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SUEK vuonna 2021
Vuosi 2021 oli edelleen pandemian kurittama vuosi, joka näkyi myös SUEKin 
toiminnassa. Vaikka viranomaismääräykset ja kansainväliset ohjeistot päivit-
tyivät, pystyimme elvyttämään toimintaamme pandemiaa edeltävällä tasolle 
sekä tekemään uusia kehityshankkeita eri tehtävissä.

Antidopingtoiminta palasi koronaa edeltävälle tasolle
Kilpailutoiminta oli Covidista johtuen edelleen rajoitetumpaa, mutta doping-
testauksen testaussuunnitelma toteutui suunnitellusti ja hieman laajemmin kuin 
vuonna 2020. Pandemia vuoksi testaustoimintaa mukautettiin vastaamaan niin 
viranomaisohjeistuksia kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn ohjeistuksia. 
Vuoden aikana ohjeistukset päivittyivät useasti, jonka vuoksi testaushenkilöstöä 
koulutettiin normaalia useammin. Viestimme muutoksista urheilijoille ja urheilu-
toimijoille. Muutaman muutoksentäyteisen vuoden jälkeen tuntui todella hyvältä, 
että saimme testatuilta urheilijoilta erittäin hyvää palautetta testaustoiminnasta. 
Testaustilanteen kokonaisarvioksi urheilijat antoivat 4,7 asteikolla 1–5.

Pandemiatilanne vaikutti tilattujen koulutusten määrään, mutta vaihtoeh-
toisten toteutustapojen ansiosta määrä palautui lähemmäksi pandemiaa edel-
tävää aikaa. Erityisen ilahduttavaa oli Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suo-
rittaneiden määrän voimakas kasvu.

Vuoden alusta tuli voimaan uusi antidopingsäännöstö, jonka perusteella 
antidopingasioiden kurinpitoelimen toimivalta lisääntyi. Muutoksessa nimi muut-
tui antidopingasioiden valvontalautakunnasta Antidopingasioiden kurinpitolau-
takunnaksi. Lautakunnassa käsiteltyjen epäiltyjen dopingrikkomusten määrä 
säilyi määrällisesti edellisvuosien tasolla.

Kilpailumanipulaation torjuntaan uusia toimintamalleja
Kilpailumanipulaation havaitsemiseksi ja torjumiseksi tehty hyvä yhteistyö urheilu-
toimijoiden ja viranomaisten kanssa jatkui ja kehittyi. Kansallinen yhteistoiminta-
ryhmä julkaisi SUEKin johdolla kansallisen tilannekuvan, jonka mukaan kilpai-
lumanipulaation tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Urheilujärjestöjen kanssa 
aloitettiin myös prosessi, jonka tavoitteena on, että jokaisella järjestöllä on tule-
vaisuudessa kilpailumanipulaation torjunta ohjelma antidopingohjelmien tavoin. 
Yhteistyö urheilujärjestöjen kanssa niin tilannekuvan tekemisessä kuin torjunta-
ohjelmien kehittämisessä oli erittäin hyvää ja haluan kiittää mukana olleita liittoja 
heidän panoksestaan kilpailumanipulaation torjuntaan. Näiden toimien pohjalta 
pystymme tehostamaan kansallista toimintaamme ja toimimaan myös kansain-
välisenä edelläkävijänä.

SUEKille vastuuta urheilun eettisessä rikkomusprosessissa
Yksi vuoden merkittävimmistä uudistuksista oli eettisten rikkomusten kurinpito-
prosessi, jossa myös SUEKin tehtävä eettisissä asioissa selkiytyi. Osallistuimme 
Olympiakomitean johdolla vakavien eettisten rikkomusten  kurinpitomääräysten 
laadintaan. Uudet säännöt tulivat voimaan 1.1.2022. SUEKin tehtävät laajenivat 
kattamaan myös vakavien eettisten rikkomusten tapausten tutkinnan ja esitteli-
jänä toimimisen Olympiakomitean nimittämälle riippumattomalle kurinpitolauta-
kunnalle.

Kohti uutta strategiakautta
Edellisen strategiakauden tullessa päätökseensä, toteutimme vuoden 2021 
aikana SUEKissa strategian uudistamisprosessin. Prosessissa kuulimme kyse-
lyn avulla kaikkia keskeisiä sidosryhmiämme. Haastattelimme erikseen jäsenet 
ja toteutimme heidän kanssaan yhteisen työpajan uuden strategian luomiseksi. 
Jäsenet ja muut sidosryhmät olivat hyvin tyytyväisiä SUEKin toimintaan anti-
dopingtoiminnassa ja kilpailumanipulaation torjunnassa. Tältä osin strategiaan 
ei koettu suurempia muutostarpeita, joten strategiaprosessissa käytettiinkin 
eniten aikaa SUEKin roolin määrittelemiseen ajankohtaisissa eettisissä asioissa. 
Erinomaisten keskustelujen jälkeen strategian keskiöön eettisten asioissa osalta 
nousi tiedon tuottaminen urheiluyhteisön käyttöön sekä tutkinta ja kurinpito-
määräysten esittäminen urheilun vakavissa eettisissä rikkomuksissa.

Luotettavuus on SUEKin keskeinen arvo. Urheilijoiden ja urheilutoimijoi-
den tulee pystyä luottamaan siihen, että he saavat meiltä aina oikeaa tietoa. 
Valitettavasti vuoden 2021 aikana tapahtui kaksi poikkeamaa prosesseissa, 
jotka aiheuttivat laajempaa keskustelua SUEKin luotettavuudesta. Reagoimme 
molempiin poikkeamiin nopeasti, analysoimme niihin johtaneet syyt tarkasti ja 
tarkensimme välittömästi prosessejamme, jotta vastaavilta tilanteilta vältytään 
jatkossa. Uskon, että tehdyt toimet ovat edesauttaneet luottamuksen palautta-
mista SUEKin toimintaan.

Luotettavasti – oikeudenmukaisesti – yhdessä
SUEK ei voi onnistua tehtävässään muutoin kuin yhteistyössä niin urheilijoiden 
kuin eri urheilun toimijoiden kanssa. Olen erittäin vaikuttunut siitä asiantunte-
muksesta ja omistautuneisuudesta, jota henkilöstö osoittaa. Avoin vuoropuhelu 
eri toimijoiden välillä edistää niin SUEKin kuin koko urheiluyhteisönkin asiaa. 

Lämmin kiitos niin henkilöstöllemme kuin urheilijoille ja kumppaneillemme 
yhteistyöstä ja yhteisen asiamme edistämisestä.

Pia Ek
puheenjohtaja
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SUEK numeroina

79 koulutusta, joissa 2 358 osallistujaa

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittaneita 8 629

Yli 30 tiedotetta,  

kaksi mediatilaisuutta ja viisi liittotilaisuutta,  

lukuisia twiittejä, Instagram- ja Youtube-julkaisuja

Ilmoituksia urheilurikkomuksista yhteensä 167
• eettiset rikkomukset 81
• dopingrikkomukset 67
• kilpailumanipulaatiorikkomuksiin 17 

• katsomoturvallisuusrikkomuksiin 2 

Kansallisen testausohjelman dopingtestejä 2 460,  

näistä 128 oli veritestejä. 

Urheilijan biologiseen passiin otettiin 358 verinäytettä. 

WADAn ja kansainvälisten ja kansallisten lajiliittojen testejä 

285

Erivapaudet: 124 hakemusta, jotka koskivat 154 lääkeainetta.

SUEKin valtionavustukset 3 245 000 €.
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Hallinto ja talous
Hallitus  
SUEKin hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta. Puheenjohtajana toimi 
Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n Partner Pia Ek ja varapuheenjohta-
jana Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy:n Partner  Hanna-Mari Manninen. 

Hallituksen jäseniä olivat Olavi Airaksinen, Panu Autio, Niko Jakobsson, Merja 
Salmi, Petri Pohjonen ja Samuli Salanterä. 

Varajäseniä olivat Kimmo J. Lipponen ja Lotta Toivonen.

Henkilöstö
SUEKin toimistossa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 17 henkilöä. Osa 
työntekijöistä oli osa-aikaisia, joten henkilötyövuosien määrä oli 15. Työsuhteessa 
olevia osa-aikaisia dopingtestaajia oli 29 ja dopingtestiavustajia 127. SUEKin kou-
lutuksia piti 19 henkilöä. 

