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ESIPUHE

Vuosi 2020 jää urheilun historiaan poikkeuksellisena vuotena. Korona 
(covid-19) muutti kaikkien urheilun parissa työskentelevien vuoden. Keväällä 
alkanut pandemia sulki pahimmillaan urheilun kokonaan ja on pakotta-
nut ottamaan nopeasti käyttöön uusia ja poikkeuksellisia toimintatapoja. 
Korona toi haasteita myös  SUEKin toimintaan ja jouduimme oppimaan pal-
jon uutta pakon edessä. Koronan aiheuttamien haasteiden lisäksi vuosi on 
ollut muutenkin työntäyteinen. Kilpailumanipulaation kansallisen uhka-ar-
vion valmistelu on edennyt hyvin ja epäasiallisen käyttäytymisen vähentä-
miseen urheilussa on löydetty toiminta malleja. Antidopingtoiminnassa on 
tehty paljon töitä uuden antidoping säännöstön sekä standardien kanssa, 
mitkä tulivat voimaan 1.1.2021.

SUEKin toiminnassa korona vaikutti voimakkaasti dopingtestaukseen. 
 Kilpailujen ja otteluiden peruuntumiset vähensivät luonnollisesti kilpailu-
testien määrää koko vuoden aikana. Tapahtumien siirrot taas aiheuttivat 
uutta työtä testien uudelleen järjestämiseen. Kilpailujen ulkopuolinen tes-
taaminen sujui pandemiasta huolimatta Suomessa suunnitelmien mukai-
sesti. Terveysturvallisuuden vaatimukset ovat teettäneet paljon töitä tes-
taajilla, avustajilla ja SUEKin toimiston testaustiimillä. Käytäntöjä ja ohjeis-
tuksia on rakennettu uusiksi vastaamaan poikkeusolosuhteita huomioiden 
WADAn ja Suomen viranomaisten ohjeistukset. Urheilijat ovat onneksi 
suhtautuneet poikkeusoloihin erittäin hyvin ja testaamisen on saatu hoi-
dettua hyvässä hengessä ohjeistuksia noudattaen. Kokonaisuudessaan 
voidaan todeta, että dopingvalvonta Suomessa on pystytty pitämään 
normaalilla hyvällä tasolla koronasta huolimatta. Haluan kiittää onnistumi-
sesta urheilijoita, heidän taustajoukkojaan, kilpailujen ja otteluiden järjes-
täjiä sekä testaajia, avustajia ja SUEKin toimiston testaustiimiä.  

Pandemian alettua kaikki kasvokkain annettava koulutus käytän-
nössä loppui. Koulutusten siirtymisestä nettiin selvittiin hyvin. Aikai-
sempi kokemuksemme verkkokoulutuksesta helpotti tätä muutosta. Erin-

omaisen lisän verkkokoulutukseen toi uusi verkko- oppimisalusta ja uusi 
antidoping verkkokoulutus. Uskon, että osa nyt pakotettuna tehdyistä 
uudistuksista jää pysyviksi käytänteiksi myös menossa olevan pandemian 
jälkeen. Kasvokkain tapaamiset ovat tärkeitä ja niitä varmasti jatkossa tar-
vitaan, mutta etäyhteydet sopivat joidenkin asioiden hoitamiseen erittäin 
hyvin. Ne vähentävät matkustamisen tarvetta ja voivat näin jopa lisätä 
vuorovaikutuksen määrää.     

 Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä urheilussa olivat vahvasti 
esillä vuoden 2020 aikana. SUEK osallistui keskusteluun julkaisemalla 
syyskuussa tutkimuksen Seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä 
suomalaisessa kilpaurheilussa. Osana tutkimusta SUEK toimitti yi 20 laji-
liitolle myös lajikohtaiset raportit aiheesta. Tavoitteena oli, että raport-
tien antama tilannekuva auttaa lajiliittoja kehittämään omaa toimintaansa 
Olympiakomitean tukemana.  

Suomen antidopingsäännöstön uudistaminen ja valmistautuminen 
sen sekä uusien standardien toimeenpanoon vuoden 2021 alusta alkaen 
vaati paljon töitä vuoden aikana. Valmistautuminen hoidettiin vahvalla 
asiantuntemuksella ja ylpeänä voidaan todeta, että WADA hyväksyi Suo-
men antidopingsäännöstön ensimmäisten maiden joukossa 6.7.2020 ja 
SUEKin hallitus päätti siitä 9.9.2020.  

Me SUEKissa onnistumme meille annettujen tehtävien hoitamisessa 
ainoastaan tekemällä tiivistä yhteistyötä keskeisten urheilutoimijoiden 
kanssa. SUEKin ja sidosryhmien yhteistyö koskee usein urheilun ikäviä ja 
vaikeita osa-alueita. Tämä asettaa yhteistyölle erityisiä vaatimuksia. Iso kii-
tos kaikille kumppaneille hyvästä yhteistyöstä vuoden 2020 aikana.  

Teemu Japisson
pääsihteeri
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Tutkimushanke

Häirintä suomalaisessa 
kilpaurheilussa 
-tutkimuksessa selvitettiin, ilme-
neekö kilpaurheilussa häirintää:
millaista mahdollinen häirintä on
ollut ja ketkä mahdolliseen häirin-
tään ovat syyllistyneet. SUEK jul-
kaisi toimenpidesuositukset tutki-
muksen pohjalta.

Selvitykset

Kiusaaminen ja häirintä 
luistelulajeissa. 
Selvitys pikaluistelun, rullaluistelun 
ja Roller Derbyn kilpailutoimintaan 
osallistuneiden urheilijoiden ja val-
mentajien kokemasta kiusaami-
sesta sekä häirinnästä.

SUEKIN VUOSI 2020

SUEK numeroina

• 72 koulutusta, joissa 3 012 kuulijaa

• Yli 20 tiedotetta,

kolme liitto- ja mediatilaisuutta,

lukuisia twiittejä ja Instagram-päivityksiä

•  ILMO -urheilurikkomuspalveluun tuli 171 ilmoitusta. Näistä

55 koski dopingrikkomusta,

96 eettistä rikkomusta,

18 kilpailumanipulaatiorikkomusta,

2 katsomoturvallisuusrikkomusta.

•  SUEKin valtionavustukset 3 327 000

Antidopingtoiminta 2020

• 2439 kansallisen dopingtestausohjelman testejä:

 Näistä kilpailutestejä oli 1044
ja kilpailuiden ulkopuolisia testejä 1395
– näistä verinäytteitä oli 88.

• Lisäksi 160 kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen sekä
Maailman antidopingtoimisto WADAn tilaamia kilpailu- ja 
 kilpailujen ulkopuolisia testiä. 

• Urheilijan biologisen passin verinäytteitä 343.

• Erivapaudet: 157 hakemusta, jotka koskivat

185 lääkeainetta

• Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen

suorittaneita 3 469
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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 vara-
puheenjohtajana Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy:n Partner 
Hanna- Mari Manninen. 

Hallituksen jäsenet:

Olavi Airaksinen 
Panu Autio 

Petri Heikkinen
Niko Jakobsson 

Merja Leinonen 
Petri Pohjonen 

Varajäsenet: 

Kimmo J. Lipponen Riikka Juntunen  

Henkilöstö

SUEKin toimistossa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 16  henkilöä. 
Osa työntekijöistä oli osa-aikaisia, joten henkilötyövuosien määrä oli 14,4. 
Työsuhteessa olevia osa-aikaisia dopingtestaajia oli 29 ja dopingtesti-
avustajia 115. SUEKin koulutuksia piti 17 henkilöä. 

Henkilöstö: 

pääsihteeri  
Teemu Japisson
lakiasiainjohtaja  
Petteri Lindblom
toimistopäällikkö  
Maarit Juvonen
viestintäpäällikkö  
Susanna Sokka
koulutuspäällikkö  
Samuli Rasila 
(toimivapaalla 
25.3.2019–31.1.2021)

vt. koulutuspäällikkö  
Piia Pöyhönen 
(23.4.2019 alkaen)

tutkimuspäällikkö  
Nina Laakso
laatupäällikkö  
Marjorit Elorinne
tutkintapäällikkö  
Jouko Ikonen
testauspäällikkö  
Katja Huotari
vt. dopingtestauksen 
asiantuntija  
Petri Koskela
dopingtestauksen 
asiantuntija  
Anna Rantanen

dopingtestauksen 
asiantuntija  
Janne Väre
testausassistentti  
Oona Väänänen
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 
2020 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SUEKille 3 050 000 euron 
yleisavustuksen. Yleisavustuksessa ei ollut huomioitu dopingnäyt teiden 
analysointikustannuksia, koska avustusta myönnettäessä oletuksena oli, 
että näytteet analysoidaan THL:n laboratoriossa Helsingissä ja että  
SUEK ei maksa analysointikustannuksista. Laboratorio ei ollut toimin-
nassa vuoden 2020 aikana. SUEKin dopingnäytteet  analysoitiin Tukhol-
man laboratoriossa ja SUEK maksoi kustannukset näytteiden analysoin-
nista. OKM myönsi tähän tarkoitukseen kaksi erityisavustusta yhteensä 
277  000 euroa. SUEKilla oli myös yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa. 

