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Johdanto säännöstöön 
 

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (ADT) on 4.12.2008 sitoutunut 
noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä 2009. ADT:n 
toiminnassa noudatetaan Maailman Antidopingtoimiston hyväksymiä 
kansainvälisiä standardeja sekä WADA:n suosittelemia toimintamalleja 
soveltuvin osin. Samalla ADT on vahvistanut Suomen kansallisen 
antidopingsäännöstön. ADT voi antaa Maailman 
antidopingsäännöstöön tai tähän säännöstöön perustuvia erillisiä 
toimintaohjeita. 

 
Kansallinen antidopingohjelma 
 

ADT toimii itsenäisenä kansallisena organisaationa Suomessa. ADT:lla 
on tarpeelliset valtuudet ja vastuu toteuttaa seuraavia asioita: 

 
1. Suunnitella, koordinoida, soveltaa käytäntöön ja seurata 

dopingvalvontaa sekä kehittää sitä; 
2. tehdä yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten 

antidopingorganisaatioiden kanssa; 
3. edistää testausyhteistyötä eri kansallisten 

antidopingorganisaatioiden kanssa; 
4. edistää antidopingtutkimusta; 
5. pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan siihen, että 

dopingrikkomuksen tehneeltä urheilijalta tai urheilijan 
tukihenkilöltä lopetetaan mahdollinen julkinen rahoitus 
toimintakiellon ajaksi; 

6. tutkia perusteellisesti kaikki toimivaltaansa kuuluvat 
dopingrikkomukset sekä selvittää, onko 
dopingrikkomuksessa ollut osallisena urheilijan tukihenkilö 
tai muita henkilöitä; sekä 

7. suunnitella, toteuttaa ja arvioida antidopingviestintää ja 
koulutusohjelmia. 

 
Dopingrikkomukset käsittelee ADT:n yleiskokouksen nimeämä 
itsenäistä päätösvaltaa käyttävä Valvontalautakunta. 

 
ADT:n jäsenet ovat Suomen valtio, jota edustaa opetusministeriö, 
Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands 
Idrottsläkareförening ry. 

 

1 § SÄÄNNÖSTÖN KESKEISET TARKOITUKSET JA SÄÄNNÖSTÖN 
SOVELTAMISALA  

1.1 Säännöstön keskeisenä tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus 
osallistua urheiluun, jossa ei käytetä dopingia ja näin edistää urheilijoiden 
terveyttä, oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua, turvata tehokkaat 
menettelytavat dopingin käytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä 
tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat dopingrikkomusten 
selvittämiseksi ja seuraamusten määräämiseksi. 
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1.2 Suomen antidopingsäännöstöä sovelletaan Suomessa rekisteröityyn 

urheilujärjestöön ja muuhun yhteisöön, joka on säännöissään tai ADT:n 
kanssa erikseen solmitulla sopimuksella sitoutunut noudattamaan tätä 
säännöstöä sekä edellä johdannossa tarkoitettuja toimintaohjeita. 

 
1.3 Tätä säännöstöä sovelletaan myös luonnolliseen henkilöön, joka 

jäsenyyden, kilpailu- tai vastaavan lisenssin taikka sopimuksen perusteella 
edustaa edellä tarkoitettua urheilujärjestöä tai muuta yhteisöä taikka 
muutoin toimii niissä tai toimii urheilijan kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella tämän tukihenkilönä. Säännöstöä sovelletaan myös 
urheilijaan, joka osallistuu edellä tarkoitetun urheilujärjestön tai urheilun 
muun yhteisön järjestämään toimintaan, vaikka hän ei muulla perusteella 
olisikaan tämän säännöstön piirissä. 

 
1.4 Valtion ja ADT:n rahoituksen tai muun tuen saamisen ehtona on, että 

kansallinen liikunta- ja urheilujärjestö hyväksyy ja noudattaa kansallista 
antidopingohjelmaa ja tätä säännöstöä, mukaan lukien säännöstön 
mukaisten dopingrikkomusten seuraamusten soveltaminen yksilöihin 
sekä tekee yhteistyötä ADT:n ja Valvontalautakunnan kanssa kaikissa 
antidopingasioissa, jotka Maailman antidopingsäännöstön mukaan eivät 
kuulu asianomaisen kansainvälisen lajiliiton toimivaltaan.  

