle det kännas att ständigt leva i rädsla 
för att åka fast?

Elitidrottare

Tyler Hamilton, cyklist (i boken The secret race)
Det är vad jag höll på att lära mig: lögner är gift. De 
suger livet ur människan, tar bort förmågan att leva i 
nuet och bygger väggar mellan kära människor. Nu när 
jag hade berättat sanningen höll jag på att ställa in mig 
på livet igen. 



DOPINGKONTROLLSTATISTIK
Antidoping



HUR MÅNGA KONTROLLER UTFÖR FCEI?
Dopingkontrollstatistik

2020

2439 kontroller

7 Positiva, 4 under behandling



De mest kontrollerade individuella sporterna

HUR MÅNGA KONTROLLER UTFÖR FCEI?



De mest kontrollerade individuella sporterna 2020

HUR MÅNGA KONTROLLER UTFÖR FCEI?
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De mest kontrollerade lagsporterna

HUR MÅNGA KONTROLLER UTFÖR FCEI?



De mest kontrollerade lagsporterna 2020

HUR MÅNGA KONTROLLER UTFÖR FCEI?
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WEBBUTBILDNINGEN 
RENT SPEL ÄR BÄST

Antidoping



Uppdatera dina kunskaper i webbutbildningen

RENT SPEL ÄR BÄST

• Rent spel är bäst är en 
webbutbildning för idrottare och 
deras stödtrupper 

• En lättförståelig helhet om 
antidopingfrågor 

• När man är klar med modulerna får 
man ett diplom om utbildningen 





VAD KAN JAG GÖRA?
Antidoping



Min roll

Vad förväntas av mig?

• Godta inte en ”alla använder ändå”-attityd

• Känn till antidopingregelverken samt de avtal du ingått 

• Känn till dina rättigheter och ditt ansvar 

• Tala för ärlig tävlan och ren idrott



”Om idrottarna fungerar som exempel 
och är ansvarsfulla är detta också ett 
budskap för samhället. Idrottarna har 
utmärkta möjligheter att föra fram 
sina attityder och tankar. ”I dag ger 
sociala medier möjligheter att påverka 
de dagliga frågorna. Jag hoppas att 
idrottare tar ställning” till olika 
företeelser, såsom ”ren idrott.” 

Ta ställning
Teemu Ramstedt, ishockeyspelare



Ta ställning

Hur kan jag främja
ärlig tävlan och ren
idrott? 

   



PÄÄVALIKKOON

ALKUUN

ANTIDOPING-valikkoon



TÄVLINGSMANIPULATION

https://ilmo.suek.fi/#!/


Vad betyder tävlingsmanipulation?

”Uppsåtliga överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man 
försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att helt eller 
delvis eliminera det oförutsägbara som är karakteristiskt för en 
idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig 
själv eller andra.”

(Europarådet 2014)



Tävlingsmanipulation

BEDRÄGLIGT PÅVERKANDE AV RESULTAT

Avsiktliga fel, domarnas avsiktliga 
beslut, påtryckningar till 
manipulation 

• Enskild spelare eller idrottare

• Bakgrundsperson såsom tränare

• Domare

• Vem som helst som kan påverka 
tävlingens eller evenemangets 
förlopp. 

Vadslagning, tävlingsframgångar, 
penningtvätt

MOTIV HUR OCH VEM

Pengar är ofta en viktig faktor

Hotar idrottens trovärdighet



Förekommer det tävlingsmanipulation i 
Finland?
Hur är det i min gren? 



Tävlingsmanipulation eller inte?

Stallorder

Lagtaktik

Resultat eller händelse som har överenskommits på förhand

Domarbeslut i bedömningsgrenar

Handikappklassificeringar



Om du vet att motståndaren har tagit emot 
mutor, vad skulle du göra?
Eller om din egen lagkamrat skulle ha tagit emot mutor?