SUEKin tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa alijäämää 173 131,14  
euroa. SUEKin tase osoittaa 341 840,44 euron omaa pääomaa.  
SUEKin tuloslaskelma 2020, tase 2020 ja budjettivertailu  
ovat liitteenä sivuilla 19–21.
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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. Dopingvalvon-
nassa ja erivapauksien käsittelyssä noudatetaan antidopingsään-
nöstöä ja kansainvälisiä standardeja sekä teknisiä dokumentteja. 
Doping alvonta koskee kaikkia järjestäytyneeseen urheiluun osal-
listuvia.

Dopingtestaus

Dopingvalvonnassa jatkettiin laatujärjestelmän mukaista suunnitelmallista 
toimintaa. SUEK toteutti kansallisen dopingtestausohjelman testejä 2439 
kappaletta. SUEK otti suunnitelman mukaisesti varsinaisten dopingtesti-
näytteiden lisäksi 343 verinäytettä urheilijoiden yksilöllistä profiilia varten.

 

Dopingtestitilasto 2020

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kansallisen testaus-
ohjelman piirissä tekemät virtsa- ja veritestit vuonna 2020.

Laji Yhteensä
Amerikkalainen jalkapallo 100
Ampumahiihto 56
Fitness 79
Jalkapallo 160
Jääkiekko 191
Koripallo 91
Käsipallo 81
Lentopallo 73
Maantiepyöräily 39
Maastohiihto 162
Nyrkkeily 31
Paini 66
Painonnosto 63
Pesäpallo 24
Pikaluistelu 35
Ratamelonta 43
Salibandy 85
Soutu 31
Suunnistus 38
Telinevoimistelu 25
Triathlon 37
Uinti 57
Vammaisurheilu 38
Vapaaottelu 20
Voimanosto 111
Voimapunnerrus 21
Yhdistetty 34
Yleisurheilu 254
Yhteensä 2045
Muut joukkuelajit 75
Muut yksilölajit 319
Kaikki yhteensä 2439

Muut joukkuelajit:
Beach Volley, e-urheilu, Futsal, Joukkuevoimistelu, Jääpallo,  
Muodostelmaluistelu, Ringette, Rugby, Uppopallo ja Vesipallo

Muut yksilölajit:
Aerobic (FISAF), Aikuisurheilu, Alppihiihto, Ammunta, Biljardi, 
Enduro, Esteratsastus, Freestyle, Golf, Hiihtosuunnistus, ITF-
Taekwondo, Jousiammunta, Judo, Kahvakuula, Karate, Karting, 
Keilailu, Kenttäratsastus, Kilpa-aerobic,  Kouluratsastus, Käden-
vääntö,  Leuanveto, Lumilautailu, Maastopyöräily/Maastoajo,  
Miekkailu, Motocross, Muaythai, Mäkihyppy, Nykyaikainen 
5-ottelu, Potkunyrkkeily, Purjehdus, Pyöräsuunnistus, Pöytätennis, 
Ralli, Ratapyöräily, Rytminen voimistelu, Speedway, Squash,  
Sulkapallo, Suomen Vahvin, Taekwondo (Ottelut), Taitoluistelu, 
Tanssi, Tennis, Trial, Uimahypyt ja Voimalajit

6 SUEK VUOSIKERTOMUS 2020

Esipuhe SUEKin vuosi 2020 Hallinto ja talous Antidopingtoiminta Kilpailumanipulaation torjunta Katsomoturvallisuus Eettinen toiminta, tutkimus ja tutkinta Koulutus Viestintä Liitteet



Yhteenveto

SUEK teki vuonna 2020 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla 
yhteensä 2599 (2982) kappaletta. Testeistä 2439 (2725) oli SUEKin 
kansallisen testausohjelman testejä, ja näistä 88 (343) oli veritestejä. 
Lisäksi SUEK otti osana kansallista Urheilijan biologista passia 343 
(365) verinäytettä.

2020 SUEK
kansallinen 

lajiliitto

Kansainvälinen  
lajiliitto tai 

WADA
Testejä 

yhteensä
Kilpailun  
ulkopuoliset 
testit

1395 0 67 1462

Kilpailutestit 1044 6 87 1137
Testejä 
yhteensä 2439 6 154 2599

Dopingrikkomukset

Dopingrikkomuksia SUEKin kansallisessa dopingtestausohjelmassa oli 
seitsemän. Lisäksi neljän tapauksen käsittely on kesken.

Laji
Kielletty aine tai  
muu dopingrikkomus Seuraamus

Amerikkalainen 
jalkapallo

anaboliset aineet 4 vuoden toimintakielto

Amerikkalainen 
jalkapallo

kannabinoidit 3 kuukauden toimintakielto

Biljardi piristeet 3 kuukauden toimintakielto
Fitness anaboliset aineet 4 vuoden toimintakielto
Fitness kieltäytyminen 4 vuoden toimintakielto
Fitness kieltäytyminen 4 vuoden toimintakielto
Yleisurheilu piristeet 3 kuukauden toimintakielto

Testaustoiminnassa otettiin käyttöön huhtikuussa 2020 viranomaisohjeita 
noudattava testitapahtumaa koskeva ohjeistus, jota täydennettiin touko-
kuussa 2020 Maailman antidopingtoimisto WADAn ohjeistuksella. Tes-
taustoiminnan ylläpitämiseksi pandemian luomassa poikkeustilanteessa 
järjestettiin testaushenkilöstölle koulutusta, tiedotettiin urheilijoita ja 
urheilutoimijoita sekä mukautettiin testaustoimintaa viranomaisohjeiden 
ja WADAn ohjeistuksen mukaisesti. Testaustoiminnassa käytettiin testiti-
lana poikkeuksellisesti myös matkailuautoja, jotta testaustoimintaa voitiin 
toteuttaa turvallisesti vallitsevassa koronatilanteessa. 

2439 kansallisen dopingtestin lisäksi otettiin 343 verinäytettä Urheili-
jan biologisen passin yksilöllistä profiilia varten. Profiilien hallinnassa teh-
tiin yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Pohjoismaiden yhteisen 
veri- ja steroidiprofiilien analysointiyksikön (NAPMU, Nordic Athlete Pas-
sports Management Unit) koordinaattorilla oli merkittävä rooli toiminnan 
ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

SUEK toimi dopingvalvonnassa yhteistyössä eri urheiluorganisaatioi-
den kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. SUEK pääsi vuonna 2020 ase-
tettuun tavoitteeseen ja toteutti kaikki kansainväliset testaustoimeksiannot.  

Testauspoolijärjestelmä eli urheilijoiden yhteys- ja olinpaikkatieto-
jen kerääminen ja seuranta tekee mahdolliseksi kohdennetun kilpailujen 
ulkopuolisen testauksen. Järjestelmä toimii testaustoiminnan hallinnan 
ja toteutuksen tärkeänä työvälineenä. SUEKin yksilöurheilijoiden testa-
uspooleihin kuului noin 120 urheilijaa 20 lajista. Kaikki järjestelmään kuu-
luvat urheilijat käyttivät WADAn ylläpitämää ADAMS-kalenterijärjestel-
mää, joka toimii myös testauksen hallintajärjestelmänä. Yksilöpoolin lisäksi 
SUEK keräsi tietoja jääkiekon ja jalkapallon miesten pääsarjatason jouk-
kueilta läpi kauden. Käsipallon, koripallon, salibandyn, lentopallon ja ame-
rikkalaisen jalkapallon pääsarjatason joukkueilta tietoja kerättiin harjoitus-
kauden aikana. 

Vuoden 2020 aikana SUEK antoi rekisteröityyn testauspooliin kuulu-
ville urheilijoilleen yhteensä 18 merkintää olinpaikkatietomääräysten lai-
minlyönnistä. Näistä yksitoista (11) oli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntejä 
ja seitsemän (7) 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 koulu-
tukset järjestettiin poikkeuksellisesti etänä ja yhteensä koulutuksia pidet-
tiin vuoden aikana viisi kertaa. Testaaja-avustajatiedote ilmestyi vuoden 
aikana neljä kertaa. 

Urheilijakysely:  
Dopingtestauksen arviointi pandemian aikana

SUEKin urheilijakyselyn mukaan urheilijat antoivat luottamuksensa 
 SUEKin toiminnalle ja dopingtestauksen jatkumiselle pandemian aikana. 
Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti hyvänä, että urheilijoita testataan 
myös pandemian aikana. Vastaajista 95 prosenttia koki testitapahtuman 
turvallisena tai erittäin turvallisena. Testit tehtiin poikkeusoloissa suoja-
varusteista ja hygieniasta huolehtien.  