 
1.5 Hyväksymällä tämän säännöstön osaksi omaa säännöstöään 

urheilujärjestöt sekä niiden jäsenet ja tapahtumiin osallistuvat tunnustavat 
ADT:n valtuudet ja vastuun kansallisen antidopingohjelman 
soveltamisessa ja valtuuttavat ADT:n valvomaan tämän säännöstön 
noudattamista. 

 
1.6 Hyväksymällä tämän säännöstön ja sisällyttämällä sen omiin sääntöihinsä 

ja ohjeisiinsa kansallinen urheilujärjestö hyväksyy, että tämä säännöstö 
velvoittaa sitä ja sen jäseniä. Kansallinen urheilujärjestö sitoutuu 
noudattamaan päätöksiä, jotka on tehty tämän säännöstön perusteella, 
erityisesti Valvontalautakunnan ja Urheilun oikeusturvalautakunnan 
päätöksiä. 

 
1.7.  Urheilijat ovat erityisesti vastuussa siitä, että he noudattavat kaikkia 

kulloinkin voimassa olevan Maailman antidopingsäännöstön ja Suomen 
antidopingsäännöstön ohjeita ja määräyksiä. Heidän tulee olla 
käytettävissä dopingtestaukseen, varmistettava, ettei heidän elimistöönsä 
pääse mitään urheilussa kiellettyä ainetta, tiedottaa lääkäreilleen, että he 
eivät saa käyttää mitään urheilussa kiellettyä ainetta, eikä menetelmää ja 
varmistaa, etteivät he syyllisty dopingrikkomukseen käyttäessään jotain 
lääketieteellistä hoitoa. Muut säännöstöön kohdan 1 mukaan sitoutuneet 
henkilöt ovat myös velvollisia noudattamaan kaikkia kulloinkin voimassa 
olevan Maailman antidopingsäännöstön ja Suomen 
antidopingsäännöstön ohjeita ja määräyksiä. Heidän tulee tehdä 
yhteistyötä urheilijoiden kanssa dopingtestausohjelman toteuttamiseksi 
sekä kaikin tavoin edistää urheilijoiden dopingin vastaisia asenteita ja 
käyttäytymistä.  
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2 § DOPINGRIKKOMUKSET 

Urheilijan ja muun edellä kohdassa 1.3 tarkoitetun henkilön tulee olla 
selvillä siitä, mikä on dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja 
menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa olevassa WADA:n 
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. 

 
Dopingilla tarkoitetaan yhtä ja useampaa dopingrikkomusta. 

 

Dopingrikkomukset ovat seuraavat: 
 

2.1 Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen 
aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta. 

 
2.1.1 Urheilijan on varmistettava, että hänen elimistöönsä ei pääse mitään 

kiellettyä ainetta. Urheilija on vastuussa häneltä otetusta näytteestä 
löytyneestä kielletystä aineesta, sen aineenvaihduntatuotteista tai 
merkkiaineista. Urheilijan aikomuksella, tuottamuksella, laiminlyönnillä 
tai tietoisuudella ei ole vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.1 
mukaista dopingrikkomusta. 

 
2.1.2 Riittävänä näyttönä dopingrikkomuksesta pidetään ainakin seuraavaa:  

 
(a) urheilijalta otetussa A-näytteessä on kiellettyä ainetta, sen 

aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita eikä urheilija 
vaadi B-näytteen analyysia eikä sitä tämän vuoksi 
analysoida, tai  

 
(b) urheilijan B-näyte analysoidaan ja tämä analyysi vahvistaa 

urheilijalta otetun A-näytteen analyysin tuloksen. 
 