Henkilöstö: 

pääsihteeri  
Teemu Japisson

lakiasiainjohtaja  
Petteri Lindblom

toimistopäällikkö  
Maarit Juvonen

viestintäpäällikkö  
Susanna Sokka

koulutuspäällikkö  
Piia Pöyhönen  
(9.8.alkaen  
vs. Petri Koskela)

tutkimuspäällikkö  
Nina Laakso

laatupäällikkö  
Marjorit Elorinne

tutkintapäällikkö  
Jouko Ikonen

tutkinnan asiantuntija   
Ben Sjöroos 
(1.5. alkaen) 

testauspäällikkö  
Katja Huotari

dopingtestauksen asian-
tuntija  
Anna Heinilä

vt. dopingtestauksen 
asiantuntija  
Petri Koskela 
(8.8. asti) 

vs. dopingtestauksen 
asiantuntija  
Tanja Ketola 
(9.8. alkaen) 

dopingtestauksen  
asiantuntija  
Janne Väre

testausassistentti  
Oona Väänänen

vs. testausassistentti  
Rosa Havumäki 
(9.8. alkaen)

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 2021 opetus- ja kulttuuriminis-
teriö myönsi SUEKille 

3 125 000 euron yleisavustuksen. Yleisavustuksessa ei ollut huomioitu 
dopingnäytteiden analysointikustannuksia, koska avustusta myönnettäessä ole-
tuksena oli, että näytteet analysoidaan THL:n laboratoriossa Helsingissä ja että 
SUEK ei maksa analysointikustannuksista. THL:n laboratorion toiminta käynnistyi 
kuitenkin vasta maaliskuussa 2021 ja siihen asti SUEKin dopingnäytteet analy-
soitiin Tukholman laboratoriossa ja SUEK maksoi kustannukset näytteiden ana-
lysoinnista. OKM myönsi tähän tarkoitukseen kaksi erityisavustusta yhteensä 
120 000 euroa. SUEKilla oli myös yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa.

SUEKin tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa ylijäämää 45 641,30 euroa.   SUEKin 
tase osoittaa 387 481,74 euron omaa pääomaa. SUEKin tuloslaskelma 2021, tase 
2021 ja budjettivertailu ovat liitteenä 1–3. 

5

SUEK VUOSIKERTOMUS 2021



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. Doping valvonta koskee kaikkia järjestäytyneeseen urheiluun 
osallistuvia. 

Dopingtestaus 
Dopingvalvonnassa jatkettiin laatujärjestelmän mukaista suunnitelmallista toi-
mintaa. SUEK toteutti kansallisen dopingtestausohjelman testejä 2 460 kap-
paletta. SUEK otti suunnitelman mukaisesti varsinaisten dopingtestinäytteiden 
lisäksi 358 verinäytettä Urheilijan biologista passia varten. 

Testaustoiminnassa jatkettiin huhtikuussa 2020 aloitettuja covid-19-varotoi-
mia ja noudatettiin viranomaisohjeita sekä Maailman antidopingtoimisto WADAn 
ohjeistusta covid-19-tilanteen testauksesta. Testaustoiminnan ylläpitämiseksi 
pandemian luomassa poikkeustilanteessa järjestettiin testaushenkilöstölle kou-
lutusta, tiedotettiin urheilijoita ja urheilutoimijoita sekä mukautettiin testaus-
toimintaa viranomaisohjeiden ja WADAn ohjeistuksen mukaiseksi puuttumatta 
kuitenkaan testausstandardin määrittämiin vaatimuksiin tai kansallisen testaus-
suunnitelman sisältöön. 

Kansallisten dopingtestien (2 460) lisäksi otettiin 358 verinäytettä Urheilijan 
Biologisen passin yksilöllistä profiilia varten. Profiilien hallinnassa tehtiin yhteis-
työtä muiden Pohjoismaiden kanssa. Pohjoismaiden yhteisen veri- ja steroidipro-
fiilien analysointiyksikön (NAPMU, Nordic Athlete Passports Management Unit) 
koordinaattorilla oli merkittävä rooli toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

SUEK toimi dopingvalvonnassa yhteistyössä eri urheiluorganisaatioiden 
kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyötä tehtiin sekä suomalaisurheili-
joiden testaamisessa ulkomailla että muiden antidopingorganisaatioiden testien 
toteuttajana niin kilpailuissa kuin kilpailun ulkopuolella Suomessa. 

Testauspoolijärjestelmä eli urheilijoiden yhteys- ja olinpaikkatietojen kerää-
minen ja seuranta tekee mahdolliseksi kohdennetun kilpailujen ulkopuolisen 
testauksen. Järjestelmä toimii testaustoiminnan hallinnan ja toteutuksen tär-
keänä työvälineenä. SUEKin yksilöurheilijoiden testauspooleihin kuului noin 120 
urheilijaa 20 lajista. Kaikki järjestelmään kuuluvat urheilijat käyttivät WADAn 
ylläpitämää ADAMS -kalenterijärjestelmää, joka toimii myös testauksen hallin-
tajärjestelmänä. Yksilöpoolin lisäksi SUEK keräsi tietoja jääkiekon ja jalkapallon 
miesten pääsarjatason joukkueilta läpi kauden. Käsipallon, koripallon, saliban-
dyn, lentopallon ja amerikkalaisen jalkapallon pääsarjatason joukkueilta tietoja 
kerättiin harjoituskauden aikana. Poolijärjestelmään liitettiin 2021 lukuisia urhei-
lijoita ja kaikki kesäolympialaisiin 2021 osallistuneet urheilijat kuuluivat pooliin 
ja myös suuri osa talviolympialaisiin osallistuneista urheilijoista liitettiin pooliin 
vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2021 aikana SUEK antoi rekisteröityyn testauspooliin kuuluville 
urheilijoilleen yhteensä 22 merkintää olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. 
Näistä kuusi (6) oli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntejä ja kuusitoista (16) 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. Kaksi uutta dopingtestaajaa sai testausoikeudet vuoden 2021 
aikana. Dopingtestaajien ja dopingtestiavustajien koulutukset järjestettiin poik-
keuksellisesti etänä ja koulutuksia pidettiin vuoden aikana viisi kertaa. Testaaja- 
avustajatiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. 

Dopingvalvonnassa ja erivapauksien käsittelyssä 
 noudatetaan antidopingsäännöstöä ja kansainvälisiä 
standardeja sekä teknisiä dokumentteja
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Dopingtestitilasto 2021 
SUEK teki vuonna 2021 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä 2 745 
(2 599) kappaletta. Testeistä 2 460 (2 439) oli SUEKin kansallisen testausohjel-
man testejä, ja näistä 128 (88) oli veritestejä. Lisäksi SUEK otti osana kansallista 
Urheilijan biologista passia 358 (343) verinäytettä. Dopingnäytteitä näytteitä 
pitkäaikaispakastettiin ja uudelleenanalysoitiin Maailman antidopingtoimiston 
ohjeistuksen ja SUEKin näytteidensäilyttämisstrategian mukaisesti. 

Dopingrikkomukset
Dopingrikkomuksia SUEKin kansallisessa dopingtestausohjelmassa oli kaksi kap-
paletta. Lisäksi kolmen tapauksen käsittely on vielä kesken.

Dopingtestauksen arviointi 
SUEKin urheilijakyselyn mukaan urheilijat antoivat luottamuksensa SUEKin toi-
minnalle pandemian aikana. Vastaajat kokivat olonsa turvalliseksi testitapahtu-
man aikana. Arvioiden keskiarvoksi muodostui 9,5 asteikolla 1–10 Testit tehtiin 
poikkeusoloissa suojavarusteista ja hygieniasta huolehtien. 

Urheilijat kehuivat palautteessaan SUEKin dopingtestaushenkilöstön asen-
netta ja ammattitaitoa. Urheilijat arvostivat erityisesti myös testaajien ystäväl-
listä asennetta.

Lääketieteelliset asiat 
WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon merkittävin muutos vuo-
den 2021 alussa liittyi astmalääke vilanteroliin. Inhaloitava vilanteroli tuli sallituksi 
rajatulla annostuksella. Tämä vähensi astmalääkeisiin liittyviä erivapaushakemuk-
sia. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistiin tammikuussa 
SUEKin internetsivuilla. 