Urheilijat kehuivat palautteessaan SUEKin dopingtestaushenkilöstön 
asennetta ja ammattitaitoa. Urheilijat arvostivat myös testaajien ystäväl-
listä asennetta ja selkeää viestintää erityisjärjestelyistä. Kysely toteutettiin 
sähköpostikyselynä.

Lääketieteelliset asiat

WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon ei tullut merkit-
täviä muutoksia vuoden 2020 alussa.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistiin tammi-
kuussa SUEKin internetsivuilla. Painettu KAMU-pikaopas julkaistiin suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Painettua julkaisua toimitettiin edellisvuo-
sien tapaan lajiliitoille ja urheiluoppilaitoksille. Suomen Valmentajat ry:n 
kanssa pikaopasta lähetettiin Valmentaja-lehden tilaajille.

Englanninkielinen KAMU-mobiilipalvelu julkaistiin syksyllä. Lisäksi niin 
verkossa oleva KAMU kuin mobiilisovellus kieliversioineen muutettiin saa-
vutettavaksi. 

Vuonna 2018 suomenkielisenä käyttöönotettu mobiilisovellus raken-
nettiin yhteistyössä Lääketietokeskus Oy:n kanssa ja se pohjautuu heidän 
tietokantaansa. KAMUa päivitetään säännöllisesti uusien Suomessa mark-
kinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. KAMU-mobiilisovelluksessa on 
myös linkkejä eri maiden lääkehakuihin. Urheilija voi merkitä KAMU-sovel-
lukseen lääkevalmisteet, joita hän käyttää. Näin tieto kulkee aina hänen 
mukanaan, niin apteekissa kuin dopingtestissä. Sovellus on maksuton. 
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Erivapaus urheilijan lääkityksessä

WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin tarkoituksena on luoda maa-
ilmanlaajuisesti eri organisaatioiden välille yhtenäinen käytäntö kielletty-
jen aineiden ja menetelmien lääkinnällisen käytön erivapauksien myön-
tämiselle. Urheilijoille ja muille sidosryhmille tiedotettiin vuoden aikana 
erivapauskäytännöistä yhteistyössä SUEKin koulutuksen ja viestinnän 
kanssa.  

SUEKille osoitettujen erivapaushakemusten määrä nousi hieman 
edellisvuoteen nähden. Vuonna 2020 käsiteltyjen erivapaushakemusten 
kokonaismäärä oli 157 kappaletta. Hakemukset koskivat kaikkiaan 185 lää-
keainetta. Eniten erivapauksia myönnettiin hormoneihin ja aineenvaihdun-
taan vaikuttavien modulaattorien, piristeiden, β2-agonistien ja glukokorti-
koidien aineryhmiin kuuluville aineille. (2020 erivapaustilastot, kaavio 1 ja 
kaavio 2). 

 Osana vuoden 2021 säännöstöuudistusta päivitettiin lääkinnällisen 
käytön erivapauksia koskeva SUEKin kansallinen lajikohtainen tasomäärit-
tely. Päivityksen tavoitteena on rajata etukäteen haettavien erivapauksien 
määrää niin, että entistä useammalla urheilijalla on mahdollisuus hakea 
erivapautta takautuvasti, mahdollisen dopingtestin jälkeen. Uusi lajikoh-
tainen tasomäärittely otettiin käyttöön 1.1.2021.

Erivapauslautakunta

Puheenjohtaja (20.11.2020 asti): 
Lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri 
Katja Mjøsund 

Varapuheenjohtaja: 
Lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri 
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

Tutkinnalliset menetelmät

Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöissä sekä Kansainvälisessä tes-
taus- ja tutkintastandardissa korostetaan tiedustelu- ja tutkintatoiminnan 
merkitystä perinteisen dopingvalvonnan rinnalla.

SUEK hankkii, arvioi ja käsittelee kaikista käytettävissä olevista läh-
teistä saatavia tietoja dopingrikkomusten paljastamiseen ja tutkimiseen. 
Tutkinnassa selvitetään varsinaisen dopingrikkomuksen ohella, onko rik-
komuksessa osallisena urheilijan tukihenkilö tai muita henkilöitä sekä var-
mistetaan asianmukaisten seuraamusten toimeenpano. Erityinen selvitys-
velvollisuus on tapauksissa, joissa alaikäisen urheilijan epäillään tehneen 
dopingrikkomuksen tai joissa tukihenkilön urheilijoista enemmän kuin yksi 
on syyllistynyt dopingrikkomukseen. 

 Tutkinnalliset menetelmät korostuvat tilanteissa, joissa epäillään 
dopingtestin välttelyä, testistä kieltäytymistä tai näytteen antamatta jät-
tämistä. Myös olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti, dopingvalvonnan 
manipulointi tai manipuloinnin yritys, kielletyn aineen tai kielletyn mene-
telmän hallussapito tai levittäminen tai levittämisen yritys, osasyyllisyys 
sekä kielletty yhteistoiminta ovat rikkomuksia, joissa hyödynnetään tutkin-
nallisia menetelmiä. Niitä käytetään lisäksi ja tarvittaessa esimerkiksi vih-
jetietojen käsittelemisessä tai kumoamattomien todisteiden, kuten tuo-
mioistuinasiakirjojen, hankinnassa. 

 ILMO-palvelu on osoittautunut merkitykselliseksi kanavaksi doping-
rikkomusepäilyihin liittyvien tietojen saamiseksi. Lähes joka toiseen 
dopingrikkomukseen liittyi jokin vihje- tai tiedustelutieto.  

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 arvioinut kaikki laboratorion positiivisiksi analysoimat näyt-
teet sekä muut epäillyt dopingrikkomukset Suomen antidopingsäännös-
tön edellyttämällä tavalla ennen niiden viemistä Antidopingasioiden val-
vontalautakunnan käsittelyyn. SUEKin alustavan arvioinnin ja selvityksen 
pohjalta on päätetty, esitetäänkö asia valvontalautakunnalle mahdollisena 
dopingrikkomuksena. 

 Kun loppuvuodesta oli tiedossa, että uusi antidopingsäännöstö 
muuttaa täysin kurinpitoprosessin, niin muutama juttu päätettiin siirtää 
vuodelle 2021. 

Kaavio 1. SUEKin erivapauslautakunnan käsittelemien 
erivapaushakemusten kokonaismäärät vuosina 2016–
2020. 

Kaavio 2. Eri lääkeaineryhmien osuudet SUEKin erivapauslautakunnan  
vuonna 2020 myöntämistä erivapauksista.
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Antidopingasioiden valvontalautakunta

Antidopingasioiden valvontalautakunta on riippumaton elin, joka 
käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin 
kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidet-
tävä dopingrikkomuksena. Mikäli tapausta pidetään dopingrikkomuk-
sena, valvontalautakunta suosittelee lajiliiton kurinpidolle seuraa-
musta.

Valvontalautakunnan puheenjohtajana toimi varatuomari, asi-
anajaja Markus Manninen ja sihteereinä toimivat varatuomari Jussi 
 Leskinen sekä asianajaja, varatuomari Janne Röytiö.  

Valvontalautakunta käsitteli vuoden 2020 aikana yhteensä seit-
semän (7) dopingrikkomusasiaa, joista kolme (3) koski vuonna 2019 
tapahtunutta dopingrikkomusta. Vuoden 2020 dopingrikkomusepäi-
lyistä seitsemän tapauksen käsittely siirtyi käsiteltäväksi vuodelle 2021 
uuden Antidopingsäännöstön prosessisääntöjen mukaisesti.  

Käsittelyistä kaksi oli suullista ja viisi tapausta käsiteltiin kirjallisen 
aineiston perusteella.

Juristijäsenet: 
  
Puheenjohtaja 
Asianajaja, varatuomari ja  
kauppatieteen maisteri  
Markus Manninen 

I varapuheenjohtaja 
Oikeustieteen lisensi-
aatti,  
varatuomari 
Esa Schön 

II varapuheenjohtaja 
Oikeustieteen maisteri 
Silja Kanerva 

Varajäsen 
Oikeustieteen maisteri 
Pauliina Vilponen 

Lääkärijäsenet: 
  
Lääketieteen lisensiaatti 
Heikki Laapio 

Lääketieteen tohtori,  
professori 
Heikki Tikkanen 

Liikuntatieteiden tohtori,  
lääketieteen lisensiaatti 
Esa Liimatainen 

Varajäsen
Lääketieteen lisensiaatti 
Petri Kallio 

Urheilun asiantuntijat:
  
Jani Kallunki 
urheiluhieroja ja kunto-
hoitaja 

Kauppatieteen tohtori,  
kehittämisjohtaja 
Jan-Erik Krusberg 

Filosofian maisteri 
Tuuli Merikoski 

Sihteerit:
  
varatuomari 
Jussi Leskinen 

asianajaja, varatuomari 
Janne Röytiö
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Antidopingkoulutus

SUEK järjesti 55 antidopingkoulutusta, joissa oli yhteensä 2 206 kuulijaa. 
Koulutuksia pidettiin muun muassa urheilijoille, valmentajille, seuratoimi-
joille, opiskelijoille ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Koronatilanteeseen 
reagoitiin siirtämällä koulutuksia toteutettavaksi etäyhteyksin ja keväällä 
järjestettiin kaksi avointa webinaaria, toinen urheilijoille ja toinen valmen-
tajille, ja tallenteet olivat katsottavissa koko vuoden. Korona tilanne vai-
kutti selvästi tilattujen koulutusten määrään, mutta webinaarien ansiosta 
osallistujamäärä ei laskenut merkittävästi. Koulutuksista kerättiin palau-
tetta osallistujilta ja kokonaisarvio koulutuksista asteikolla 1–5 oli 4,4/5.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritti vuoden aikana 3 469 hen-
kilöä ja kokonaissuoritusten määrä oli vuosien 2017–2020 aikana yhteensä 
10 259. Verkkokoulutuksen laatua mitattiin palautearvioinnilla. Käyttäjistä 
yli 90 prosenttia piti ohjelmaa hyvänä tai erittäin hyvänä, ja suurin osa 
suosittelisi ohjelmaa muillekin. 

