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Suomen Hiihtoliiton strategian visiona on olla ”Paras Lumella”, mitä kohti 
liitto menee valittujen painopistealueiden avulla. Visio on, että hiihtolajit 
menestyvät urheilussa ja ovat median, katsojien sekä kumppaneiden 
kiinnostuksen kohteena. Hiihtolajit ovat haluttuja harrastuksia ja osaavien 
ammattilaisten toimintapaikkoja. Olemme urheilun kehityksen kärjessä ja 
osaaminen on ajattelumme keskiössä.

Suomen Hiihtoliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja 
urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoista 
liikuntakulttuuria. Liitto on Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n jäsen ja 
edustaja Suomessa sekä valvoo myös sen säännöstöjen noudattamista.

Hiihtoliiton antidopingohjelma ”Puhdas latu” on tarkoitettu urheilijoille, 
valmentajille, huoltajille sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville ja 
liiton toimihenkilöille edistämään puhtaan urheilun sanomaa ja 
ohjaamaan toimimaan antidopingohjelman ja liiton arvojen mukaisesti.

Suomen Hiihtoliiton arvot ovat yhteistyö, uskallus, osaaminen ja 
yhdenvertaisuus.

1. Suomen Hiihtoliiton arvot ja      
antidopingohjelma
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Suomen Hiihtoliiton toimintasääntöjen mukaan liitto ja sen seurat ja 
niiden jäsenet sekä liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat kuten 
urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja virkailijat sitoutuvat noudattamaan 
Suomen ja Maailman, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen 
Paralympiakomitean ja Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n antidoping-
säännöstöjä.

Antidopingsäännöstö on sääntökokoelma, joka ohjaa urheilussa 
toimimisen ehtoja. Antidopingtoiminnassa jokaisen toimijan tulee tuntea 
oikeutensa ja vastuunsa.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia 
tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa 
olevat antidopingsäännöstöt, sitoutumaan niihin sekä tunnustamaan 
Suomen antidopingsäännöstön mukaisen Suomen urheilun eettisen 
keskuksen SUEK ry:n tulostenkäsittelytoimivallan ehtona 
osallistumiselleen urheilutoimintaan.

Suomen Hiihtoliitto on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja hyväksyy, että doping-
rikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä 
mainittu kurinpitoelin. SUEKin vuosikokouksen nimittämä 
Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka 
käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin 
kuuluvan urheilijan tai muun henkilön toimintaa pidettävä säännöstössä 
tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää seuraamukset.

Hiihtoliiton kurinpitosäännöissä on säänneltynä dopingrikkomukset ja 
yhteistyöstä kieltäytyminen antidopingorganisaation suorittaessa 
dopingrikkomuksen tutkintaa sekä kielletty uhkaava ja epäasiallinen 
käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan.

Hiihtoliitto on sitoutunut myös raportoimaan SUEKille ja FIS:lle tiedoista, 
jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen, ja tekee yhteistyötä 
minkä tahansa antidopingorganisaation tekemissä tutkimuksissa, joihin 
kyseisellä antidopingorganisaatiolla on valtuudet.

2. Sitoutuminen Suomen  
antidopingsäännöstöön
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Suomen Hiihtoliiton (SHL) 
antidopingohjelman tavoitteena on 
vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän 
avulla siihen, että niin urheilijat kuin 
muut urheilutoimijat asennoituvat 
kielteisesti dopingiin sekä muuhun 
reilun pelin sääntöjä rikkovaan 
toimintaan. Koulutuksella ja 
viestinnällä ennaltaehkäistään 
dopingrikkomuksiin tähtäävää 
toimintaa. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri 
kohderyhmien antidoping-
tietoisuutta sekä kasvattaa 
valmiutta tehdä eettisesti kestäviä 
valintoja huippu-urheilussa. 
Viestinnän tavoitteena on 
puolestaan viedä eteenpäin 
puhtaan urheilun ja reilun pelin 
sanomaa.

Hiihtoliiton antidopingohjelma 
perustuu siihen, ettei SHL hyväksy 
dopingia missään muodossa 
urheilussa. Hiihtoliitto edistää 
puhdasta urheilua Suomessa ja 
kansainvälisesti yhteistyössä SUEK 
ry:n ja muiden urheilun toimijoiden 
kanssa.