KAMU-lääkehakua ylläpidetään ja päivitetään yhteistyössä Lääketietokeskus 
Oy:n kanssa, jonka tietokantaan se pohjautuu. KAMUa päivitetään säännöllisesti 
uusien Suomessa markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. KAMU-mobiili-
sovelluksessa 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. 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n  
kansallisen testaus ohjelman piirissä tekemät  
virtsa- ja veritestit vuonna 2021.

Laji Yhteensä

Amerikkalainen jalkapallo 89
Ampumahiihto 39
Fitness 116
Jalkapallo 160
Judo 20
Jääkiekko 224
Koripallo 44
Käsipallo 76
Lentopallo 54
Maantiepyöräily 37
Maastohiihto 190
Nyrkkeily 27
Paini 66
Painonnosto 63
Pesäpallo 20
Pikaluistelu 22
Purjehdus 21
Ratamelonta 30
Salibandy 79
Soutu 44
Suunnistus 38
Telinevoimistelu 25
Triathlon 28
Uinti 53
Vammaisurheilu 40
Vapaaottelu 20
Voimanosto 117
Yhdistetty 40
Yleisurheilu 304
Yhteensä 2086
Muut joukkuelajit 69
Muut yksilölajit 305
Kaikki yhteensä 2 460

Tiivistelmä:

SUEK teki vuonna 2021 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä  
2 745 (2 599) kappaletta. Testeistä 2 460 (2439) oli SUEKin kansallisen testaus-
ohjelman testejä, ja näistä 128 (88) oli veritestejä. Lisäksi SUEK otti osana kan-
sallista Urheilijan biologista passia 358 (343) verinäytettä.

2021 SUEK
kansallinen 

lajiliitto

Kansainvälinen  
lajiliitto tai 

WADA
Testejä 

yhteensä
Kilpailun  
ulkopuoliset testit

1 415 0 113 1 528

Kilpailutestit 1 045 22 150 1 217
Testejä yhteensä 2 460 22 263 2 745

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo 
julkaistiin tammikuussa SUEKin internetsivuilla. 
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Erivapaus urheilijan lääkityksessä
WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin tarkoituksena on luoda maailman-
laajuisesti eri organisaatioiden välille yhtenäinen käytäntö kiellettyjen aineiden 
ja menetelmien lääkinnällisen käytön erivapauksien myöntämiselle. Urheilijoille 
ja muille sidosryhmille tiedotettiin vuoden aikana erivapauskäytännöistä yhteis-
työssä SUEKin koulutuksen ja viestinnän kanssa. 

SUEKille osoitettujen erivapaushakemusten määrä laski hieman edellisvuo-
teen nähden. Vuonna 2021 käsiteltyjen erivapaushakemusten kokonaismäärä oli 
124 kappaletta. Hakemukset koskivat kaikkiaan 154 lääkeainetta. Eniten eriva-
pauksia myönnettiin piristeiden (S6.) sekä hormoneihin ja aineenvaihduntaan 
vaikuttavien modulaattoreiden (S4.) aineryhmiin kuuluville aineille. (2021 eri-
vapaustilastot, kaavio 1 ja kaavio 2).

Uusi lajikohtainen tasomäärittely otettiin käyttöön 1.1.2021. Sen tavoitteena 
on rajata etukäteen haettavien erivapauksien määrää niin, että entistä useam-
malla urheilijalla on mahdollisuus hakea erivapautta takautuvasti (mahdollisen 
dopingtestin jälkeen).

Kaavio 1. SUEKin erivapauslautakunnan käsittelemien  
erivapaushakemusten kokonaismäärät vuosina 2016–2021. 

157

2016 2017 2018 2019 2020 2021

159
148 142

157

124

2 %

  S1. Anaboliset aineet, 2 %

   S2. Peptidihormonit, kasvutekijät,  
vastaavat aineet ja mimeetit, 1 %

  S3. Beeta2-agonistit, 2 %

   S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan  
vaikuttavat modulaattorit, 31 %

   S5. Diureetit ja peiteaineet, 5 %

   S6. Piristeet, 34 %

   S7. Huumaavat kipulääkkeet, 2 %

   S9. Glukokortikoidit, 13 %

   M2. Kemiallinen ja fysikaalinen  
manipulaatio, 10 %

   P1. Beetasalpaajat, 0 %

2 %0 % 2 %

5 %

34 %

13 %

10 %

31 %

1 %

Kaavio 2. Eri lääkeaineryhmien osuudet SUEKin erivapaus-
lautakunnan vuonna 2021 myöntämistä erivapauksista.

Erivapauslautakunta
Puheenjohtaja: 
Lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Harri Helajärvi  

Varapuheenjohtaja (15.12.2021 alkaen): 
Professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Olli J. Heinonen  

Lääketieteen tohtori, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
Jussi Karjalainen  

Lääketieteen tohtori, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, lasten endokrinologi
Päivi Miettinen

Tutkinnalliset menetelmät 
Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöissä sekä Kansainvälisessä testaus- 
ja tutkintastandardissa korostetaan tiedustelu- ja tutkintatoiminnan merkitystä 
perinteisen dopingvalvonnan rinnalla. SUEK hankkii, arvioi ja käsittelee kaikista 
käytettävissä olevista lähteistä saatavia tietoja dopingrikkomusten paljastami-
seen ja tutkimiseen. Tutkinnassa selvitetään varsinaisen dopingrikkomuksen 
ohella, onko rikkomuksessa osallisena urheilijan tukihenkilö tai muita henkilöitä 
sekä varmistetaan asianmukaisten seuraamusten toimeenpano. Erityinen sel-
vitysvelvollisuus on tapauksissa, joissa alaikäisen urheilijan epäillään tehneen 
dopingrikkomuksen tai joissa tukihenkilön urheilijoista enemmän kuin yksi on 
syyllistynyt dopingrikkomukseen. 

Tutkinnalliset menetelmät korostuvat tilanteissa, joissa epäillään doping-
testin välttelyä, testistä kieltäytymistä tai näytteen antamatta jättämistä. Myös 
olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti, dopingvalvonnan manipulointi tai mani-
puloinnin yritys, kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito tai levit-
täminen tai levittämisen yritys, osasyyllisyys sekä kielletty yhteistoiminta ovat 
rikkomuksia, joissa hyödynnetään tutkinnallisia menetelmiä. Niitä käytetään 
lisäksi ja tarvittaessa esimerkiksi vihjetietojen käsittelemisessä tai kumoamat-
tomien todisteiden, kuten tuomioistuinasiakirjojen, hankinnassa. 

ILMO-palvelu on osoittautunut merkitykselliseksi kanavaksi dopingrikkomus-
epäilyihin liittyvien tietojen saamiseksi. Tiedustelutietoihin liittyviä ilmoituksia 
kirjattiin 67 kappaletta, jossa on 22 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen. Tie-
doilla on merkitystä kohdennettaessa ja ajoitettaessa dopingtestausta.

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 on arvi-
oinut kaikki laboratorion positiivisiksi analysoimat näytteet sekä muut epäillyt 
dopingrikkomukset Suomen antidopingsäännöstön edellyttämällä tavalla ennen 
Syytekirjeen laatimista.

1.1.2021 voimaan tulleen uuden antidopingsäännöstön perusteella tapauk-
sissa, joissa henkilö tunnustaa syytekirjeeseen pohjautuvan dopingrikkomuksen 
tai ei kiistä esitettyä vaatimusta määräajassa, niin asia käsitellään kokonaisuu-
dessaan SUEKin toimiston puolesta eikä viedä kurinpitolautakuntaan. Muussa 
tapauksessa asia viedään kurinpitolautakunnan käsittelyyn, joka antaa asiassa 
valituskelpoisen päätöksen.
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Antidopingasioiden kurinpitolautakunta 
Vuoden alusta voimaan tulleen uuden antidopingsäännöstön perusteella anti-
dopingasioiden kurinpitoelimen toimivalta lisääntyi ja samalla nimeksi tuli val-
vontalautakunnan sijaan kurinpitolautakunta.

Kurinpitolautakunta on oikeudenmukainen, puolueeton toiminnallisesti riippu-
maton elin. Se laatii käsittelyn päätteeksi kirjallisen päätöksen, jossa ilmaistaan pää-
töksen syyt kokonaisuudessaan ja mahdollisesti määrätty urheilun toimintakielto.

Kurinpitolautakunnan puheenjohtajana toimi asianajaja, VT, OTT Esa Schön. 
Sihteereinä toimivat VT Jussi Leskinen ja asianajaja, VT Janne Röytiö.