 SUEK käynnisti uutta koulutusyhteistyötä Liikkujan Apteekit -konsep-
tin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhdessä Dopinglinkin kanssa tarjota 
antidopingasioihin liittyvää koulutusta apteekeille. 

Antidopingasioiden viestintä

Testaaja- ja avustajatiedote julkaistiin vuoden aikana neljä kertaa. Testaus-
pooliurheilijoille suunnattu tiedote ilmestyi kahdesti. 

SUEK järjesti ja osallistui erilaisiin tapahtumiin. Lajiliittotilaisuudessa 
painopisteenä oli uusi antidopingsäännöstö sekä Kansainvälinen koulu-
tusstandardi ja niiden vaikutukset kansalliseen antidopingtoimintaan.

Vuoden lopussa työstettiin WADAn julkaisun pohjalta suomeksi 
Urheilijan opas Maailman antidopingsäännöstöön 2021 -merkittävimmät 
muutokset. Opasta painettiin sekä se julkaistiin myös SUEKin internetsi-
vuilla. 

Vuoden aikana tehtiin erilaisia sosiaalisen median tempauksia kuten 
valittiin vuoden 2019 somejulkaisu. Vuoden somejulkaisuksi äänestettiin 
kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän päivitys dopingtestin jälkeen. Lisäksi 
WADAn Play true – play safe -päivänä otettiin kantaa SUEKin toimiston 
voimin. 

Antidopingohjelmat

Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella säännöstön piiriin kuu-
luvalla järjestöllä tulee olla voimassa oleva antidopingohjelma, jota niiden 
tulee toiminnassaan toteuttaa. Ohjelmat ja niiden toteuttaminen vaikut-
tavat valtionavustuksiin. Edellisvuosien tapaan SUEK kommentoi liittojen 
antidopingohjelmia ja julkaisi niitä omilla internetsivuillaan. Uuden sään-
nöstön ja standardien vuoksi päätettiin ohjelmien kriteeristöä päivittää. 
Uudistamisprosessi aloitettiin yhdessä mukaan ilmoittautuneiden pilot-
tiliittojen kanssa, joita ovat: ampumaurheiluliitto, hiihtoliitto, palloliitto, 
paralympiakomitea, salibandyliitto, sulkapalloliitto ja voimisteluliitto. 

Urheiluopistojen antidopingohjelmat kattavat koulutustoiminnan 
lisäksi mahdolliset rikkomusraportoinnit sekä opistojen majoitustietojen 
luovuttamisen dopingvalvonnan käyttöön. Urheiluopistojen antidoping-
uudistamisprosessiin kerättiin pilottiopistot: Kisakallio, Pajulahti, Varala ja 
Vierumäki. Opistojen ohjelmien uudistaminen aloitetaan 2021. 

Laadunhallinta

Dopingvalvonnan ja antidopingkoulutuksen seurannan, arvioinnin ja kehit-
tämisen avulla SUEK varmistaa prosessiensa vaatimustenmukaisuuden, 
asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tyytyväisyyden sekä toimintansa jatku-
van parantamisen. DNV-GL Certification Oy/Ab suoritti touko- ja elo-
kuussa 2020 SUEKin toimintajärjestelmälle määräaikaisarvioinnin, jossa 
arvioitiin ISO 9001:2015 -johtamisjärjestelmästandardin vaatimustenmu-
kaisuutta ja johtamisjärjestelmän vaikuttavuutta sekä organisaation kyvyk-
kyyttä. Arviointiin sisältyi toimiston auditoinnin lisäksi myös muun muassa  
webinaarikoulutusten arviointia. DNV-GL:n arvioija totesi SUEKin täyttä-
vän sekä yleisen ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin että Maailman 
anti doping säännöstön (WADC) ja Maailman antidopingtoimisto WADAn 
kansainvälisten standardien vaatimukset. Ulkoisen auditoinnin lisäksi 
SUEK toteutti käytännön dopingtestauksessa neljä (4) sisäistä auditointia 
sekä arvioi antidopingtoiminnan nykytilan vaatimustenmukaisuutta ja tar-
vittavia toimenpiteitä osana 1.1.2021 voimaan tulevien Maailman antidopin-
gsäännöstön ja kansainvälisten standardien vaatimuksia.

Kansainvälinen toiminta 
SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä, keskustelijana 
ja vaikuttajana myös kansainvälisesti. SUEK osallistuu kansainvälisten jär-
jestöjen ja yhteistyöorganisaatioiden toimintaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriön edustajien tukena.

Maailman antidopingtoimisto  
(World Anti-Doping Agency WADA) 

Maailman antidopingtoimisto johtaa antidopingtoimintaa kansainvälisesti ja 
toimii sääntelijänä toiminnalle. Covid-19-pandemiasta johtuen WADAn vuo-
sittaiset 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 luot-
tamuksellisen tiedonvaihdon sekä muun yhteistyön eri maiden tutkinta-
toimintojen välillä, koska useimmilla verkoston jäsenillä on pitkä kokemus 
tiedustelu- ja tutkintatyöstä lainvalvontaviranomaisissa. SUEK on kuulunut 
verkostoon vuodesta 2017 lähtien. Vuosittaiset tapaamiset on siirretty 
toistaiseksi verkkoon. 

 

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-,  
tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen hyväksyneet valtiot sitoutuvat 
WADAn laatiman Maailman antidopingsäännöstön periaatteisiin ja tuke-
maan WADAn toimintaa. Valtiot sitoutuvat järjestämään antidopingtoimintaa 
omassa maassaan. UNESCOn antidopingsopimuksen on ratifioinut lähes 
190 maata. SUEK osallistui sopimukseen toimeenpanoon liittyvien toimen-
piteiden toteuttamiseen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  
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Kansainvälinen antidopingsopimus IADA 
(International Anti-Doping Arrangement IADA)

Kansainvälinen antidopingryhmä IADA on kymmenen maan yhteinen jär-
jestely, jonka kautta edistetään parhaita antidopingtoiminnan käytäntöjä 
ja kokemuksia. IADA-maat tekevät aloitteita sekä vaikuttavat WADAn toi-
mintaan. SUEK osallistui IADA-maiden verkoston työskentelyyn yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

 

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

 
iNADO (Institute of National AntiDoping Organizations) on kansallisten 
antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyöelin. Vuonna 
2020 iNADOn jäsenistö koostui 66 kansallisesta antidopingorganisaa-
tiosta ja 14 alueellisesta antidopingorganisaatiosta. 

 Vuonna 2020 iNADO viimeisteli siirtymisensä pois Iso-Britanniasta ja 
rekisteröityi Saksaan voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi. 

Hallitus: 
Petteri Lindblom 

Kansallisten antidopingtoimistojen johtajat

SUEK osallistui aktiivisesti maailman johtavien antidopingtoimistojen ver-
koston kokouksiin. Verkoston keskustelunaiheita olivat WADAn hallinnon 
kehittäminen, suhtautuminen Venäjän institutionaaliseen dopingiin sekä 
puhtaiden urheilijoiden suojelemiseen. 

Euroopan neuvosto (EN)

Euroopan neuvoston (EN) dopingin vastainen yleissopimus on valtioiden 
välinen sopimus, joka edistää dopingia vastaan kohdistuvien toimien kan-
sallista ja kansainvälistä yhdenmukaistamista. 

SUEK osallistuu sopimuksen monitorointiryhmän (T-DO) sekä Euroo-
pan WADA-asioiden koordinaatioryhmän (CAHAMA) kokouksiin yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan kanssa. 

 Euroopan neuvoston lakiasiaintyöryhmällä oli vuoden aikana yksi 
kokous. Käsittelyssä olivat muun muassa Rodchenkov Act:in vaikutukset 
antidopingtoimintaan globaalisti, dopingin lainsäädäntöä koskeva selvitys 
ja uuden antidopingsäännöstön implementointi. 