VAD KAN JAG GÖRA?
Tävlingsmanipulation

1. Slå aldrig vad om ditt eget spel och be 
ingen satsa på dig 

2. Gör alltid ditt bästa

3. Avslöja aldrig insiderinformation om ditt 
lag eller dig själv

4. Rapportera allt som är misstänksamt

Du kan bli avstängd från idrotten eller utsättas för rättsliga 
påföljder, så 



Anmäl 
tävlingsmanipulation
• Det är enkelt att göra via 

internet 

• Du kan rapportera antingen 
anonymt eller med eget namn

• Behandlas konfidentiellt 

Alla aktörer har ett ansvar för att 
skydda idrotten och idrottarna



”Idrott har alltid varit en viktig del av mitt liv. När jag 
idrottar glömmer jag allt annat och känner mig närvarande 
på ett sätt som känns svårt att att finna på andra håll. Det 
grundar sig på att idrotten är ren och att man där, enligt 
överenskomna spelregler, inbördes tävlar om vem som är 
bättre. Matchen eller tävlingen ska vinnas på idrottsplanen 
och inte genom att avtala om saken utanför planen. Inom 
idrotten kan en tävlare i underläge överraskande vinna och 
nå framgång, eftersom allt är möjligt inom idrott. Men om 
man kommer överens om resultatet på förhand försvinner 
en stor del av det som är vackert inom idrotten. Identifiera, 
motverka och anmäl är en bra minnesregel vad gäller fusk. 
Om någon föreslår fusk eller om du lägger märke till att 
någon fuskar, anmäl det. Låt oss tillsammans hålla vår 
älskade idrott ren, då är den också som allra vackrast.”

Bild: Juha Tamminen/SPL

Rasmus Schüller, 
fotbollsspelare
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LÄKTARSÄKERHET OCH -TRIVSEL



”När jag spelade i Grekland var jag 
ganska nervös inför den första 
lokalmatchen. Allt möjligt flög in på 
planen: mynt, tändare m.m. Någon 
kastade rentav in en bomb på planen 
och min lagkamrat Matti Hietanen var 
döv en stund. Åskådarna spottade på 
oss. Det gick vilt till ...” 

Volleybollspelare
Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu

https://ilmo.suek.fi/#!/


EN POSITIV FANKULTUR ÄR EN 
GEMENSAM SAK

Läktarsäkerhet och -trivsel

Arrangörerna har rätt att arbeta säkert 

Publiken och anhängarna har rätt att njuta av spelet 

Idrottarna har rätt till ett uppmuntrande klimat 

https://ilmo.suek.fi/#!/
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TRAKASSERIFRI IDROTT



Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf

• Undersökningen Trakasserier inom 
den finländska tävlingsidrotten

• Undersökningar och utredningar

• Utbildningsmaterial

• ILMO – rapportera en etisk 
överträdelse

FCEIs roll vad gäller temat trakasserier är att producera information för 
idrottare samt genomföra separata undersökningar med 
specialidrottsförbund i överenskomna fall.

https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ha%CC%88irinta%CC%88-suomalaisessa-kilpaurheilussa.pdf
https://suek.fi/sv/forskning/undersokningar-och-utredningar/
https://suek.fi/sv/utbildning/utbildningsmaterial/
https://ilmo.suek.fi/ilmo2021/sv/


Befolkningsförbundet

• Utbildningar för idrottare

• Chatt- och telefonjour

• Materialbank

• Webbutbildning

https://www.etoleyksin.fi/materiaalipankki/
https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/


Finlands Olympiska 
Kommitté

• Handboken Lupa välittää, 
lupa puuttua (länk)

• Materialbank

• Kommer snart: 
Webbutbildningen Trygg 
verksamhetsmiljö inom 
idrotten

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tyokalut-ja-materiaalit/


Trakasserier

Alla har rätt och skyldighet att ingripa





Koordinerings- och samarbetsorgan som följer med och tar ställning till etiska frågor inom idrotten

MEDBORGARORGANISAT
IONER SPELBOLAGIDROTTMYNDIGHETER

Undervisnings- och 

kulturministeriet

Justitieministeriet

Riksåklagaren

Inrikesministeriet/
polisväsendet

Polisstyrelsen/
lotteriförvaltningen

Centralkriminalpolisen

Olympiska kommittén

Finlands Handikappidrott 

och -motion VAU rf 

Tipsligan

Finlands fotbollsspelarförening 
(Jalkapallon pelaajayhdistys ry) 

Finlands Bollförbund rf

Finlands Ishockeyförbund rf

Finlands Korgbollsförbund rf 

Finlands Tennisförbund rf

Rädda Barnen rf 

Förbundet för Mänskliga 

Rättigheter

Veikkaus

DELEGATIONEN FÖR IDROTTSETISKA FRÅGOR
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Antidoping

Förbjudna substanser och metoder i 
idrotten

Vad är doping?

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Vad har jag åtagit mig?

Dispens för medicinering av idrottare

Dopingförseelser

Webbutbildningen Rent spel är bäst Ta ställning!

Kosttillskott

Dopingkontrollstatistik

Dopingövervakning
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