2.1.3 Urheilijalta otetusta näytteestä löytynyt mikä tahansa kielletty aine, sen 

aineenvaihduntatuote tai merkkiaine on, sen pitoisuudesta riippumatta, 
osoituksena dopingrikkomuksesta; lukuun ottamatta niitä aineita ja 
poikkeavuuksia, joille on asetettu rajapitoisuus tai -suhde kiellettyjen 
aineiden ja menetelmien luettelossa. Jos kielletylle aineelle, sen 
aineenvaihduntatuotteelle tai merkkiaineelle on kiellettyjen aineiden ja 
menetelmien luettelossa määrätty rajapitoisuus tai –suhde, tämän 
rajapitoisuuden tai –suhteen ylittävä testitulos on osoitus 
dopingrikkomuksesta.  

 
2.1.4 Poikkeuksena edellä kohdassa 2.1. tarkoitettuun yleissääntöön voidaan 

kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa tai kansainvälisissä 
standardeissa määrittää erityisiä kriteerejä sellaisten kiellettyjen aineiden 
käytön arvioimiseksi, joita voi muodostua myös elimistössä. 

 
2.2 Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö taikka käytön yritys  

 
2.2.1 Urheilijan on varmistettava, että hänen elimistöönsä ei pääse mitään 

kiellettyä ainetta. Urheilija on vastuussa häneltä otetusta näytteestä 
löytyneestä kielletystä aineesta, sen aineenvaihduntatuotteista tai 
merkkiaineista. Urheilijan aikomuksella, tuottamuksella, laiminlyönnillä 
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tai tietoisuudella ei ole vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.2 
mukaista dopingrikkomusta. 

 
2.2.2 Dopingrikkomuksena pidetään kielletyn aineen tai menetelmän 

käyttämistä taikka sellaisen yritystä riippumatta siitä, onko käyttö tai 
yritys onnistunut. 

 
2.3 Urheilijan kieltäytyminen dopingtestistä tai testimääräyksen 

noudattamatta jättäminen ilman pakottavaa syytä urheilijan saatua 
kutsun testiin antidopingsääntöjen mukaisella tavalla, taikka 
muunlainen dopingtestin välttely. 

 
2.4 Urheilija on laiminlyönyt ilmoittaa kohdassa 5.5 tarkoitetut 

olinpaikkatietonsa yhteensä kolme (3) kertaa kahdeksantoista (18) 
kuukauden pituisen ajanjakson aikana tai hän ei ole ollut 
tavoitettavissa ilmoittamiensa olinpaikkatietojen mukaisesti, jotka 
määritellään Kansainvälisessä testausstandardissa. 
Kahdeksantoista (18) kuukauden ajanjaksot alkavat ensimmäisestä 
ja kustakin seuraavasta laiminlyönnistä erikseen. 

 
2.5 Dopingvalvonnan minkälainen tahansa manipulointi tai 

manipuloinnin yritys. 
 

2.6 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito 
 

2.6.1 Urheilijalla on hallussaan  
 

(a) kilpailun aikana mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kielletyn 
menetelmän käyttämisessä tarvittavaa aineistoa tai välineitä; 
tai  

 
(b) kilpailun ulkopuolella kiellettyä ainetta tai kielletyn 

menetelmän käyttämisessä tarvittavaa aineistoa tai välineitä, 
jonka tai joiden käyttäminen on kielletty myös kilpailun 
ulkopuolella, ellei urheilija näytä toteen, että edellä 
tarkoitettu hallussapito perustuu lääkinnälliseen 
tarkoitukseen kohdan 4.4. nojalla myönnettyyn 
erivapauteen tai muuhun hyväksyttävään syyhyn. 

 
2.6.2 Urheilijan tukihenkilöllä on hallussaan  
 

(a) kilpailun aikana mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kielletyn 
menetelmän käyttämisessä tarvittavaa aineistoa tai välineitä; 
tai  

 
(b) kilpailun ulkopuolella kiellettyä ainetta tai kielletyn 

menetelmän käyttämisessä tarvittavaa aineistoa tai välineitä, 
jonka tai joiden käyttäminen on kielletty kilpailun 
ulkopuolella, ellei urheilijan tukihenkilö näytä toteen, että 
edellä tarkoitettu hallussapito perustuu lääkinnälliseen 
tarkoitukseen, kohdan 4.4 nojalla urheilijalle myönnettyyn 
erivapauteen tai muuhun hyväksyttävään syyhyn. 