Euroopan neuvoston koulutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana ker-
ran. Kokouksessa keskeisenä oli Kansainvälinen koulutusstandardi sekä 
sen vaikutukset. Vuoden tapahtumista johtuen esiin nousi pandemian vai-
kutukset kansalliseen koulutustoimintaan. 

Euroopan neuvoston suunnitteluryhmällä oli 10 kokousta vuoden 
aikana. Keskeisinä teemoina olivat pandemian vaikutukset niin kansain-
välisiin antidopingorganisaatioiden koulutustyhmien kokouksiin kuin kan-
salliseen toimintaan. Keskeistä työssä oli valmistella koulutustyöryhmän 
kokoukseen liittyviä asioita uuden Kansainvälisen koulutusstandardin 
mukaisesti. Lisäksi WADAlle työstettiin erillisistä toimeksiannoista doku-
mentteja toiminnan tueksi.  

Lakiasiaintyöryhmä: 
Petteri Lindblom

Koulutustyöryhmä: 
Piia Pöyhönen, Susanna Sokka 

Koulutustyöryhmän suunnitteluryhmä: 
Susanna Sokka 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö on merkittävää kaikkien pohjoismaisten anti-
dopingorganisaatioiden kannalta. Koronapandemian vuoksi Pohjois-
maiden vuosittainen tapaaminen jouduttiin perumaan.

SUEKilla on pohjoismaisessa yhteistyössä koulutusasioiden työryh-
män vetovastuu. Työryhmä kokoontui etäkokoukseen 11.6. Kokouksessa 
käsiteltiin koronatilanteen vaikutuksia koulutustoimintaan, yhteistyömah-
dollisuuksia Pohjoismaiden kesken, valmistautumista kansainvälisen kou-
lutusstandardin tuloon sekä suunniteltiin syksylle tapaamista Helsinkiin. 
Tapaaminen siirrettiin koronatilanteen vuoksi.  

Pohjoismainen erivapaustyöryhmä kokoaa yhteen kansallisten anti-
dopingtoimistojen lääketieteen ja erivapauksien asiantuntijat sekä Eri-
vapauslautakuntien jäseniä. Tapaamisissa käydään muun muassa kansain-
välisten standardien vaikutuksia kansalliseen toimintaan. 

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

Pohjoismaiset antidopingtoimistot ovat vahvistaneet tiedustelu ja tut-
kintatoimintojaan. Sen myötä maiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 
on tiivistetty. Kokoontumiset on siirretty toistaiseksi verkkoon, mikä on 
mahdollistanut entistä tiiviimmän yhteydenpidon. 

Koulutustyöryhmä: 
Piia Pöyhönen ja Susanna Sokka

Erivapaustyöryhmä: 
Pekka Rauhala ja Anna Simula

NAPMU -työryhmä: 
Marjorit Elorinne ja Teemu Japisson

Tiedustelu- ja tutkintaryhmä: 
Jouko Ikonen ja Janne Väre
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KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTA

Kansallisena tietokeskuksena SUEK vastaa osaltaan kilpailu-
manipulaation torjuntaa koskevan valtiosopimuksen (Macolin sopi-
mus) toimeenpanosta Suomessa sekä tarjoaa urheilutoimijoille ja 
viranomaisille niiden tarvitsemaa apua manipulaation torjunnassa. 
Kilpailumanipulaatioon liittyvää tietoa kerätään, analysoidaan ja 
jaetaan, jotta urheilutoimijat ovat tietoisia manipulaation uhasta ja 
torjuntakeinoista. SUEK suorittaa tapauskohtaisesti urheilun sään-
töjen puitteissa tutkintaa kilpailumanipulaatioepäilyihin liittyen.   

Kilpailumanipulaation tutkinta

Kilpailumanipulaatioepäily voi tulla ilmi tiedustelutiedon, poikkeuksellisen 
vedonlyöntikäyttäytymisen, vihjetiedon, kansainvälisen tiedonvaihdon tai 
muun vastaavan seikan kautta. Kilpailumanipulaatioyrityksen kohteeksi 
voi joutua kuka tahansa urheilussa toimiva. Kilpailumanipulaatiotutkin-
nan kannalta usein tärkeitä tahoja ovat kansainväliset yhteistyökumppa-
nit. Haastatteluiden lisäksi tutkinnassa tärkeätä aineistoa ovat esimerkiksi 
vedonlyöntitiedot, ottelu- tai kilpailuvalvojien raportit sekä kuva- ja video-
tallenteet. Myös käytettävissä olevia tiedustelutietoja hyödynnetään mah-
dollisuuksien mukaan. Jos rikosepäily nousee esille, niin asiasta tehdään 
rikosilmoitus. 

Viimeisen kahden toimintavuoden aikana kilpailumanipulaatioepäilyjä 
ei ole tullut SUEKin tutkintaan.

Kansallinen toimintaryhmä

SUEK toimi opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kilpailumanipu-
laation vastaisen kansallisen toimintaryhmän puheenjohtajana ja sihtee-
ristönä. Toimintaryhmä toimii urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 13. artiklan mukaisena kansallisena 
yhteyspisteenä ja siinä ovat jäseninä opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisi-
hallitus, keskus rikospoliisi, Suomen olympiakomitea, Suomen Palloliitto, 
Jalkapallon pelaajayhdistys, Hippos ja Veikkaus. Toimintaryhmä kokoontui 
neljä kertaa ja se valmisteli aktiivisesti yleissopimuksen 5. artiklan 
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edellyttämää kilpailumanipulaation vastaista kansallista uhka-arviota. 
Uhka-arvio on nähty välttämättömänä toimenpiteenä kansallisesti parem-
man ymmärryksen saavuttamiseksi sille, millaisen uhan kilpailumanipulaa-
tio luo urheilulle ja yhteiskunnalle. 

Kilpailumanipulaatiokoulutus

Kilpailumanipulaatio oli esillä kaikkiaan 15 koulutustilaisuudessa, joissa 
kuulijoita oli yhteensä 483. Suurimmassa osassa koulutuksia oli mukana 
myös muita SUEKin tehtäviä. Urheiluopistojen ja lajiliittojen kouluttaja-
koulutuksissa kilpailumanipulaatiokoulutuksella vahvistettiin kouluttajien 
valmiuksia pitää itsenäisesti aiheesta koulutuksia eri kohderyhmille. 

SUEK teki kilpailumanipulaatiosta uuden kattavan koulutusmateriaa-
lin, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020.  

Kilpailumanipulaation viestintä 

EU:n rahoittaman kilpailumanipulaation torjuntahankeen Suomen koulu-
tuksen yhteydessä järjestettiin mediatilaisuus. Kansainvälisten esiintyjien 
avulla pystyttiin tuomaan esiin niin kansainvälistä kilpailumanipulaatio-
tilannetta kuin virtuaalivaluutan käyttöä kilpailumanipuloinnissa. Pai-
kalla oli myös urheilijoiden edustajat, jotka kertoivat omia näkemyksiään 
asiasta. Uutisoinnissa tuli vahvasti esiin urheilupetoslainsäädännön tär-
keys ja viranomaisyhteistyön merkitys.

Suomi osallistui myös hankkeen videoon, jossa osallistujamaiden 
urheilijat tuomitsevat kilpailumanipulaation. Suomea nauhoitteessa edus-
tavat jääkiekkoilija Jenni Hiirikoski ja ratakelaaja Leo-Pekka Tähti.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmat

Antidopingohjelmista saadun hyvän kokemuksen pohjalta, SUEK aloitti 
kansallisen Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien laatimisen. Tavoit-
teena on, että järjestöllä tulee olla SUEKin tekemään kriteeristöön poh-
jautuvat voimassa oleva ohjelmat, jota heidän tulee toiminnassaan toteut-
taa. Uudistamisprosessi aloitettiin yhdessä mukaan ilmoittautuneiden 
pilottiliittojen kanssa, joita ovat: ampumaurheiluliitto, hiihtoliitto, pallo-
liitto, paralympiakomitea, salibandyliitto, sulkapalloliitto ja voimisteluliitto. 
Lisäksi urheiluopistot ilmaisivat halunsa laajentaa omia ohjelmiaan koske-
maan myös kilpailumanipulaatiota. 

Kansainvälinen toiminta

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. Kokoukset järjestettiin verkkokokouksina. 

Jäsen: Jouko Ikonen

EU:n rahoittama kilpailumanipulaation  
torjuntahanke (IntegriSport Erasmus+) 

Euroopan neuvoston rahoittaman, kaksivuotisen kilpailumanipulaation 
torjuntahankkeen toisena vuonna järjestettiin koulutustilaisuus, johon 
osallistui 44 poliisi- ja syyttäjäviranomaista sekä keskeisiä urheilun sidos-
ryhmiä. Hankkeen saaman erittäin myönteisen palautteen vuoksi SUEK 
päätti osallistua Poliisihallituksen tuella uuteen vastaavaan hankkeeseen, 
IntegriSport Next Erasmus +, joka toteutetaan 2021–2022.  