Kaikkien urheilun toimijoiden tulee 
yhdessä viedä puhtaan urheilun 
viestiä eteenpäin. Jokainen toimija 
voi omalta osaltaan edistää 
puhdasta urheilua ja eettisesti 
kestävää toimintaa.

3. Antidopingohjelman tavoitteet
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Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on 
tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista sekä valmius tehdä 
eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Tavoitteena on, että urheilija 
tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta. Myös 
seuroilla on tärkeä rooli puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin 
kasvatettaessa.

URHEILIJAT
Hiihtoliitto antaa antidopingkoulutusta yhteistyössä SUEKin kanssa.
Liiton valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille ja valmentajille pidetään 
vuosittain leirikauden alussa kesäkuussa antidopingluento tai -
keskustelutilaisuus SUEKin kouluttajan toimesta. Tämä tapahtuu yleensä 
Aateli Racen ja Vuokatin hiihtoviikon yhteydessä. Kaikille  valmennus-
ryhmiin kuuluville urheilijoille jaetaan myös tietoa SUEKin materiaalista ja 
sen hyödyntämisestä. Ryhmävalmentajat pitävät huolen, että 
valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat suorittavat Puhtaasti Paras -
verkkokoulutuksen. Koulutusvelvoite kirjataan urheilijasopimuksiin.

Seuravalmentajien suorittamien valmentajakoulutusten kautta seurojen 
nuoret sekä yläkoulutoiminnassa mukana olevat nuoret saatellaan 
antidopingasioiden pariin pelaamalla heidän kanssaan WADA Quiz -peliä 
ja keskustelemalla kokonaisuudesta valmentajien johdolla. 

SUEKin testauspooliin kuuluvien urheilijoiden koulutuksesta vastaa SUEK. 
Myös FIS vaatii antidopingkoulutuksen suorittamista omaan 
testauspooliinsa kuuluvilta urheilijoilta sekä nuorten MM-hiihtoihin 
osallistuvilta. FIS hyväksyy SUEKin koulutuksen tai verkkokoulutuksen. 
Puhtaasti Paras -verkkokoulutus tulee suorittaa kahden vuoden välein. 
Välivuotena riittää, että FIS:n testauspooliin kuuluvat urheilijat suorittavat 
kertauksen, joka raportoidaan FIS:lle.

Hiihtourheilun tasomäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat kuten muutkin 
Hiihtoliiton lisenssin tai Skipassin lunastavat sitoutuvat noudattamaan 
antidopingsääntöjä. Heille kaikille suositellaan verkkokoulutuksen 
suorittamista, jotta he ymmärtävät kuuluvansa antidopingsäännöstön 
piiriin ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

4. Koulutus

https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/lajikohtainen-tasomaarittely/
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Liitto toimittaa vuosittain SUEKilta saatavan Kielletyt aineet ja menetelmät 
urheilussa KAMU-pikaoppaan valmennusryhmien urheilijoille sekä 
aikuisten ja nuorten SM-kilpailujen järjestäjille urheilijoille eteenpäin 
jaettavaksi.

SEURAT
Hiihtoliitto kouluttaa ja tiedottaa myös urheiluseuroja antidopingasioista. 
Tähtiseuraksi-valmennusprosessissa tuodaan antidopingasiat tutuiksi 
prosessissa mukana oleville jäsenseuroille. Kolmen viikon välein 
lähetettävissä seurakirjeissä kerrotaan säännöllisin väliajoin mm. Puhtaasti 
paras -verkkokoulutuksesta, jonka avulla kaikki urheilutoimijat voivat 
oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Seurat voivat myös itse 
tilata antidopingkoulutuksia liitolta tai SUEKilta. SM-kilpailuja järjestäville 
seuroille sisällytetään vuosittain antidopingkoulutusta kisajärjestäjien 
koulutukseen. Koulutus on avoin myös muille kisajärjestäjille. SM-kilpailuja 
järjestävien seurojen hallituksen / johtokunnan tulee suorittaa Puhtaasti 
paras -verkkokoulutus ennen omia SM-kilpailujaan. 