 



 

 

7 
 

2.7 Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai 
levittämisen yritys. 

 
2.8 Kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen urheilijalle tai 

sellaisen yritys kilpailun aikana, tai sellaisen kielletyn aineen tai 
menetelmän luovuttaminen urheilijalle tai sellaisen yritys kilpailun 
ulkopuolella, jonka käyttäminen on kielletty myös kilpailun 
ulkopuolella, sekä minkälainen tahansa rohkaiseminen, 
yllyttäminen, auttaminen, avunanto, peittäminen tai muunlainen 
osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys. 

  

3 § TODISTELU 

3.1 Todistustaakka ja vaadittava näyttö 
 

ADT:n on näytettävä toteen, että dopingrikkomus on tapahtunut.  
 
Valvontalautakunta arvioi, onko ADT:n esittämää näyttöä pidettävä 
riittävänä osoituksena dopingrikkomuksesta ottaen huomioon urheilijan 
tai muun henkilön asian käsittelyssä esittämä todistelu. 
 
Kohdissa 10.4 ja 10.6 tarkoitetuissa tapauksissa urheilijan 
näyttövelvollisuus toiminnastaan ja niiden tavoitteista tai perusteista on 
säännönmukaista laajempi. 
 

3.2 Todistuskeinot tosiseikkojen ja olettamien toteennäyttämiseksi  
  

Väitetyn dopingrikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä 
tahansa luotettavalla tavalla, myös tunnustamalla. 

 
Todistelussa sovelletaan seuraavia sääntöjä: 

 
3.2.1 WADA:n akkreditoimien laboratorioiden oletetaan suorittaneen 

näytteiden analysoinnin ja valvontamenettelyt Kansainvälisen laborato-
riostandardin mukaisesti. Urheilija tai muu henkilö voi kumota tämän 
olettaman osoittamalla, että Kansainvälisestä laboratoriostandardista on 
poikettu, mikä on perustellusti voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen. 

 
Jos urheilija tai muu henkilö kumoaa edellä mainitun olettaman 
osoittamalla, että Kansainvälisestä laboratoriostandardista on poikettu, 
mikä on perustellusti voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen, ADT:lla 
on sen jälkeen todistustaakka siitä, ettei mainittu poikkeaminen ole 
aiheuttanut positiivista testitulosta. 

 
3.2.2 Jostain muusta kansainvälisestä standardista tai muusta 

antidopingsäännöstä tai -toimintatavasta poikkeaminen, joka ei ole 
aiheuttanut positiivista testitulosta tai muuta dopingrikkomusta, ei 
mitätöi testituloksia. Jos urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että 
jostain toisesta kansainvälisestä standardista tai muusta 
antidopingsäännöstä tai -toimintatavasta on poikettu, mikä on 
perustellusti voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen taikka muun 
dopingrikkomuksen, ADT:lla on sen jälkeen todistustaakka siitä, ettei 
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mainittu poikkeaminen ole aiheuttanut positiivista testitulosta tai 
tosiasiaperustaa dopingrikkomukselle. 

 
3.2.3 Tosiasiat, jotka on vahvistettu oikeuden tai toimivaltaisen 

välimiesoikeuden ratkaisulla, johon ei voida hakea muutosta tai ei ole 
haettu muutosta muutoksenhakuajan päättymiseen mennessä, ovat 
kumoamaton todiste urheilijaa tai muuta henkilöä vastaan, jota ratkaisu 
koskee. 

 
3.2.4 Valvontalautakunta voi tehdä päätöksen dopingrikkomusta koskevassa 

asiassa, vaikka urheilija tai muu henkilö, jonka väitetään syyllistyneen 
dopingrikkomukseen, saatuaan tiedon kohtuullisessa ajassa ennen asian 
käsittelyä, kieltäytyy saapumasta käsittelytilaisuuteen tai vastaamasta 
hänelle dopingasian käsittelyssä esitettyihin kysymyksiin.  