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 ylittävissä tutkintakokonaisuuksissa ja tutkittavien kokonai-
suuksien koordinoinnissa. Keskusrikospoliisin ohella SUEK on jäsenenä ja 
osallistuu verkoston säännöllisiin kokouksiin.  

Jäsen: Jouko Ikonen

 

Euroopan jalkapalloliitto UEFA:  
UEFAn kilpailumanipulaation vastainen työryhmä 

Vuonna 2014 perustettu pysyvä työryhmä kokoaa asiantuntijoita ja lainval-
vontaviranomaisia analysoimaan ja torjumaan ottelumanipulaatiota Euroo-
pan laajuisesti. 

Jäsen: Jouko Ikonen

13 SUEK VUOSIKERTOMUS 2020

Esipuhe SUEKin vuosi 2020 Hallinto ja talous Antidopingtoiminta Kilpailumanipulaation torjunta Katsomoturvallisuus Eettinen toiminta, tutkimus ja tutkinta Koulutus Viestintä Liitteet



KATSOMOTURVALLISUUS
SUEK vastaa osaltaan katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden 
valtio sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. SUEKin tavoitteena 
on urheiluliikkeen ja viranomaisten yhteisen rintaman luominen 
myönteisen kannatuskulttuurin ja katsomoviihtyvyyden kehittä-
miseksi, olosuhteiden parantamiseksi sekä henkilö- ja omaisuus-
vahinkojen estämiseksi urheilukatsomoissa. 

SUEK antoi sisäministeriölle asiantuntijalausunnon ehdotukseen hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja kos-
kevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa 
urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväk-
symiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain 20 §:n 
muuttamisesta. Lausunnossaan SUEK totesi muun muassa, että jalka-
palloon luodut erinomaiset järjestelmät olisi suotavaa kopioida ainakin 
soveltuvin osin myös muihin urheilulajeihin. Tämä pitäisi sisällään National 
football information point (NFIP) -toiminnan laajentamisen kaikelta osin, 
myös koulutuksen, muihin lajeihin. 

SUEK on jatkanut Onnettomuustutkintakeskuksen antaman suosituk-
sen mukaisien hyvien toimintamallien ja lajikohtaisten turvallisuustietojen 
välittämisen kehittämistä. Sopivien mallien ja teknisten toteutusvaihtoeh-
tojen kartoittamistyö on jatkuvaa. Myös urheilun yhteisen porttikieltojär-
jestelmän luomisen edellytysten selvittämistä jatkettiin ja sitä edistetään 
keskeisten toimijoiden kanssa. 

 Toimintavuonna katsomoturvallisuuteen liittyviä rikkomusepäilyjä ei 
tullut SUEKin tutkintaan.
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EETTINEN TOIMINTA, TUTKIMUS JA TUTKINTA

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedolla johtamalla ja 
toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Keskeinen 
väline on tutkimustoiminta. Olennaista on erilaisten ilmiöiden tie-
totarpeen tunnistaminen sekä uuden tiedon tuottaminen ja välit-
täminen sekä yhteiskunnallinen merkitys ottaen huomioon sidos-
ryhmien tietotarpeet. SUEK tuottaa tai käynnistää selvityksiä ja 
tutkimuksia, tuottaa niiden pohjalta tietoa koko urheiluyhteisölle 
ja yhteiskunnallisille toimijoille päätöksenteon tueksi sekä toimii 
kannanottajana ja arvokeskustelun käynnistäjänä.

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa  
-tutkimushanke

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksessa selvitettiin, ilme-
neekö kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja 
ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. SUEK teki tutkimuksen 
pohjalta suositukset eri toimijoille.  

 Tutkimuksen tavoite oli lisätä tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen 
perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa viimeisen viiden 
vuoden aikana. Tutkimuksen aineisto koostuu yli 9 000 suomalaisen kil-
paurheilijan vastauksista. Tutkimuskohteena olivat lajiliiton alaiseen kil-
paurheilutoimintaan osallistuvat urheilijat sekä SM-liigajoukkueiden 
pelaajat. Kysely lähetettiin 160 000 urheilijalle ja siihen vastasi 9 018 
urheilijaa. Lajiliittoja ja urheilujärjestöjä oli 48. SUEK toteutti tutkimuksen 
yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä selvi-
tykseen osallistuvien liittojen kanssa. 

Lajeille, joista vastauksia oli yli 100 tehtiin omat lajikohtaiset raportit. 
Nämä annettiin lajeille ja tulokset käytiin yhdessä lävitse lajikohtaisissa 
palavereissa. 

Tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen koottiin työryhmät urheilijoista 
ja valmentajista. Heidän kanssaan käytiin lävitse tutkimuksen tuloksia ja 
suunniteltiin niin viestintää kuin tulosten hyödyntämistä. Molempien ryh-
mien jäsenet olivat paikalla tutkimuksen julkaisemistilaisuudessa tuoden 
esiin omat näkökulmansa.  

Tutkimusaineiston perusteella seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva 
häirintä on urheilussa yleistä, mutta ei yleisempää kuin muualla yhteiskun-
nassa. Urheilu näyttäytyi tutkimuksessa miehisenä kulttuurina, jossa nais-
ten ja vähemmistöjen oikeutta toimia kyseenalaistetaan.  

 Tutkimuksen tulosten perusteella SUEK suositti, että koko urheilu-
yhteisö jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä urheilukulttuurin muuttami-
seksi. Urheilussa on kehitetty paljon toimintamalleja ja palveluita häirin-
nän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Nämä tulee saada käyttöön 
koko urheilussa ja erityisesti kaikkien urheilijoiden ja urheilussa mukana 
olevien tulee saada niistä tieto.  

 Tutkimuksen toteutti tutkimusryhmä Annukka Lahti (vastuullinen 
tutkija), Miika Kyllönen, Sanna Pusa, Asko Tolvanen ja Nina Laakso.   

Eettisten asioiden koulutus

SUEK järjesti koko maan kattavan Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertu-
een liikunnan aluejärjestöihin. Koulutuskiertue toteutettiin yhteistyössä 
Väestöliiton, Suomen Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa. Kiertueen tavoitteena oli lisätä urheiluseurojen valmiutta ennal-
taehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäasialliseen käytök-
seen.  

 Koulutuskiertueen suunnitelmaa jouduttiin muokkaamaan koronati-
lanteen takia. Suurin osa koulutuksista siirrettiin vuoden 2020 syksyyn ja 
osa vuoden 2021 alkupuolelle. Koulutuksia järjestettiin sekä etäyhteyksin 
että paikan päällä. Koulutuskiertueella toteutui kaikkiaan 12 koulutusta 
aluejärjestöille ja lisäksi keväällä järjestettiin kaksi kaikille avointa webinaa-
ria, jotka olivat katsottavissa tallenteena koko vuoden ajan. Koulutuksissa 
ja webinaareissa oli osallistujia yhteensä 666. Kerätyn palautteen perus-
teella koulutus koettiin tärkeänä ja osallistujat kertoivat saaneensa koulu-
tuksesta apua käytännön työhön. Vastanneista 97 prosenttia koki koulu-
tuksen todella hyödyllisenä tai hyödyllisenä. 

 Häirintäteema oli esillä myös osassa antidopingkoulutuksia. Kaikkiaan 
aihetta käsiteltiin 24 koulutuksessa, joissa kuulijoita oli yhteensä 875, 
mukaan lukien koulutuskiertue. Lisäksi urheiluopistojen antidopingvastaa-
via koulutettiin aiheesta kouluttajakoulutuksessa.  
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Eettisten asioiden viestintä

SUEK järjesti alkuvuonna medioille tilaisuuden: SUEKin rooli ja toimen-
piteet epäasiallisen käyttäytymisen tunnistamisessa. Tilaisuuden tar-
koituksena oli kertoa SUEKin toteuttamista tutkinnoista ja selvityksistä 
sekä toukokuussa julkaistavasta Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa 
-selvityksen toteuttamisen tavasta ja aikataulusta sekä lisätä median 
tietoa urheilussa tapahtuvasta häirinnästä ja sen torjuntakeinoista. 
Urheilijanäkö kulmaa omien kokemustensa kautta toivat jalkapalloilija 
Linda Ruutu ja entinen para-alppinisti Katja Saarinen.

Keväällä häirintätutkimukseen osallistuneiden liittojen toiminnan-
johtajille ja viestintävastaaville järjestettiin etätapaaminen, jossa käytiin 
lävitse tutkimusta sekä sen julkaisuprosessia. Tavoitteena oli kuulla heidän 
ajatuksiaan tutkimuksesta, sen julkaisusta sekä selkeyttää kehittynyttä 
prosessia ja muuttunutta julkaisuaikataulua. 