Kevään seuraneuvottelupäivillä tiedotetaan päivitetystä antidoping-
ohjelmasta ja kerran kahdessa vuodessa järjestettävässä liittokokouksessa 
jäsenseuroja informoidaan tarpeen mukaan ajankohtaisista antidoping-
asioista.

VALMENTAJAT JA OHJAAJAT
Hiihtoliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän kaikkiin 
koulutuksiin sisältyy antidopingkoulutusta. Koulutuksen laajuus, sisältö ja 
jaettava materiaali sovelletaan koulutuksen tasoon sekä aihealueeseen 
sopivaksi. Valmentajakoulutuksissa on Eettiset periaatteet urheilussa -
koulutusosio, johon kuuluu tasolla 1 WADA Quiz -pelin pelaaminen ja 
keskustelu pelistä sekä valmentajien että heidän urheilijoidensa kanssa. 
Tasolla 2 on Puhtaasti paras -verkkokoulutus ja tasolla 3 SUEKin järjestämä 
koulutus.

Myös Hiihdon valmentajakerhon jäseniä tiedotetaan antidopingasioista 
mm. somekanavien ja liiton nettisivujen kautta sekä vuotuisessa 
kevätseminaarissa.

MUUT KOHDERYHMÄT
Hiihtoliiton lajien teknisten asiantuntijoiden vuotuisiin koulutuksiin 
osallistuvien tulee suorittaa Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Heidän tulee 
päivittää oma antidopingosaamisensa kerran kolmessa vuodessa.
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Myös Hiihtoliiton henkilökunnalle ja luottamushenkilöille sekä muille 
liiton toimijoille suositellaan Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen 
suorittamista antidopingtietoisuuden lisäämiseksi. Keskeisille 
luottamushenkilöille suositellaan niin ikään osallistumista SUEKin
luottamushenkilöille järjestämiin webinaareihin. 

Edellä mainitut kohderyhmät ovat mukana seuratiedotteiden 
postituslistalla. 

Hiihtoliitto sisällyttää eri kohderyhmien koulutuksiin seuraavat 
antidopingsäännöstössä ja koulutusstandardissa määritetyt teemat 
kohderyhmä huomioiden:
- Puhtaaseen urheiluun liittyvät periaatteet ja arvot
- Urheilutoimijoiden oikeudet ja vastuut, antidopingsäännöstö
- Ankaran vastuun periaate
- Dopingin vaikutukset (fyysiset, sosiaaliset, taloudelliset)
- Dopingrikkomukset
- Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
- Ravintolisien käyttöön liittyvät riskit
- Erivapaus urheilijan lääkityksessä
- Testiprotokolla (virta- ja veritesti, urheilijan biologinen passi)
- Testauspooli, ADAMS ja olinpaikkatiedot
- Dopingia koskevien huolenaiheiden nostaminen esille

Hiihtoliiton koulutuspäällikkö hankkii liittokouluttajan pätevyyden 
osallistumalla säännöllisesti SUEKin järjestämiin kouluttaja-
koulutuksiin ja koordinoi liiton antidopingkoulutusta sekä 
koulutusvelvoitteiden toteutumista. Myös muut Hiihtoliiton 
toimihenkilöt osallistuvat tarpeen mukaan SUEKin järjestämiin 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin ajantasaisen tiedon saamiseksi ja 
välittämiseksi edelleen muille toimijoille. Useampi Hiihtoliiton 
toimihenkilö ja toimija on SUEKin liittotiedotteiden postituslistalla.

Hiihtoliiton koulutusvastaava raportoi SUEKille liiton pitämistä 
antidopingkoulutuksista.
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Suomen Hiihtoliitto tekee vastuullista, avointa ja aktiivista antidoping-
toimintaa. Hiihtoliiton strategian yhtenä painopistealueena on 
vetovoimaiset hiihtolajit. Urheilu tarjoaa hyviä roolimalleja nuorille. 
Hiihtoliitto haluaa viedä eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin viestiä 
sekä vaikuttaa asenteisiin, minkä seurauksena voidaan tehdä oikeita 
valintoja. Hiihtoliiton viestintäpäällikkö koordinoi liiton antidoping-
viestintää.