 

4 § KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 

4.1 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu ja 
päivitykset  

 
WADA julkaisee harkintansa mukaan kiellettyjen aineiden ja 
menetelmien luettelon kansainvälisenä standardina. Kiellettyjen aineiden 
ja menetelmien luettelon muutokset ja täydennykset tulevat osaksi 
Suomen antidopingsäännöstön määräyksiä ilman eri päätöstä kolmen (3) 
kuukauden kuluttua siitä, kun WADA on julkaissut ne, ellei luettelossa tai 
sen päivityksissä määrätä muuta. ADT julkaisee kiellettyjen aineiden 
luettelon vuosittain suomeksi.  Urheilujärjestöjen tulee huolehtia, että 
urheilijat ja heidän tukihenkilönsä saavat luettelon käyttöönsä. 
 

4.2 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritellyt 
kielletyt aineet ja menetelmät 

 
4.2.1 Kielletyt aineet ja menetelmät. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa 

määritellään ne kielletyt aineet ja menetelmät, jotka ovat kiellettyjä sekä 
kilpailuissa että kilpailun ulkopuolella sekä ne aineet ja menetelmät, jotka 
ovat kiellettyjä ainoastaan kilpailuissa. WADA voi laajentaa kiellettyjen 
aineiden ja menetelmien luetteloa määrätyissä urheilulajeissa. Kielletyt 
aineet ja menetelmät voidaan ilmaista kiellettyjen aineiden ja 
menetelmien luettelossa joko yleiskäsitteellä (kuten anaboliset aineet) tai 
yksilöityinä aineina tai menetelminä.  

 
4.2.2 Erikseen määritellyt aineet. Kaikki kielletyt aineet, lukuun ottamatta 

anabolisten aineiden ja hormonien ryhmiä sekä kiellettyjen aineiden 
luettelossa erikseen määriteltyjä piristeitä ja hormoniantagonisteja ja 
modulaattoreita, ovat erikseen määriteltyjä aineita sovellettaessa 9 ja 10 
§:n määräyksiä (yksilösanktiot). 

 
Kielletyt menetelmät eivät voi olla erikseen määriteltyjä aineita.  
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4.3 Perusteet kiellettyjen aineiden ja menetelmien ottamiseksi 
luetteloon 

 
Päätös ottaa aine tai menetelmä kiellettyjen aineiden ja menetelmien 
luetteloon ja aineiden luokittelu eri ryhmiin on lopullinen, eikä urheilija 
tai muu henkilö voi kyseenalaistaa sitä sillä perusteella, ettei aine tai 
menetelmä olisi peiteaine tai se ei voisi parantaa suoritusta tai se ei voisi 
olla terveydelle vaarallista tai urheiluhengen vastaista. 

 
4.4 Erivapaudet  

 
 ADT noudattaa kulloinkin voimassa olevaa WADA:n Kansainvälistä 
erivapausstandardia. 
 
Urheilijoiden, joilla on lääketieteellinen peruste käyttää jotain kiellettyä 
ainetta tai menetelmää, pitää hakea käytölleen erivapaus. 
 
ADT nimeää lääkäreistä koostuvan erivapauslautakunnan, joka käsittelee 
erivapaushakemukset. Erivapauslautakunnan puheenjohtaja kutsuu 
koolle ne lautakunnan asiantuntijat, jotka kulloinkin käsittelevät haettuja 
erivapauksia. Erivapauslautakunta käsittelee hakemukset ja antaa 
päätöksensä kulloinkin voimassa olevan WADA:n kansainvälisen 
erivapausstandardin mukaisesti. Erivapauslautakunnan päätökseen 
voidaan hakea muutosta kohdassa 13.4 määrätyllä tavalla. 

 
ADT:n erivapauslautakunta tai kansainvälinen lajiliitto voi myöntää 
erivapaudet urheilijoille WADA:n kulloinkin voimassa olevan 
erivapausstandardin mukaisesti. 