Kurinpitolautakunta käsitteli vuoden 2021 aikana neljä (4) dopingrikkomus-
asiaa, joista kolme (3) koski vuonna 2020 tapahtunutta dopingrikkomusta. 

Uuden antidopingsäännöstön perusteella kaikki dopingrikkomusasiat eivät 
edenneet kurinpitolautakunnan käsittelyyn, vaan osa käsiteltiin SUEKin toi-
mistolla. Näin toimittiin silloin, kun henkilö tunnusti dopingrikkomuksen tai ei 
kiistänyt sitä määräajassa. SUEKin toimisto käsitteli vuoden 2021 aikana viisi 
(5) dopingrikkomusta, joista neljä (4) koski vuonna 2020 tapahtunutta doping-
rikkomusta. Lisäksi SUEKin toimisto käsitteli yhden toimintakieltoon määrätyn 
urheilijan anomuksen lieventää hänelle 2020 määrättyä rikkomusta. Päätöksellä 
urheilijan toimintakieltoa lyhennettiin vastaamaan uuden säännöstön mukaista 
seuraamusta lex mitior -periatteen mukaisesti. 

Antidopingkoulutus 
SUEK järjesti 79 antidopingkoulutusta, joissa oli yhteensä 2 358 kuulijaa. Koulu-
tuksia pidettiin muun muassa urheilijoille, valmentajille, seuratoimijoille, opiske-
lijoille ja terveydenhuoltohenkilöstölle.

Pandemiatilanteen jatkumiseen reagoitiin siirtämällä koulutuksia toteutet-
tavaksi etäyhteyksin sekä hybriditoteutuksena, jolloin osa kuulijoista oli läsnä ja 
osa etäyhteyden päässä. Pandemiatilanne vaikutti tilattujen koulutusten mää-
rään, mutta vaihtoehtoisten toteutustapojen ansiosta määrä palautui lähemmäksi 
koronaa edeltävää aikaa.

Koulutuksista kerättiin palautetta osallistujilta ja kokonaisarvio koulutuksista 
asteikolla 1–5 oli 4,5/5.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritti vuoden aikana 8 629 henkilöä 
ja kokonaissuoritusten määrä oli vuosien 2017–2020 aikana yhteensä 18 888. 
Verkkokoulutuksen laatua mitattiin palautearvioinnilla. Käyttäjistä yli 80 pro-
senttia piti ohjelmaa hyvänä tai erittäin hyvänä, ja suurin osa suosittelisi ohjel-
maa muillekin.

Koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Liikkujan Apteekit -konseptin 
kanssa jatkettiin. Jyväskylän yliopiston Ethics in Sport -opintojakson luentosi-
sältö toteutettiin SUEKin henkilöstön toimesta. Liikkujan Apteekit -yhteistyön 
tavoitteena on yhdessä Dopinglinkin kanssa tarjota antidopingasioihin liittyvää 
koulutusta apteekeille.

Antidopingviestintä 
Vuoden alussa julkaistiin kolmikielinen KAMU-antidopingpikaopas 2021, jota 
jaettiin urheilujärjestöille sekä se julkaistiin SUEKin internetsivuilla. Testaaja- ja 
avustajatiedote julkaistiin vuoden aikana neljä kertaa. Testauspooliurheilijoille 
suunnattu tiedote ilmestyi kahdesti. SUEK järjesti ja osallistui erilaisiin tapahtu-
miin. Liittotilaisuuksia järjestettiin kaksi, joissa teemana olivat antidopingsään-
nöstö ja muuttunut rikkomusprosessi sekä antidoping- ja kilpailumanipulaation 
torjuntaohjelmien julkaisu. Säännöstöstä ja rikkomusprosessista järjestettiin 
tilaisuus myös medialle. 

Vuoden aikana tehtiin erilaisia sosiaalisen median tempauksia kuten some-
tettiin muuttuneen säännöstön keskeiset kohdat urheilijan näkökulmasta sekä 
julkaistiin lyhyitä antidopingvideoita, joissa urheilijat kertoivat näkemyksiään 
puhtaasti urheilusta teemakohtaisesti. Videot julkaistiin myös SUEKin YouTube- 
kanavalla. Lisäksi otettiin urheilijoiden ja valmentajien kanssa somessa kantaa 
WADAn Play true -päivänä ja haastettiin urheiluyhteisön jäseniä tekemään Puh-
taasti paras -antidopingasioiden verkkokoulutus. 

Antidopingohjelmat 
Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella säännöstön piiriin kuuluvalla 
järjestöllä tulee olla voimassa oleva antidopingohjelma, jota niiden tulee toimin-
nassaan toteuttaa. Ohjelmat ja niiden toteuttaminen vaikuttavat valtionavustuk-
siin. Edellisvuosien tapaan SUEK kommentoi liittojen antidopingohjelmia. Uuden 
säännöstön ja standardien vuoksi ohjelmien kriteeristö päivitettiin, samalla kri-
teeristö laajeni myös kilpailumanipulaation torjuntaohjelmiin. Uudistamisprosessi 
tehtiin yhdessä mukaan ilmoittautuneiden pilottiliittojen kanssa, joita olivat: 
ampumaurheiluliitto, hiihtoliitto, palloliitto, paralympiakomitea, salibandyliitto 
ja voimisteluliitto. Uusittu kriteeristö sekä pilottiliittojen ohjelmat esiteltiin jär-
jestöille liittolaisuudessa. 

Antidopingtutkimus 
Vuonna 2021 julkaistiin SUEKin julkaisusarjassa raportti Dopingista  antidopingiin. 
Selvityksessä tarkastellaan Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuk-
sia kansalliseen dopingvalvontaan. Maailman antidopingsäännöstö toimii antido-
pingjärjestelmän pohjana ja sen avulla varmistetaan toiminnan yhdenmukaisuus, 
kehittäminen, ylläpitäminen ja noudattamisen seuranta maailmanlaajuisesti. 

Selvityksessä käydään lävitse ensimmäistä kertaa säännöstön keskeisten 
muutosten vaikutukset dopingvalvontaan Suomessa. Selvitys on tarkoitettu 
kaikille antidopingtoimintaan urheilutoimijoille ja muille keskeisille sidosryhmi-
lle. Selvityksen tarkoituksena on lisätä avoimuutta havainnollistamalla Maail-
man antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksia ja keinoja, joilla urheilijoiden 
yhdenvertaisuutta ja puhdasta urheilua puolustetaan. Selvityksen toteutti Marja 
Koponen. 

Laadunhallinta 
Dopingvalvonnan ja antidopingkoulutuksen seurannan, arvioinnin ja kehittä-
misen avulla SUEK varmistaa prosessiensa vaatimustenmukaisuuden, asiakkai-
densa ja sidosryhmiensä tyytyväisyyden sekä toimintansa jatkuvan parantamisen. 
DNV-GL Certification Oy/Ab suoritti kesä- ja elokuussa 2021  SUEKin toiminta-
järjestelmälle uudelleensertifiointiauditoinnin, jossa arvioitiin ISO 9001:2015 
-johtamisjärjestelmästandardin vaatimustenmukaisuutta ja johtamisjärjestelmän 
vaikuttavuutta sekä organisaation kyvykkyyttä. Arviointiin sisältyi toimiston 
auditoinnin lisäksi myös dopingtestaustapahtuman auditointi. DNV-GL:n arvioija 
totesi SUEKin täyttävän sekä yleisen ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin 
että Maailman antidopingsäännöstön (WADC) ja Maailman antidopingtoimisto 
WADAn kansainvälisten standardien vaatimukset. Ulkoisen auditoinnin lisäksi 
SUEK toteutti käytännön dopingtestauksessa kymmenen (10) sisäistä auditointia.

Reilun 
kilpailun 
ohjelmien 
kriteeristö

Urheilujärjestöjen ohjelmat 
antidopingtoimintaan ja 
kilpailumanipulaation torjuntaan

Reilun pelin ohjelmien kriteeristö sisältää ohjeistuksen 
urheilujärjestöille niiden laatiessa ohjelmansa antidoping-
toimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan.
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Kansainvälinen toiminta

Maailman antidopingtoimisto (World Anti-Doping Agency WADA) 
Maailman antidopingtoimisto johtaa antidopingtoimintaa kansainvälisesti ja toi-
mii sääntelijänä toiminnalle. Covid-19 -pandemiasta johtuen WADAn vuosittai-
set tapaamiset peruttiin. Tapaamisten sijaan WADA järjesti aikaisempia vuosia 
enemmän webinaareja eri antidopingtoiminnan osa-alueista.