Hiihtoliitto tiedottaa antidopingasioista monissa eri kanavissaan 
kohderyhmänsä huomioiden. Liiton internetsivujen vastuullisuusosion 
antidopingosiossa kerrotaan Hiihtoliiton antidopingtyöstä ja julkaistaan 
linkit antidopingohjelmaan ja mm. SUEKin KAMU-lääkehakuun, 
erivapausmenettelyyn, ILMO-palveluun ja Puhtaasti paras -
verkkokoulutukseen. Seurakirjeissä nostetaan antidopingasioita esiin 
säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Kotisivujen antidopingmateriaalista ja 
seurakirjeiden sisällöstä vastaavat liiton viestintäpäällikkö ja seurapalvelu-
päällikkö. Antidopingasioista viestitään myös liiton sosiaalisen median 
kanavissa viestintätiimin toimesta.

Liitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa myös mm. kampanjoinnissa ja 
tilaisuuksien järjestämisessä. SUEKin maksuton esittelypiste pyydetään 
harkinnan mukaan erilaisiin tapahtumiin. Liitto tiedottaa seurakäynneillä 
uusimmista antidopingjulkaisuista sekä tarvittaessa myös jakaa 
materiaalia. Materiaalia jaetaan myös seuraneuvottelupäivillä sekä liitto- ja 
liittovaltuuston kokouksessa. Antidopingasioista tiedotetaan niin ikään 
liittojohtoisissa koulutuksissa (valmentajakoulutukset, SM-kisajärjestäjien 
ja TD-koulutus) ja valmennusleireillä. Toiminnasta vastaavat viestintä-
päällikkö, koulutuspäällikkö, seuratoiminnan kehittäjä, seurapalvelu-
päällikkö, valmentajat ja kouluttajat.

Antidopingasiat nostetaan esille viestinnässä erityisesti 9. huhtikuuta 
vuosittain, jolloin vietetään kansainvälistä Play True -päivää. Sosiaalisen 
median aihetunnisteina ovat #PlayTrueDay, #PlayTrue ja #puhtaastiparas.

SHL ja SUEK järjestävät kahdenvälisiä tapaamisia tarpeen mukaan noin 
kaksi kertaa vuodessa.

Hiihtoliiton antidopingohjelmasta tiedotetaan laajasti, jotta sille saadaan 
vaikuttavuutta ja hiihtotoimijat sitoutuvat siihen. Ohjelman vuotuiset 
toimenpiteet nostetaan toimintasuunnitelmaan ja niiden toteutumista 
seurataan liiton vuosikertomuksessa sekä johtokunnan toimesta.

5. Viestintä
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KRIISIVIESTINTÄ
Hiihtoliitolla on oma kriisiviestintäsuunnitelmansa. Mahdollisen 
dopingrikkomuksen tiedotus- ja koordinointivastuu on Hiihtoliiton 
puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla. Liitto voi kuitenkin viestiä 
dopingrikkomuksesta vasta sen jälkeen, kun SUEK on julkistanut 
tapauksen tai kun rikkomuksesta epäilty itse julkisesti vahvistaa 
rikkomusepäilyn. Liiton vastuuhenkilöt välittävät tiedon reagoinnista ja 
asian kommentoijista omalle väelleen ja tärkeille sidosryhmilleen. Tällöin 
kaikki tietävät, kenelle mahdolliset kyselyt tulee suunnata.

Tiedotus hoidetaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti ja siten, ettei viestiin 
jää tulkinnanvaraa (mitä, missä, milloin, miten, seuraukset, toiminta tästä 
eteenpäin ja miten asiaa selvitetään). Kriisiviestinnässä tehdään 
yhteistyötä SUEKin kanssa ja otetaan huomioon yksityisyyden suojan 
alaiset asiat, jotka vaativat salassa pitoa, sekä muut urheilijan oikeudet. 
Kaikkien asiasta tietävien tulee säilyttää ehdoton luottamus siihen saakka, 
kunnes asiasta tiedotetaan ulkoisesti. Urheilijalla on itsellään aina 
mahdollisuus julkaista asia, mutta edistetään toimintatapaa, jossa viestintä 
tapahtuu yhteistyössä Hiihtoliiton ja SUEKin kanssa. 
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DOPINGTESTAUS
Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja muilla antidoping-
organisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat 
sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki urheilijat, jotka 
osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat 
dopingvalvonnan piirissä.