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushankeen tulokset jul-
kaistiin näkyvästi 8.9. Finlandia-talolla järjestetyssä tapahtumassa. Koro-
natilanteen vuoksi tilaisuutta pystyi seuraamaan myös live-lähetyksenä. 
Aamupäivän tilaisuus oli suunnattu mukana tutkimuksessa olleille liitoille 
ja iltapäivän tilaisuus oli medialle. Tutkimustulosten ja SUEKin suositusten 
lisäksi liitot, valmentajat ja urheilijat toivat omat näkemyksensä aiheesta. 
Media uutisoi tutkimuksen tuloksia laajalti. 

Selvitykset

SUEK toteutti selvityksen Kiusaaminen ja häirintä luistelulajeissa. Selvi-
tyksessä tutkittiin, ovatko pikaluistelun, rullaluistelun tai Roller Derbyn 
urheilijat tai valmentajat kokeneet kiusaamista tai häirintää lajinsa parissa. 
Selvitys kohdistui lajien valmentajiin ja yli 16-vuotiaisiin urheilijoihin, jotka 
ovat lunastaneet lajinsa kilpailulisenssin vuosina 2015–2019. Selvitys toteu-
tettiin sähköisenä kyselytutkimuksena, johon vastasi yhteensä 272 urheili-
jaa ja valmentajaa vastausprosentin ollessa 25. Selvitys tuotettiin Suomen 
luisteluliiton toimeksiantona.

Tutkinta

Urheilun lajiliitot ovat keskeisessä roolissa eettisten rikkomusten tutkin-
nassa, koska toistaiseksi mahdollinen sanktiointi tapahtuu liittojen kurin-
pidossa. SUEK toimii tarvittaessa tutkinnan apuna tai suorittaa tutkinnan 
itsenäisesti lajiliittojen pyynnöstä. SUEK voi tehdä poliisille rikosilmoituk-
sen, mikäli tutkinnan aikana selviää seikkoja, joiden perusteella asiassa on 
syytä epäillä rikosta. 

 SUEKin sisäisen prosessin mukaisesti päätetään tutkinnan aloitta-
misesta tai vaihtoehtoisesta käsittelytavasta, esimerkiksi sovittelusta tai 
rikosilmoituksesta. Samalla harkitaan ne tahot, joiden kanssa tehdään tar-
vittaessa yhteistyötä. 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 selvitetään asianosaisille mahdollisimman tar-
kasti, jos se on tutkintaa vaarantamatta mahdollista. Tutkinnan aloittami-
sesta ei ilmoiteta ulkopuolisille. 

 Ilmoitukset eettisistä rikkomuksista lisääntyivät huomattavasti. SUEK 
laajensi kesällä 2019 ILMO-palveluun osion eettisille rikkomuksille. Ilmoi-
tusten määrä kasvoi vuonna 2020 merkittävästi: 11 (2019) – 96 (2020). 
 Niiden johdosta tehdyt toimenpiteet vaihtelivat tapauskohtaisesti.  
Varsinaiseen tutkintaan SUEKissa johtaa 5–10 prosenttia tapauksista.  

Kumppanuudet

SUEK edisti urheilun eettisiä asioita seuraavissa työryhmissä: 

Eettisten asioiden neuvottelukunta:  Teemu Japisson

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

Oikeusministeriön johtama Korrup- 
tionvastainen yhteistyöverkosto:   Petteri Lindblom
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KOULUTUS

Koulutuksella lisätään osaamista urheilun eettisissä asioissa ja var-
mistetaan, että ajantasainen tieto tavoittaa niin urheilijat kuin muut 
tärkeät kohderyhmät. SUEK tarjoaa kattavasti koulutusta eri koh-
deryhmille. Koulutuksen pääpaino on antidopingtoiminnassa ja 
kilpailumanipulaatiossa. Vuoden 2020 aikana SUEK toteutti myös 
häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen koulutuskiertu-
een liikunnan aluejärjestöihin.  
 
Vuoden 2020 aikana SUEK piti 72 koulutustapahtumaa, joissa tavoitettiin  
3 012 urheilun parissa toimivaa. Koronatilanteen takia koulutuksia joudut-
tiin perumaan ja siirtämään jonkin verran. Uutena koulutusmuotona tar-
jottiin muutamia webinaareja ja mahdollisuus etäkoulutuksiin, sekä kan-
nustettiin vahvasti verkkokoulutuksen suorittamiseen. Noin 65 prosenttia 
koulutuksista oli lajiliittojen ja oppilaitosten tilaamia (kaavio 3) ja yli puo-
lissa koulutuksissa kohderyhmänä oli urheilijat ja/tai nuoret urheilijat (kaa-
vio 4). Koulutuskiertueen järjestäminen näkyi sekä tilattujen koulutusten 
määrässä liikunnan aluejärjestöjen osalta (kaavio 3) sekä seuratoimijoiden 
suhteellisen suuresta osuudesta koulutetuista kohderyhmistä (kaavio 4). 
Suurin osa koulutuksista oli antidopingtoiminnasta (kaavio 5). 

Koulutuksia SUEKin tehtävistä pitivät myös urheiluopistojen koulutta-
jat. Urheiluopistot kouluttavat erityisesti eri tutkintoihin valmistuvia, kuten 
liikuntaneuvojia, liikunnanohjaajia ja valmentajia, sekä nuoria urheilijoita 
yläkoululeirityksillä. Vuoden aikana urheiluopistot pitivät SUEKin tehtä-
vistä koulutusta yhteensä 53 tapahtumassa ja koulutuksilla tavoitettiin 
lähes 2 000 urheilun parissa toimivaa. Urheiluopistojen antidopingvas-
taaville pidettiin kouluttajakoulutus etäyhteyksin 17.–18.11. Osallistujia oli 
yhteensä 20 ja kerätyn palautteen mukaan kouluttajakoulutukselle annet-
tiin kokonaisarvosanaksi 4,8/5. 

Vuoden aikana valmistauduttiin uuteen tulevaan antidopingsäännös-
töön ja koulutusstandardiin, joita varten muun muassa laadittiin uusi koulu-
tusohjelma liitteineen, päivitettiin koulutusmateriaaleja sekä kilpailutettiin 
verkkokoulutuksen uudistusta varten koulutusportaali ja verkkokoulutus-
alusta. Uusi Puhtaasti paras -verkkokoulutus valmistui aikataulussa ja julkais-
tiin vuoden viimeisenä päivänä. 

Lajiliittojen kouluttajakoulutus järjestettiin 7.10. Koulutukseen osal-
listui 52 osallistujaa, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä 
vuotena. Koulutus painottui antidopingtoimintaan ja tulevaan säännös-
töuudistukseen, sekä kilpailumanipulaatioon. 

Kaavio 3. Koulutuksen tilaajatahot 2020
  

  38,2 % Lajiliitot  
  26,5 %  Oppilaitokset ja urheiluakatemiat 
  14,7 % Liikunnan aluejärjestöt  
  2,9 %  Olympia- ja Paralympiakomitea 
  17,6 %  Muut 

38,2 %

26,5 %

17,6 % 

14,7 %

2,9 % 

55 kpl* 

15 kpl*

24 kpl*

34,7 %

23,6 % 
2,8 %

4,2 %

19,4 % 

5,6 % 
6,9 %  

Kaavio 4. Koulutuksen kohderyhmät 2020 
 

  34,7 % Nuoret urheilijat  
  23,6 %  Urheilijat 
  2,8 % Opiskelijat  
  4,2 % Valmentajat 
  19,4 %  Seuratoimijat 
  5,6 %  Terveydenhuoltohenkilöstö 
  6,9 %  Muut

Kaavio 5. Koulutussisältöjen  
jakautuminen koulutuksissa 2020
  

  55 kpl*  Antidoping 
  15 kpl*  Kilpailumanipulaatio 
  24 kpl*  Häirintäteema 

*Osassa koulutustapahtumista on käsitelty  
useampaa SUEKin tehtävää
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VIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteina on välittää oikeaa ja tutkimuksiin perustu-
vaa tietoa valintojen ja päätöksenteon tueksi. SUEK viestii urhei-
lun haasteista ratkaisukeskeisesti sekä vaikuttaa myönteisesti niin 
urheilun kuin urheilutoimijoiden maineeseen.

Viestinnän suurin hanke oli nettisivu-uudistusprosessi, jossa otettiin huo-
mioon myös materiaalin saavutettavuus. Samalla päivitettiin KAMU- ja 
ILMO-palveluiden saavutettavuus ja kieliversiot kolmeen. Uudistetut 
 nettisivut julkaistiin 1.1.2021.

Liittotiedote ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Liittotilaisuuksia 
järjestettiin kolme, ja niiden teemoina olivat: Antidopingsäännöstö sekä 
Kansainvälinen koulutusstandardi ja niiden vaikutukset kansalliseen anti-
dopingtoimintaan sekä kaksi häirintätutkimukseen liittyvää tilaisuutta. 
Mediatilaisuuksia oli kolme: Kilpailumanipulaation torjunta -Miten suojella 
urheilijoita järjestäytyneeltä rikollisuudelta, SUEKin rooli ja toimenpiteet 
epäasiallisen käyttäytymisen tunnistamisessa sekä Häirintätutkimuksen 
julkaisu. Esittelypiste ehti vierailla vuoden aikana vain käsipallon Suomi- 
Georgia -maaottelussa ennen urheilutoiminnan koronarajoituksia. 