 
4.4.1 ADT:n erivapauslautakunta voi myöntää urheilijalle, jonka on 

terveydentilansa vuoksi todistettavasti käytettävä kiellettyä ainetta tai 
menetelmää, määräaikaisen erivapauden käyttää tarkoitettua ainetta tai 
menetelmää lääkinnälliseen tarkoitukseen. Erivapautta on haettava 
kirjallisesti.  

 
4.4.2 ADT:n erivapauslautakunta käsittelee muiden kuin kohdassa 4.4.3 

tarkoitettujen urheilijoiden erivapaushakemukset ja tekee hakemuksia 
koskevat päätökset. 

 
4.4.3 Urheilijan, joka kuuluu kansainvälisen lajiliittonsa rekisteröityyn 

testauspooliin tai osallistuu kansainvälisen lajiliittonsa kansainvälisiksi 
kilpailuiksi määrittämiin kilpailuihin, tulee esittää hakemuksensa 
erivapaudesta kansainväliselle lajiliitolleen. 

 
4.4.4 ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien urheilijoiden ja kansallisiin 

tapahtumiin osallistuvien urheilijoiden tulee hakea erivapaus ADT:n 
erivapauslautakunnalta urheilijoiden kansallisten tasomääritysten ja 
ADT:n ohjeiden mukaisesti. WADA voi omasta aloitteestaan koska 
tahansa ottaa käsiteltäväkseen uudelleen kansainvälisen tason urheilijalle 
tai kansalliseen testauspooliin kuuluvalle kansallisen tason urheilijalle 
lääkinnälliseen käyttöön myönnetyn erivapauden. Lisäksi, jos tällaisen 
urheilijan hakemus erivapaudesta on hylätty, WADA voi urheilijan 
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pyynnöstä ottaa käsiteltäväkseen tällaisen päätöksen. Jos WADA 
katsoo, että erivapaushakemuksen myöntäminen tai sen epääminen eivät 
ole vastanneet Kansainvälistä erivapausstandardia, WADA voi muuttaa 
päätöksen. 

 
ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan tulee tehdä 
erivapaushakemus niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa (lukuun 
ottamatta akuutteja hätätilanteita) viimeistään 21 päivää ennen kuin 
urheilija tarvitsee erivapauden hyväksynnän (esimerkiksi ennen 
urheilutapahtumaa).  

 
Erivapaushakemusten käsittelystä määrätään erillisessä 
erivapausohjeessa. 

 
4.4.5 WADA määrittelee kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa ne 

aineet tai niiden käyttötavat, joiden käytöstä voi erivapausmenettelyn 
sijasta vain ilmoittaa WADA:n kulloinkin voimassa olevan 
erivapausstandardin mukaisesti ADT:lle.  

  

5 § TESTAUS 

5.1 Kansainvälinen testausstandardi 
 

5.1.1 ADT:n toteuttamassa ja valtuuttamassa dopingvalvonnassa ja  
-testauksessa noudatetaan WADA:n hyväksymää voimassa olevaa 
Kansainvälistä testausstandardia.  

 
5.2 Oikeus dopingtestaukseen 

 
5.2.1 ADT:lla ja millä tahansa testaukseen oikeutetulla 

antidopingorganisaatiolla, on oikeus WADA:n antidopingsäännöstön 
mukaisesti tehdä ja teettää testejä urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet 
tämän säännöstön kohdan 1 (säännöstön soveltamisala) mukaisesti 
voimassa olevaan antidopingsäännöstöön.  

 
5.2.2 ADT, WADA, kansainvälinen lajiliitto tai mikä tahansa 

antidopingorganisaatio voi tehdä ja teettää kilpailutestejä niissä 
kilpailuissa, joissa niillä on testausoikeus. 

 
5.2.3 Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksesta vastaa 

kilpailunjärjestäjä kansainvälisen lajiliiton määräämällä tavalla. Mikäli 
kilpailunjärjestäjä ei toteuta dopingtestausta, voi ADT kansainvälisen 
lajiliiton tai WADA:n hyväksynnällä tehdä dopingtestejä kyseisessä 
kilpailussa. Kansallisissa kilpailuissa testauksista vastaa ADT. 