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Hiihtoliiton jäsenseurojen 
urheilijoille dopingtestejä teettävät kotimaassa SUEK, Maailman 
antidopingtoimisto (WADA) ja FIS. Testien käytännön suorittamisesta 
Suomessa vastaa useimmiten SUEKin valtuuttama testiryhmä, 
kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton alaisuudessa. 
Testattavien urheilijoiden valinnasta vastaa testin tilaajataho, joka voi olla 
WADA, IOC, IPC, FIS tai SUEK.

Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella, 
esim. leireillä ja tavanomaisissa harjoitusolosuhteissa tai urheilijan kotona. 
Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta. Näin toimitaan myös 
kilpailutapahtumien yhteydessä, lukuun ottamatta kansainvälisiä 
arvokilpailuja, joissa kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät 
dopingtestien tekemisestä. Kilpailutesteissä kilpailunjärjestäjä on 
velvollinen toimimaan yhteistyössä SUEKin testiryhmän kanssa. 
Liitto tiedottaa kilpailunjärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä 
velvoitteista kilpailunjärjestäjien koulutuksessa sekä järjestely-
sopimuksissa. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään 
asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi sen pitää tarvittaessa järjestää 
täysi-ikäisiä saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka 
helpottavat testauksen kulkua, kuten kilpailujen osallistujalistat, 
osallistujien matkasuunnitelmat ja majoitusosoitteet sekä kilpailujen 
lopputulokset.

TESTAUSPOOLIT
Osa huippu-urheilijoista kuuluu joko FIS:n, SUEKin tai molempien tahojen 
rekisteröityyn testauspooliin. Testauspoolien olinpaikkatietojärjestelmien 
ansiosta urheilijoita voidaan testata ennalta tiedottamatta kilpailujen 
ulkopuolella, milloin ja missä tahansa. Maailmanlaajuinen järjestelmä 
parantaa urheilijoiden tasavertaisuutta ja tukee puhtaan urheilun 
periaatetta. Mikäli rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija ei ole ollut 
tavoitettavissa testiin ja/tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa 
yhteensä kolme kertaa kahdentoista kuukauden aikana kansainvälisessä 
tulostenkäsittelystandardissa määritellyllä tavalla, asiaa voidaan käsitellä 
mahdollisena dopingrikkomuksena.

6. Dopingvalvonta
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Hiihtoliitto toimii yhteistyössä SUEKin kanssa testauspoolien luomisessa, 
ylläpitämisessä ja urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista 
velvoitteista, sekä toimittaa SUEKille testauspooliurheilijoiden kriteerit 
täyttävien urheilijoiden nimet ja yhteystiedot. Testauspooliurheilijoita 
koskevissa asioissa liiton yhteyshenkilöinä toimivat päävalmentajat, 
seurapalvelupäällikkö ja toiminnanjohtaja.

Liitto informoi SUEKia valmennusryhmien kokoonpanoista (nimet, 
syntymäajat ja yhteystiedot) sekä näiden kilpailu- ja leiriohjelmista 
säännöllisesti. Informoinnista vastaavat lajien päävalmentajat.

ERIVAPAUDET
Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn 
lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. 
Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen kielletyn 
hoitomuodon käytön.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee 
hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden 
mukaisesti ennakkoon. SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason 
urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja kaikkialla maailmassa. 
Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla 
SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että 
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle 
on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea 
erivapautta takautuvasti. Tasomäärittely on nähtävillä SUEKin
internetsivuilla. Erkka-erivapauskone, joka auttaa selvittämään, pitääkö 
lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen, sisältää myös tasomäärittelyn.

https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/lajikohtainen-tasomaarittely/
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Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien ja 
maailmancupiin tai MM-kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee hakea 
tarvitsemansa erivapaudet suoraan FIS:ltä. Jos urheilijalla on edellä 
mainitulle tasolle noustessaan jo ennestään voimassa oleva SUEKin
myöntämä erivapaus, sille tulee hakea tunnustus FIS:ltä. FIS tunnustaa 
automaattisesti SUEKin myöntämät erivapaudet niiden urheilijoiden 
osalta, jotka eivät kuulu FIS:n rekisteröityyn testauspooliin.