WADAn tiedustelu- ja tutkintaverkosto on toiminut vuodesta 2016 lähtien. 
Verkosto mahdollistaa dopingrikkomusepäilyihin liittyvän luottamuksellisen tie-
donvaihdon sekä muun yhteistyön eri maiden tutkintatoimintojen välillä, koska 
useimmilla verkoston jäsenillä on pitkä kokemus tiedustelu- ja tutkintatyöstä 
lainvalvontaviranomaisissa. SUEK on kuulunut verkostoon vuodesta 2017 lähtien.

Tiedustelu- ja tutkintaryhmä: Jouko Ikonen ja Ben Sjöroos

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 toimeenpanoon liittyvien toimenpiteiden toteut-
tamiseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Kansainvälinen antidopingsopimus IADA 
(International Anti-Doping Arrangement IADA)  
Kansainvälinen antidopingryhmä IADA on kymmenen maan yhteinen järjestely, 
jonka kautta edistetään parhaita antidopingtoiminnan käytäntöjä ja kokemuksia. 
IADA-maat tekevät aloitteita sekä vaikuttavat WADAn toimintaan. SUEK osal-
listui IADA-maiden verkoston työskentelyyn yhdessä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa.

Kansallisten antidopingtoimistojen yhteenliittymä
(Institute of National Anti-Doping Organizations iNADO) 
iNADO (Institute of National AntiDoping Organizations) on kansallisten anti-
dopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyöelin. iNADO jäsenistö 
koostui vuonna 2021 62:sta kansallisesta antidopingorganisaatiosta ja 14:sta alu-
eellisesta antidopingorganisaatiosta.

Hallitus: Teemu Japisson

Euroopan neuvosto (EN) 
Euroopan neuvoston (EN) dopingin vastainen yleissopimus on valtioiden välinen 
sopimus ja edistää dopingia vastaan kohdistuvien toimien kansallista ja kansain-
välistä yhdenmukaistamista.

SUEK osallistuu sopimuksen monitorointiryhmän (T-DO) sekä Euroopan 
WADA-asioiden koordinaatioryhmän (CAHAMA) kokouksiin yhdessä OKM:n 
edustajan kanssa.

Euroopan neuvoston koulutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. 
Kokouksessa keskeisenä oli Kansainvälinen koulutusstandardi sekä sen vaiku-
tukset. Euroopan neuvoston suunnitteluryhmällä oli 10 kokousta vuoden aikana. 
Keskeistä työssä oli valmistella koulutustyöryhmän kokoukseen liittyviä asioita, 
joista SUEK oli mukana kansallisten järjestöjen työskentelymallien suunnitte-
lulla antidopingohjelmien näkökulmasta. Lisäksi WADAlle työstettiin erillisistä 
toimeksiannoista dokumentteja toiminnan tueksi.

Koulutustyöryhmä: Petri Koskela, Piia Pöyhönen, Susanna Sokka 

Koulutustyöryhmän suunnitteluryhmä: Susanna Sokka

Lakiasiaintyöryhmä:Petteri Lindblom

Pohjoismainen yhteistyö 
Pohjoismainen yhteistyö on merkittävää kaikkien pohjoismaisten antidoping-
organisaatioiden kannalta. Pohjoismaiden antidopingtoimistojen vuosittainen 
tapaaminen järjestettiin Helsingissä 7.–8.10.

Erityisen merkittävää ja konkreettista yhteistyö on Pohjoismaiden yhteisen 
urheilijoiden veri- ja steroidiprofiilien analysointiin erikoistuneen yksikön, Nordic 
Athlete Passport Management Unitin (NAPMU) puitteissa.

SUEKilla on Pohjoismaisessa yhteistyössä koulutusasioiden työryhmän veto-
vastuu. Lisäksi SUEK osallistuu aktiivisesti tiedustelu- ja tutkintaryhmän, tiede- 
ja testausryhmän sekä erivapausryhmän työskentelyyn. 

Tiedustelu- ja tutkintaryhmä: Jouko Ikonen, Ben Sjöroos ja Janne Väre

Koulutusryhmä: Piia Pöyhönen, Petri Koskela ja Susanna Sokka

Tiede- ja testausryhmä: Marjorit Elorinne, Katja Huotari ja Pekka Rauhala

Erivapausryhmä: Pekka Rauhala ja Anna Simula

NAPMU -työryhmä: Marjorit Elorinne ja Teemu Japisson
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Kilpailumanipulaation torjunta 
Kansallisena tietokeskuksena SUEK vastaa osaltaan kilpailumanipulaation tor-
juntaa koskevan valtiosopimuksen (Macolin-sopimus) toimeenpanosta Suomessa 
sekä tarjoaa urheilutoimijoille ja viranomaisille niiden tarvitsemaa apua manipu-
laatioon torjunnassa. Kilpailumanipulaatioon liittyvää tietoa kerätään, analysoi-
daan ja jaetaan, jotta urheilutoimijat ovat tietoisia manipulaation uhasta ja tor-
juntakeinoista. SUEK suorittaa tapauskohtaisesti urheilun sääntöjen puitteissa 
tutkintaa kilpailumanipulaatioepäilyihin liittyen.

Kilpailumanipulaation tutkinta 
Kilpailumanipulaatioepäily voi tulla ilmi tiedustelutiedon, poikkeuksellisen vedon-
lyöntikäyttäytymisen, vihjetiedon, kansainvälisen tiedonvaihdon tai muun vas-
taavan seikan kautta. Kilpailumanipulaatiotutkinnan kannalta tärkeitä yhteistyö-
tahoja ovat kansalliset sidosryhmät ja kansainväliset yhteistyökumppanit.

Varsinaisessa tutkinnassa haastatteluiden lisäksi tärkeätä aineistoa ovat 
esimerkiksi vedonlyöntitiedot, ottelu- tai kilpailuvalvojien raportit sekä kuva- 
ja videotallenteet. Myös käytettävissä olevia tiedustelutietoja hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan. SUEK ei suorita rikostutkintaa, joten jos rikosepäily 
nousee esille, niin asiasta tehdään poliisille rikosilmoitus. Urheiluperusteinen 
kilpailumanipulaation tutkinta perustuu lajiliittojen sääntöihin.

Kansallinen toimintaryhmä 
SUEK toimi opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kilpailumanipulaation vas-
taisen kansallisen toimintaryhmän puheenjohtajana ja sihteeristönä. Toiminta-
ryhmä toimii urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 13. artiklan mukaisena kansallisena yhteyspisteenä ja siinä ovat 
jäseninä opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, Suomen 
olympiakomitea, Suomen Palloliitto, Jalkapallon pelaajayhdistys, Hippos ja Veik-
kaus. Toimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. 

Yleissopimuksen 5 artiklan mukainen kansallinen tilannekuva julkistettiin. 
Sen mukaan kilpailumanipulaation tilanne on rauhallinen. Tilannekuva on nähty 
välttämättömänä toimenpiteenä kansallisen ymmärryksen saavuttamiseksi sille, 
millaisen uhan kilpailumanipulaatio luo urheilulle ja yhteiskunnalle.

Kilpailumanipulaatiokoulutus 
Kilpailumanipulaatio oli teemana 17 koulutustilaisuudessa, joissa kuulijoita oli yhteensä 
403. Suurimmassa osassa koulutuksissa käsiteltiin myös antidopingtoimintaa.

Urheiluopistojen ja lajiliittojen kouluttajakoulutuksissa kilpailumanipulaa-
tiokoulutuksella vahvistettiin kouluttajien valmiuksia pitää jatkossa itsenäisesti 
aiheesta koulutuksia eri kohderyhmille.

SUEKin kilpailumanipulaation koulutusmateriaali päivitettiin vuoden 2021 aikana 
ja Puhtaasti paras -antidopingverkkokoulutuksen rinnalle rakennettiin täysin uusi 
Reilusti paras -kilpailumanipulaation verkkokoulutus (julkaisu vuoden 2022 alussa).