SUEK keskittyi sosiaalisen median kanavista Instagramiin ja Twitteriin. 
SUEK kannusti eri toimijoita kertomaan kantansa reiluun peliin ja puhtaa-
seen urheiluun sosiaalisessa mediassa. Organisaatio laati yli 20 lehdistö-
tiedotetta, jotka julkaistiin myös SUEKin internetsivuilla. Tiedotteet lähe-
tettiin myös sähköisesti SUEKin verkostolle, lajiliitoille, tiedotusvälineille ja 
muille sidosryhmille. 
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Liite 1: Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
     Muut tuotot
          Muut tuotot 56 548,47 80 859,09
Tuotot 56 548,47 80 859,09

Kulut
     Henkilöstökulut
          Palkat ja palkkiot -1 473 103,08 -1 415 900,18
          Henkilösivukulut
               Eläkekulut -221 536,28 -251 362,95
               Muut henkilösivukulut -31 895,30 -25 192,10
          Henkilösivukulut -253 431,58 -276 555,05
       Henkilöstökulut -1 726 534,66 -1 692 455,23

     Poistot -1 942,25 -4 488,13

     Muut kulut
          Vuokra- ja vastikekulut -109 317,60 -105 632,85
          Ajoneuvokulut -15 012,48 0,00
          Ulkopuoliset palvelut -1 165 970,17 -1 117 246,36
          Matka- ja majoituskulut -146 392,01 -222 530,83
          Materiaalikulut -153 365,98 -210 600,47
          Muut toimintakulut -295 971,61 -353 762,68
     Muut kulut yhteensä -1 886 029,85 -2 009 773,19
Kulut yhteensä -3 614 506,76 -3 706 716,55

Kulujäämä -3 557 958,29 -3 625 857,46

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

VARAINHANKINTA

       Sponsorisopimukset 58 000,00 150 000,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
       Korkotuotot 2,74 0,10

Kulut
       Viivästyskorot -175,59 -63,85
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -172,85 -63,75

Tuotto-/kulujäämä -3 500 131,14 -3 475 921,21

YLEISAVUSTUKSET

       Valtion toiminta-avustus 3 050 000,00 3 630 000,00
       Valtion erityisavustukset 277 000,00 0,00
       Hankinnat erityisavustuksilla 0,00 0,00
Yleisavustukset 3 327 000,00 3 630 000,00

Tilikauden tulos -173 131,14 154 078,79

Tilikauden yli-/alijäämä -173 131,14 154 078,79
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Liite 2: TASE

31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

     Aineelliset hyödykkeet
          Koneet ja kalusto 0,00 1 942,25
     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 1 942,25
Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 1 942,25

Vaihtuvat vastaavat

     Lyhytaikaiset saamiset
          Myyntisaamiset 56 873,36 24 070,53
          Muut saamiset 0,00 3 860,00
          Siirtosaamiset 49 347,03 41 875,21
     Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 106 220,39 69 805,74
     Rahat ja pankkisaamiset 567 225,91 873 659,46
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 673 446,30 943 465,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 673 446,30 945 407,45

31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

Oma pääoma

     Edellisten tilikausien voitto (tappio) 514 971,58 367 346,83
     Tilikauden voitto (tappio) -173 131,14 154 078,79
Oma pääoma yhteensä 341 840,44 521 425,62

Vieras pääoma

     Lyhytaikainen vieras pääoma 331 605,86 423 981,83
          Ostovelat 131 620,03 213 423,81
          Muut velat 47 984,84 41 352,23
          Siirtovelat 152 000,99 169 205,79
     Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 331 605,86 423 981,83
Vieras Pääoma Yhteensä 331 605,86 423 981,83

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 673 446,30 945 407,45
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Liite 3: Budjettivertailu
Budjetti  

2020
Talousraportti 

Tilinpäätös 2020
Budjetin 

toteutuma %
1 Hallinto -1 697 000  -1 533 896 90,39 %

10 Hallitus -13 000  -2 247 17,29 %
11 Valvontalautakunta -15 000  -10 474 69,83 %
13 toimisto -1 604 000  -1 461 321 91,10 %

130 Henkilöstökulut -1 236 000  -1 182 718 95,69 %
131 Poistot -4 000  -1 942 48,56 %
132 Vuokra- ja vastikekulut -110 000  -95 366 86,70 %
133 Ulkopuoliset palvelut -166 000  -124 452 74,97 %
134 Matka- ja majoituskulut -8 000  -3 797 47,46 %
135 Materiaalikulut -30 000  -9 653 32,18 %
136 Muut toimintakulut -50 000  -43 394 86,79 %

14 Yleishallinto (Säännöstöuudistus -20) -20 000  -18 099 90,50 %
15 Erivapaus ja lääketieteelliset asiat -40 000  -40 554 101,39 %

150 Erivapaudet ja EVLTK -15 000  -16 846 112,30 %
151 KaMu -25 000  -23 709 94,83 %

16 Oikeudelliset kulut -5 000  -1 200 24,00 %
2 Dopingvalvonta ja -testaus -1 120 000  -1 294 257 115,56 %

20 Testaukset (ADT) -981 000  -1 147 364 116,96 %
21 Testaukset (KV) 0  -25
22 Testaajien ja avustajien koulutus -20 000  -8 055 40,27 %
23 Muu dopingvalvonta -84 000  -112 973 134,49 %
24 NAPMU -35 000  -25 841 73,83 %

3 Koulutus -84 000  -79 607 94,77 %
30 Koulutusmateriaali -44 000  -62 630 142,34 %
31 Koulutustilaisuudet -20 000  -14 472 72,36 %
32 Kouluttajien koulutus -10 000  -546 5,46 %
33 Lajiliittojen ad-ohj. ja -toiminta (siirretty kohtaan 47) 0  0
35 Ständit ja kampanjat(siirretty kohtaan 46) 0  0
34 Koulutustoiminta -10 000  -1 959 19,59 %

4 Viestintä -108 000  -88 808 82,23 %
40 Viestintämateriaali -20 000  -17 925 89,63 %
41 KaMu (siirretty kohtaan 15/151) 0  0
42 www-viestintä -55 000  -57 057 103,74 %
43 Tilaisuudet, tapahtumat, kampanjat -3 000  -1 879 62,62 %
44 SUEKin omat tilaisuudet 0  -1 494
45 Viestintätoiminta -15 000  -10 388 69,26 %
46 Ständit -10 000  -66 0,66 %
47 Lajiliittojen SUEK-ohjelmat -5 000  0 0,00 %

Budjetti  
2020

Talousraportti 
Tilinpäätös 2020

Budjetin 
toteutuma %

5 Kansainvälinen toiminta -32 000  -11 516 35,99 %
50 WADA -5 000  -1 096 21,91 %
51 IADA 0  0
52 EN, EU, Unesco, Cahama -5 000  -1 110 22,21 %
53 Pohjoismainen yhteistyö -5 000  0 0,00 %
55 Muu kansainvälinen yhteistyö -5 000  -1 715 34,30 %
56 INADO -12 000  -7 595 63,29 %

6 Tutkimustoiminta ja selvitykset -120 000  -147 751 123,13 %
60 Tutkimukset ja selvitykset -25 000  -71 830 287,32 %
64 Kuntoilijaprojekti (Dopinglinkki) -95 000  -75 922 79,92 %

7 Laadunhallinta -10 000  -5 650 56,50 %
70 Laadunhallinta -10 000  -5 650 56,50 %

12 Kilpailumanipulaation ehkäisy -25 000  -20 262 81,05 %
120 Kilp. manip. ehkäisy -25 000  -20 262 81,05 %

13 Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys -6 000  -31 0,51 %
130 Katsomoturv. ja -viiht. -6 000  -31 0,51 %

14 Urheilun muut eettiset asiat -8 000  -4 426 55,32 %
140 Urh. muut eettiset asiat -8 000  -4 426 55,32 %

Yhteensä -3 210 000  -3 186 205 99,26 %
8 Erillisprojektit 0  -371 926

97 Testaus_Laboration muutoksen kulut 0  -110 563
977 Testaus_ Laboratorion muutoksen kulut_Osa 2. 0  -253 344
801 Integrisport Erasmus 0  -8 020

9 Varainhankinta 50 000  58 000 116,00 %
10 Rahoitustoiminta 0 0
11 Avustukset 3 160 000 3 327 000 105,28 %

7000 3 050 000 3 050 000 100,00 %
Laboratorio- ja rahtikulut + covid-19/7020 110 000 277 000 251,82 %

TILIKAUDEN TULOS/VARSINAINEN TOIMINTA 0 -173 131
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Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 

Valimotie 10, FI-00380 Helsinki

info@suek.fi 
www.suek.fi
 
 SUEK_FINCIS
 #puhtaastiparas

puh: (09) 3481 2020 
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