Maajoukkueiden vastuulääkärit ja seurapalvelupäällikkö ohjeistavat 
urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen 
liittyvissä asioissa. Liiton internetsivujen vastuullisuussivuston 
antidopingosiossa on linkit SUEKin ja FIS:n sivuille, joista löytyvät ohjeet 
erivapausmenettelyyn. Hiihtoliitto viestii erivapausmenettelyyn liittyvistä 
asioista jäsenseuroilleen ja muille keskeisille toimijoille seurakirjeissään ja 
muissa viestintäkanavissaan.

DOPINGRIKKOMUKSET JA KURINPITOMENETTELY
Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia koskeva 
käsittely ja päätösvalta kuuluvat Antidopingasioiden kurinpito-
lautakunnalle tai joissain tapauksissa SUEKille. Itsenäistä päätösvaltaa 
käyttävä, SUEKin yleiskokouksen nimeämä kurinpitolautakunta tutkii ja 
tekee päätöksen siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut vai ei ja määrää 
seuraamukset.

Hiihtoliitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa dopingrikkomustapauksissa ja 
dopingvalvonnassa ja raportoi SUEKille tiedoista, jotka viittaavat doping-
rikkomukseen. Toiminnanjohtaja toimii liiton dopingvalvonnan 
yhteyshenkilönä.

Dopingrikkomusepäilyyn liittyvän tulostenkäsittelyn yhteydessä SUEK 
toimittaa asiaankuuluvat ilmoitukset aina dopingrikkomusepäillylle, jolla 
on oikeus kertoa tästä oman harkintansa mukaan kenelle tahansa. Lisäksi 
SUEK välittää tiedon rikkomusepäilystä epäillyn lajiliiton toiminnan-
johtajalle, jolla on oikeus jakaa luottamuksellinen tieto niille henkilöille, 
joilla on perusteltu tarve tietää asiasta. 

SUEK julkistaa tapauksen, kun kurinpitopäätös on lopullinen, eikä siitä voi 
enää valittaa minnekään. Siihen asti tiedot ovat salassa pidettäviä – tai kun 
rikkomuksesta epäilty itse julkisesti vahvistaa rikkomusepäilyn. Ennen 
julkistamista SUEK on yhteydessä lajiliittoon. Julkistamisen jälkeen myös 
liiton edustajat voivat viestiä asiasta.

SUEK voi toimittaa tiedon rikkomusepäilystä myös Suomen 
Olympiakomitealle, Suomen Paralympiakomitealle ja/tai OKM:lle tarpeen 
mukaan. SUEK välittää tiedon myös rikkomuksesta epäillyn 
kansainväliselle lajiliitolle ja WADAlle.
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Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin voi hakea 
muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on 
kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen urheilutapahtuma, 
muutosta voi hakea ainoastaan Urheilun kansainväliseltä 
välimiesoikeudelta (CAS).

Hiihtoliitto tukee dopingrikkomuksesta kiinni jäänyttä urheilijaa, jotta hän 
ei jää asian kanssa yksin. Menettelystä sovitaan urheilijan edustaman 
seuran kanssa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomi pyrkii vaikuttamaan 
dopingvalvonnan lisäämiseen. Lääkäri Eero Hyvärinen on Kansainvälisen 
hiihtoliiton lääketieteellisen komission jäsen. Myös Olympiakomitean 
vastuulääkäri Maarit Valtonen on toiminut aktiivisesti maastohiihdon 
kansainvälisessä toiminnassa terveydenhuollon edistämiseksi.
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Hiihtoliitolla on sopimuskäytäntö liittyen antidopingasioihin. Liitto 
sisällyttää kaikkiin sopimuksiinsa pykälän, jossa urheilija, valmentaja tai 
liiton toimihenkilö sitoutuu noudattamaan Suomen ja Maailman 
antidopingsäännöstöjä.