Kilpailumanipulaation viestintä  
SUEK järjesti kaksi tilaisuutta kilpailumanipulaation kansallisen tilannekuvan jul-
kaisuta. Tilaisuudet järjestettiin urheilujärjestöille ja sekä medialle yhteistyössä 
Veikkauksen kanssa. Lisäksi EU:n rahoittama kilpailumanipulaation torjunta-
hanke (IntegriSport Next Erasmus+) -hankkeen yhteydessä järjestettiin medialle 
mahdollisuus haastatella kansainvälisiä asiantuntijoita. Korruption vastaisena päi-
vänä julkaistiin urheilijoiden kannanotto aiheesta. Loppuvuonna SUEKin sivut 
laajennettiin kilpailumanipulaation torjunta osuuden kieliversiosivuilla. 

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmat
Antidopingohjelmista saadun hyvän kokemuksen pohjalta, SUEK laajensi anti-
dopingohjelmaprosessiaan koskemaan myös kilpailumanipulaation torjuntaan 
kansallisesti. Tavoitteena on, että järjestöllä tulee olla SUEKin tekemään kritee-
ristöön pohjautuvat voimassa oleva ohjelmat, jota heidän tulee toiminnassaan 
toteuttaa. Laajennusprosessi tehtiin yhdessä mukaan ilmoittautuneiden pilotti-
liittojen kanssa, joita olivat: ampumaurheiluliitto, hiihtoliitto, palloliitto, paralym-
piakomitea, salibandyliitto ja voimisteluliitto. Uusittu kriteeristö sekä pilottiliit-
tojen ohjelmat esiteltiin järjestöille liittolaisuudessa.

Kansainvälinen toiminta 

Kansallisten kilpailumanipulaation vastaisten yhteyspisteiden epä-
virallinen verkosto (Group of Copenhagen GoC) 
Kansallisen yhteyspisteen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat vastaavien yhte-
yspisteiden epävirallisen Group of Copenhagen (GoC) -verkoston kansainväli-
seen yhteistyöhön. Kokoukset järjestettiin verkkokokouksina. 

Jäsen: Jouko Ikonen

EU:n rahoittama kilpailumanipulaation torjuntahanke  
(IntegriSport Next Erasmus+) 
Euroopan neuvoston rahoittaman kilpailumanipulaation torjuntahankkeen kou-
lutustilaisuus järjestettiin Poliisiammattikorkeakoululla, johon osallistui 48 poliisi- 
ja syyttäjäviranomaista sekä keskeisiä urheilun sidosryhmiä. 

Jäsen: Jouko Ikonen

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol 
Interpolin johtamassa yhteistyöverkostossa, Interpol Match Fixing Task Forcessa 
(IMFTF), on yli 145 jäsentä viidestä eri maanosasta. Verkosto auttaa rajat ylittä-
vissä tutkintakokonaisuuksissa ja tutkittavien kokonaisuuksien koordinoinnissa. 
Keskusrikospoliisin ohella SUEK on jäsenenä ja osallistuu verkoston säännölli-
siin kokouksiin.  

Jäsen: Jouko Ikonen

Euroopan jalkapalloliitto UEFA, UEFAn kilpailumanipulaation vas-
tainen työryhmä 
Vuonna 2014 perustettu pysyvä työryhmä kokoaa asiantuntijoita ja lainvalvon-
taviranomaisia analysoimaan ja torjumaan ottelumanipulaatiota Euroopan laa-
juisesti. 

Jäsen: Jouko Ikonen

Yleissopimuksen 5 artiklan 
mukainen kansallinen  
tilanne kuva julkistettiin.
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Katsomoturvallisuus  
SUEK vastaa osaltaan katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimuk-
sen toimeenpanosta Suomessa. SUEKin tavoitteena on urheiluliikkeen ja viran-
omaisten yhteisen rintaman luominen myönteisen kannatuskulttuurin ja katso-
moviihtyvyyden kehittämiseksi, olosuhteiden parantamiseksi sekä henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen estämiseksi urheilukatsomoissa. SUEK osallistuu urheilun 
eettisten asioiden neuvottelukunnan työhön.

Katsomoturvallisuus on käsitteenä laaja ja sillä voidaan tarkoittaa turvallisuu-
den eri muotoja. SUEKin strategiassa 2022–2025 on linjattu, että SUEK kes-
kittyy sääntöjensä mukaisesti katsomoturvallisuuden osalta katsomoväkivallan 
ehkäisyyn yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

SUEK antoi edellisvuona sisäministeriölle asiantuntijalausunnon ehdotuk-
seen hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja 
koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urhei-
lutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja 
voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain 20 §:n muuttamisesta. Tasa-
vallan presidentti vahvisti lait Euroopan neuvoston yleissopimuksesta katsomo-
turvallisuuden tehostamiseksi sekä muutoksista kokoontumislakiin. 

Vuoden lopussa valmistui SUEKin teettämä selvitys urheilutapahtumien 
sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä. Selvityksessä on pohdittu port-
tikieltojärjestelmän toteuttamisen mahdollisuuksia eri tahojen toimesta. Suomen 
lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne porttikiellon käsitettä. Selvityksessä kartoite-
taan, onko Suomessa mahdollista toteuttaa urheilutapahtumia koskeva sopimus-
perusteinen porttikieltojärjestelmä ja mitä juridisia toimenpiteitä sen toteutus 
edellyttäisi. Selvityksen perusteella sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä 
ei ole Suomessa mahdollinen ilman lainsäädännön muutoksia. Janne Ripatin 
tekemä selvitys julkaistaan osana SUEKin julkaisusarjaa kevään 2022 aikana.

Toimintavuonna katsomoturvallisuuteen liittyviä rikkomusepäilyjä ei tullut 
SUEKin tutkintaan.

Vuoden lopussa valmistui SUEKin teettämä 
 selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta 
porttikieltojärjestelmästä.
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Eettinen toiminta
SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedolla johtamalla ja toimimalla aktii-
visena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Keskeinen väline on tutkimustoiminta. 
Olennaista on erilaisten ilmiöiden tietotarpeen tunnistaminen sekä uuden tie-
don tuottaminen ja välittäminen sekä yhteiskunnallinen merkitys ottaen huo-
mioon sidosryhmien tietotarpeet. SUEK tuottaa tai käynnistää selvityksiä ja 
tutkimuksia, tuottaa niiden pohjalta tietoa koko urheiluyhteisölle ja yhteiskun-
nallisille toimijoille päätöksenteon tueksi sekä toimii kannanottajana ja arvokes-
kustelun käynnistäjänä.

Tutkimus 
Vuonna 2020 SUEK teki kartoituksen sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirin-
nästä suomalaisessa urheilussa (Lahti, ym., 2020). Kyseisen tutkimuksen jälkeen 
lajiliitot toivoivat, että Suomessa selvitettäisiin laajemmin, minkälaisia kokemuk-
sia urheilijoilla on urheilukontekstissa ylipäätään seksuaalisen ja sukupuolisen 
häirinnän lisäksi. SUEK käynnisti syksyllä 2021 Urheilijoiden kokemuksia suoma-
laisessa kilpaurheilussa -tutkimushankkeen suunnittelun. Tässä tutkimuksessa 
on tarkoitus selvittää, minkälaisia kokemuksia, asiallisia tai asiattomia, vastuulli-
sia tai vastuuttomia suomalaisilla urheilijoilla on urheilukontekstissa. Muutoinkin 
suunnittelussa otettiin huomioon edellisen tutkimuksen palautekyselyssä saatuja 
asioita. UKK-instituutti oli tutkimushankkeen alussa mukana.

Tutkimukseen ilmoittautui mukaan 48 urheilujärjestöä. Kohdejoukkona on 
heidän 16– vuotiaat ja sitä vanhemmat kilpaurheilijat. Selvitystyön kokonaisaika 
on 09/2021–10/2022. Kysely toteutetaan kevään 2022 aikana ja tutkimusraportti 
julkaistaan syksyllä 2022.

Julkaisusarja
Alisa Heikkinen tuotti aineiston julkaisusarjaan Katsaus urheilun monimuotoi-
seen korruptioon. Katsaus pohjautuu urheilun korruptioon monimuotoisena 
ilmiönä, joka haastaa urheilukulttuurin. Tuotos julkaistaan vuonna 2022.

Tutkinta 
Vakavien eettisten rikkomusten yhteiset kurinpitomääräykset valmisteltiin otet-
tavaksi käyttöön vuoden 2022 alusta. SUEK vastaa jatkossa tällaisten tapausten 
tutkinnasta. Kurinpitomääräykset ja SUEKin sisäinen tutkintaohjeisto ohjaavat 
tutkintaa ja tarvittavia toimenpiteitä. Tutkintaresurssit keskitetään yhteisiin kurin-
pitomääräyksiin sitoutuneiden lajien parissa tapahtuneisiin rikkomuksiin.