URHEILIJOIDEN SOPIMUKSET
Valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden sopimuksiin kirjataan velvoite 
Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamisesta sekä toimimisesta 
yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten 
selvittämisessä. Liitto sisällyttää sopimuksiin myös pykälän, joka velvoittaa 
antidopingsäännöstöjä vastaan rikkonutta urheilijaa maksamaan 
korvausta liitolle sekä maksamaan valmennustukensa takaisin 
sopimuksen edellyttämältä ajalta. Sopimuksista vastaa toiminnanjohtaja.
Lisäksi kaikki Suomisport-palvelun kautta Hiihtoliiton lisenssituotteen 
lunastavat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
antidopingsäännöstöä ja ovat keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.

VALMENTAJIEN JA MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN 
SOPIMUKSET
Liiton valmentajien ja muiden toimihenkilöiden, kuten suksihuoltajien ja 
fysioterapeuttien, työsopimuksiin kirjataan dopingpykälä, jonka mukaan 
antidopingsääntöjen rikkomiseen syyllistynyt työntekijä voidaan irtisanoa 
työsuhteestaan. Työsopimuksista vastaa toiminnanjohtaja.

YRITYSYHTEISTYÖSOPIMUKSET
Liitto sisällyttää yritysyhteistyösopimuksiinsa dopingpykälän / 
antidopingohjelmansa yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla 
tavalla. Mahdollisen dopingrikkomuksen tapahtuessa SHL voi pyytää 
SUEKilta antidopingohjelmansa puolueetonta arviointia. Näin liitto pystyy 
osoittamaan vastuullisen antidopingtoimintansa niin julkisille rahoittajille 
ja sponsoreille kuin medialle. Yritysyhteistyösopimuksista vastaavat 
toiminnanjohtaja ja kaupallinen johtaja.

7. Sopimukset
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Reiluun peliin ja puhtaaseen urheiluun sitoutuminen näkyy Hiihtoliiton 
kaikessa toiminnassa ja kaikki toimijat halutaan sitouttaa näihin arvoihin 
tämän ohjelman kautta. Ohjelman sisältö käydään liiton sisällä läpi, kuten 
myös eri henkilöiden vastuut ohjelman toteuttamisessa. 
Vastuuhenkilöiden muutoksista tiedotetaan SUEKille.

Hiihtoliiton antidopingohjelma julkaistaan SHL:n internetsivuilla ja linkki 
ohjelmaan toimitetaan myös SUEKin internetsivuilla julkaistavaksi. 
Ohjelma päivitetään tarvittaessa. Ohjelman toteutumisesta, seurannasta ja 
päivityksestä vastaa seurapalvelupäällikkö yhdessä muiden 
toimihenkilöiden ja johtokunnan kanssa. Johtokunta vastaa siitä, että 
ohjelman toteuttamiseen on riittävät resurssit.

Liiton johtokunta käsittelee ja hyväksyy antidopingohjelman ja ohjelmassa 
nimetyt vastuuhenkilöt raportoivat vuosittain ohjelman toteutumisesta 
johtokunnalle. Johtokunta arvioi ohjelman toteutumista ja siitä 
raportoidaan myös liiton vuosikertomuksessa.

Liitto sisällyttää antidopingohjelman suunnitelmat vuosittaiseen toiminta-
suunnitelmaansa. Toimintasuunnitelman valmistelevat toimihenkilöt ja 
sen hyväksyy johtokunta.

Liitto sisällyttää antidopingtoiminnan niin ikään valmennuksen 
vuosisuunnitelmaan. Valmennuksen vuosisuunnittelusta vastaavat lajien 
päävalmentajat.

Ohjelmasta ja antidopingtoiminnasta viestitään säännöllisesti.

Yhteystiedot:
Suomen Hiihtoliitto ry
Valimotie 10, 00380 Helsinki
hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi
www.hiihtoliitto.fi

8. Seuranta ja kehitystyö

mailto:hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi
http://www.hiihtoliitto.fi/


21



22

Antidopingohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden vuosikello

9. Vuosikello