Vakavien eettisten rikkomusten tutkinnassa käsiteltävät asiat ovat usein 
asianosaisten kannalta hyvin herkkiä, mikä on välttämätöntä ottaa huomioon 
tutkinnan kaikissa vaiheissa. Tutkinnan onnistuminen edellyttää asianosaisten 
valmiutta ja vapaaehtoisuutta käydä käsiteltävää asiaa läpi. Prosessin kulku sel-
vitetään asianosaisille mahdollisimman tarkasti.  

SUEK voi tehdä poliisille rikosilmoituksen, mikäli tutkinnan aikana selviää 
seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta.

Eettisiin rikkomuksiin liittyviä ilmoituksia kirjattiin hieman edellistä vuotta 
vähemmän, yhteensä 81 kappaletta.

Vakavien eettisten rikkomusten keskitetty kurinpito
SUEK osallistui aktiivisesti Olympiakomitean johtamaan prosessiin, missä valmis-
teltiin vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Ne hyväksyttiin 
Olympiakomitean kevätkokouksessa ja astuvat voimaan 1.1.2022. Määräyksissä 
SUEKin tehtäväksi vakavissa eettisissä rikkomuksissa määriteltiin tapausten tut-
kinta ja kurinpitomääräysten esittäminen Olympiakomitean nimittämälle riippu-
mattomalle kurinpitolautakunnalle. Kuluneen vuoden aikana SUEK valmistautui 
omien tehtäviensä toteuttamiseen 1.1.2022 alkaen. 

Eettisten asioiden viestintä 
SUEK järjesti vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja kurinpitovaatimukset 
1.1.2022 -tilaisuuden liitoille. Tilaisuudessa SUEK esitteli, miten määräyksissä 
säänneltyjä rikkomuksia tullaan tutkimaan ja rangaistusvaatimuksia kurinpito-
valiokunnalle esittämään.

Elokuussa järjestettiin urheilujärjestöille keskustelutilaisuus Urheilijoiden 
kokemukset suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimusprojektin tiimoilta. Tilai-
suudessa esiteltiin ja keskusteliin valmistelevan liittoryhmän ajatuksia tulevasta 
tutkimuksesta. 

Kumppanuudet
SUEK toimi seuraavissa työryhmissä:

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta: Teemu Japisson

Et ole yksin hankkeen ohjausryhmä: Nina Laakso, Piia Pöyhönen ja  
Susanna Sokka

Oikeusministeriön johtama korruption vastainen yhteistyöverkosto: 
Petteri Lindblom
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Koulutus
Koulutuksella lisätään osaamista urheilun eettisissä asioissa ja varmistetaan, että 
ajantasainen tieto tavoittaa niin urheilijat kuin muut tärkeät kohderyhmät. SUEK 
tarjoaa kattavasti koulutusta eri kohderyhmille antidopingtoiminnassa ja kilpai-
lumanipulaatiossa.
 
Vuoden 2021 aikana SUEK piti 79 koulutustapahtumaa, joissa tavoitettiin 2 358 
urheilun parissa toimivaa. Koronatilanteen takia koulutuksia jouduttiin peru-
maan, mutta suurin osa suunnitelluista koulutuksista pystyttiin järjestämään joko 
lähikoulutuksena tai hyödyntäen etäyhteyksiä. 

Noin 80 prosenttia koulutuksista oli lajiliittojen ja oppilaitosten tilaamia 
(kaavio 3) ja yli 70 prosentissa koulutuksissa kohderyhmänä oli urheilijat ja/tai 
nuoret urheilijat (kaavio 4). 

Suurin osa koulutuksista oli antidopingtoiminnasta (kaavio 5).
Koulutuksia SUEKin tehtävistä pitivät myös urheiluopistojen kouluttajat. 

Urheiluopistot kouluttavat erityisesti eri tutkintoihin valmistuvia, kuten liikunta-
neuvojia, liikunnanohjaajia ja valmentajia, sekä nuoria urheilijoita yläkoululeirityk-
sillä. Vuoden aikana urheiluopistot pitivät SUEKin tehtävistä koulutusta yhteensä 
24 tapahtumassa ja koulutuksilla tavoitettiin lähes 553 urheilun parissa toimivaa. 
Urheiluopistojen antidopingvastaaville pidettiin kouluttajakoulutus Helsingissä 
26.–27.10. Osallistujia oli yhteensä 11 ja kerätyn palautteen mukaan kouluttaja-
koulutukselle annettiin kokonaisarvosanaksi 5/5.

Vuoden aikana mukautettiin toiminta uuteen antidopingsäännöstöön ja 
koulutusstandardiin suunnitelmien mukaisesti, joita varten muun muassa päivi-
tettiin koulutusohjelma liitteineen sekä koulutusmateriaaleja. Uusi Reilusti paras 
-verkko koulutus valmistui vuoden lopussa ja julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Lajiliittojen kouluttajakoulutus järjestettiin 15.9. etäyhteyksin. Koulutukseen 
osallistui 43 osallistujaa. Koulutus painottui antidopingtoimintaan ja säännöstö-
uudistukseen sekä kilpailumanipulaatioon.

Kaavio 3. Koulutusten tilaajatahot 2021

Lajiliitot
Oppilaitokset ja urheiluakatemiat 

Olympia- ja Paralympiakomitea
Urheiluseurat

Urheiluopistot
Liikunnan aluejärjestöt  

 43 kpl

 23 kpl

2 kpl

2 kpl

1 kpl

1 kpl

Kaavio 4. Koulutuksen kohderyhmät 2021

 30 kpl

 29 kpl

 10 kpl

5 kpl

4 kpl

4 kpl

 8 kpl

Urheilijat
Nuoret urheilijat

Valmentajat
Seuratoimijat

Opiskelijat
Terveydenhuoltohenkilöstö

Muut

Kaavio 5. Koulutussisältöjen jakautuminen 2021

 74 kpl

 17 kpl

 10 kpl

2 kpl

Antidoping
Kilpailumanipulaatio

Muut eettiset asiat
Katsomoturvallisuus

Uusi Reilusti paras -verkko koulutus valmistui  
vuoden lopussa ja julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Vuoden aikana päivitettiin koulutusohjelma  
liitteineen sekä koulutusmateriaaleja.

SUEKin kouluttajamateriaali
SUEK/FINCIS 12_2021/versio 1.0
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Viestintä
Viestinnän tavoitteina on välittää oikeaa ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa valinto-
jen ja päätöksenteon tueksi. SUEK viestii urheilun haasteista ratkaisukeskeisesti 
sekä vaikuttaa myönteisesti niin urheilun kuin urheilutoimijoiden maineeseen. 

Liittotiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Liittotilaisuuksia järjestettiin 
viisi, ja niiden teemoina olivat: 

• Vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja kurinpitovaatimukset 1.1.2022
• Urheilijoiden kokemukset suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimus
• Antidoping- ja Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien julkaisu
• Antidopingsäännöstö ja muuttunut rikkomusprosessi -tilaisuudesta
• Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva 

Mediatilaisuuksia oli kaksi: Kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva sekä 
 Antidopingsäännöstö ja muuttunut rikkomusprosessi. Lisäksi EU:n rahoittama kil-
pailumanipulaation torjuntahanke (IntegriSport Next Erasmus+) -hankkeen yhtey-
dessä järjestettiin medialle mahdollisuus haastatella kansainvälisiä asiantuntijoita.

Esittelypisteellä 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 
2021 lopussa esittelypistetoimintaa järjestettiin ottaen huomioon pandemian 
tuomat turvallisuusvaatimukset. SUEK oli mukana neljässä tapahtumassa. 

Nuorten EM-painonnosto 
• Varala Cup (yhteistyössä Varalan urheiluopiston ja heidän  

opiskelijoidensa kanssa)
• Joukkuevoimistelun MM-kilpailut
• Salibandy MM-kisat

SUEK keskittyi sosiaalisen median kanavista Instagramiin ja Twitteriin sekä 
päivitti YouTubea. SUEK kannusti eri toimijoita kertomaan kantansa reiluun peliin 
ja puhtaaseen urheiluun sosiaalisessa mediassa. Organisaatio laati yli 30 lehdis-
tötiedotetta, jotka julkaistiin myös SUEKin internetsivuilla. Tiedotteet lähetet-
tiin myös sähköisesti SUEKin verkostolle, lajiliitoille, tiedotusvälineille ja muille 
sidosryhmille. Vuoden aikana luotiin myös uuden säännöstön mukaiset linjauk-
set antidopingrikkomusviestintään. Reilun pelin kultainen kapula liikkui Urheilu-
akatemia- ja urheiluoppilaitosseminaarissa, kun Lapin urheiluakatemia haastoi 
Vuokatti-Rukan urheiluakatemian mukaan puhtaan urheilun viestiin. 

SUEK keskittyi sosiaalisen median 
kanavista Instagramiin ja Twitteriin 
sekä päivitti YouTubea.
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Liite  1: Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
Muut tuotot

Muut tuotot 87 964,41 56 548,47
Tuotot 87 964,41 56 548,47

Kulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 551 591,90 -1 473 103,08
Henkilösivukulut

Eläkekulut -261 646,68 -221 536,28
Muut henkilösivukulut -46 718,78 -31 895,30

Henkilösivukulut -308 365,46 -253 431,58
Henkilöstökulut -1 859 957,36 -1 726 534,66

     Poistot 0,00 -1 942,25

Muut kulut
Vuokra- ja vastikekulut -99 520,67 -109 317,60
Ajoneuvokulut -2 021,11 -15 012,48
Ulkopuoliset palvelut -782 069,27 -1 165 970,17
Matka- ja majoituskulut -173 454,40 -146 392,01
Materiaalikulut -138 869,89 -153 365,98
Muut toimintakulut -268 430,41 -295 971,61

Muut kulut yhteensä -1 464 365,75 -1 886 029,85
Kulut yhteensä -3 324 323,11 -3 614 506,76

Kulujäämä -3 236 358,70 -3 557 958,29

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

VARAINHANKINTA

Sponsorisopimukset 58 000,00 58 000,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Korkotuotot 0,00 2,74

Kulut
Viivästyskorot 0,00 -175,59

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 -172,85

Tuotto-/kulujäämä -3 178 358,70 -3 500 131,14

YLEISAVUSTUKSET

Valtion toiminta-avustus 3 125 000,00 3 050 000,00
Valtion erityisavustukset 99 000,00 277 000,00
Hankinnat erityisavustuksilla 0,00 0,00

Yleisavustukset 3 224 000,00 3 327 000,00

Tilikauden tulos 45 641,30 -173 131,14

Tilikauden yli-/alijäämä 45 641,30 -173 131,14

16

SUEK VUOSIKERTOMUS 2021



Liite 2: Tase

31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 0,00

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 44 334,64 56 873,36
Muut saamiset 220,00 0,00
Siirtosaamiset 19 037,90 49 347,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 63 592,54 106 220,39
Rahat ja pankkisaamiset 678 567,90 567 225,91

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 742 160,44 673 446,30

VASTAAVAA YHTEENSÄ 742 160,44 673 446,30

31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 341 840,44 514 971,58
Tilikauden voitto (tappio) 45 641,30 -173 131,14

Oma pääoma yhteensä 387 481,74 341 840,44

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 117 647,44 131 620,03
Muut velat 53 066,18 47 984,84
Siirtovelat 183 965,08 152 000,99

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 354 678,70 331 605,86
Vieras Pääoma Yhteensä 354 678,70 331 605,86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 742 160,44 673 446,30
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Liite 3: Budjettivertailu 2021
Budjetti 2021 Tilinpäätös 2021 Toteutuma %

1 Hallinto -1 698 000  -1 672 593  98,5 %
10 Hallitus -13 000  -3 704  28,5 %
11 Valvontalautakunta -15 000  -12 603  84,0 %
13 toimisto -1 618 000  -1 595 047  98,6 %

130 Henkilöstökulut -1 272 000  -1 281 118  100,7 %
131 Poistot -4 000  0  0,0 %
132 Vuokra- ja vastikekulut -105 000  -88 169  84,0 %
133 Ulkopuoliset palvelut -157 000  -149 375  95,1 %
134 Matka- ja majoituskulut -4 000  -1 061  26,5 %
135 Materiaalikulut -23 000  -17 969  78,1 %
136 Muut toimintakulut -53 000  -57 355  108,2 %

14 Yleishallinto (Säännöstöuudistus -20) 0  -13 739  
15 Erivapaus ja lääketieteelliset asiat -40 000  -35 468  88,7 %

150 Erivapaudet ja EVLTK -17 500  -11 015  62,9 %
151 KaMu -22 500  -24 453  108,7 %

16 Oikeudelliset kulut -5 000  -652  13,0 %
17 Laadunhallinta -7 000  -11 380  162,6 %

2 Dopingvalvonta ja -testaus -1 110 000  -1 142 803  103,0 %
20 Testaukset (ADT) -974 000  -1 003 358  103,0 %
21 Testaukset (KV) 0  546  0
22 Testaajien ja avustajien koulutus -50 000  -1 127  2,3 %
23 Muu dopingvalvonta -55 000  -113 489  206,3 %
24 NAPMU -31 000  -25 375  81,9 %

3 Koulutus -82 000  -81 378  99,2 %
30 Koulutusmateriaali -48 000  -60 091  125,2 %
31 Koulutustilaisuudet -19 000  -10 830  57,0 %
32 Kouluttajien koulutus -10 000  -5 839  58,4 %
33 Lajiliittojen ad-ohj. ja -toiminta (siirretty kohtaan 47) 0 0 0
35 Ständit ja kampanjat(siirretty kohtaan 46) 0 0 0
34 Koulutustoiminta -5 000  -4 618  92,4 %

4 Viestintä -79 000  -72 477  91,7 %
40 Viestintämateriaali -29 000  -11 792  40,7 %
41 KaMu (siirretty kohtaan 15/151) 0 0  0
42 www-viestintä -17 000  -22 800  134,1 %
43 Tilaisuudet, tapahtumat, kampanjat -4 000  -1 733  43,3 %
44 SUEKin omat tilaisuudet (kp pois 2020) 0 0  0
45 Viestintätoiminta -15 000  -16 087  107,2 %
46 Ständit -10 000  -12 506  125,1 %
47 Lajiliittojen SUEK-ohjelmat -4 000  -7 559  189,0 %

Budjetti 2021 Tilinpäätös 2021 Toteutuma %
5 Kansainvälinen toiminta -26 000  -9 983  38,4 %

50 WADA -5 000  0  0,0 %
51 IADA 0  
52 EN, EU, Unesco, Cahama -5 000  0  0,0 %
53 Pohjoismainen yhteistyö -2 000  -2 797  139,9 %
55 Muu kansainvälinen yhteistyö -4 000  0  0,0 %
56 INADO -10 000  -7 186  71,9 %

6 Tutkimustoiminta ja selvitykset -135 000  -114 531  84,8 %
60 Tutkimukset ja selvitykset -40 000  -19 028  47,6 %
64 Kuntoilijaprojekti (Dopinglinkki) -95 000  -95 503  100,5 %

7 Laadunhallinta 0  0  0
70 Laadunhallinta (kp siirretty 2021 –> 1–17) 0 0 0

12 Kilpailumanipulaation ehkäisy -33 000  -37 621  114,0 %
120 Kilp. manip. ehkäisy -33 000  -37 621  114,0 %

13 Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys -12 000  0  0,0 %
130 Katsomoturv. ja -viiht. -12 000  0  0,0 %

14 Urheilun muut eettiset asiat -8 000  -5 812  72,7 %
140 Urh. muut eettiset asiat -8 000  -5 812  72,7 %

Yhteensä -3 183 000  -3 137 198  
8 Erillisprojektit 0  -99 161  

97 Testaus_Laboration muutoksen kulut 0  0
977 Testaus_ Laboratorion muutoksen kulut_Osa 2. 0  0
978 Testaus_ Laboratorion muutoksen kulut_2021 0  -99 161  
801 Integrisport Erasmus 0  0  

9 Varainhankinta 58 000  58 000  100,0 %
10 Rahoitustoiminta 0 0
11 Avustukset 3 125 000 3 224 000 103,2 %

Erityisavustus laboratorio- ja rahtikuluihin 3 125 000 3 125 000 100,0 %

TILIKAUDEN TULOS 0 45 641 
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Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 

Valimotie 10, FI-00380 Helsinki 
puh: (09) 3481 2020

info@suek.fi 
www.suek.fi
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