 
5.2.4 Kilpailun ulkopuolisia testejä voidaan tehdä ADT:n, WADA:n, 

Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) (Olympialaisten aikana), 
Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) (Paralympialaisten aikana), 
kansainvälisen lajiliiton sekä lisäksi minkä tahansa maan kansallisen 
antidopingorganisaation toimesta, jossa urheilija kyseisellä hetkellä on. 
ADT voi tehdä ja teettää tämän säännöstön kohdan 1 (säännöstön 
soveltamisala) mukaisesti sitoutuneille urheilijoille kilpailun ulkopuolisia 
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testejä Suomessa ja ulkomailla, missä ja milloin tahansa ennalta 
ilmoittamatta.  

 
5.2.5 ADT:lla on oikeus tehdä virtsatestejä, veritestejä sekä mahdollisia muita 

dopingtestejä. Näytteitä voidaan kerätä kiellettyjen aineiden ja 
menetelmien tunnistamiseksi, seulontatarkoituksessa tai 
pitkäaikaisseurantana urheilijan yksilöllisen profiloinnin luomiseksi. Jos 
urheilijalta otetaan näyte seulontatarkoituksessa, näytettä voidaan käyttää 
vain urheilijan identifioimiseksi dopingtestiä varten. Jos näyte otetaan 
urheilijan yksilöllistä profilointia varten, sitä voidaan käyttää perusteena 
edellä kohdassa 2 tarkoitettuun dopingrikkomukseen.  

 
5.2.6 ADT:lla on oikeus testata alaikäisiä urheilijoita, joihin sovelletaan 

Suomen Antidopingsäännöstöä kohdan 1.3 perusteella. Testaus 
suoritetaan voimassa olevan Kansainvälisen testausstandardin alaikäisiä 
urheilijoita koskevan ohjeistuksen mukaisesti.  

 
5.2.7 ADT:lla ja muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä testejä 

urheilijalle, joka on väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa tai urheilun 
toimintakiellossa.  

 
5.3 Testauksen suunnittelu, koordinointi ja toteutus  

 
5.3.1 ADT on vastuussa Kansainvälisen testausstandardin mukaisesta 

toimivaltaansa kuuluvasta dopingvalvonnan ja -testauksen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta. ADT koordinoi testaustoimintaa yhdessä muiden 
antidopingorganisaatioiden kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

 
5.3.2 Urheilijat valitaan testeihin Kansainvälisen testausstandardin mukaisesti. 

Pääosa dopingtesteistä pyritään tekemään kohdennetusti. 
 

5.3.3 ADT myöntää dopingtestaajilleen määräaikaiset valtuudet 
dopingtestaukseen ja muuhun dopingvalvontaan. ADT päättää testaajille 
annettavista testaukseen ja muuhun dopingvalvontaan liittyvistä 
toimeksiannoista.  

 
5.3.4 Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään dopingtestejä varten 

tarpeelliset olosuhteet, tilat sekä tarvittaessa dopingtestauksessa avustavia 
henkilöitä. 

 
5.3.5 WADA:n riippumattomilla tarkkailijoilla tulee olla pääsy kaikkiin 

urheilutapahtumiin. 
 

5.4 Testauspoolit 
 

5.4.1 Jokaisella kansallisella antidopingorganisaatiolla sekä kansainvälisellä 
lajiliitolla on velvollisuus luoda rekisteröity testauspooli, johon kilpailun 
ulkopuolinen testaus erityisesti kohdennetaan, ja joita Kansainvälisen 
testausstandardin mukaiset olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuudet 
koskevat. 
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5.4.2.  ADT:n rekisteröityyn testauspooliin määrätään ne urheilijat, joihin 

kilpailun ulkopuolinen testaus erityisesti kohdennetaan. ADT määrittää 
ja julkaisee kriteerit, joiden perusteella urheilijat nimetään ADT:n 
rekisteröityyn testauspooliin. 
  

5.4.3  ADT:lla on oikeus rekisteröidyn testauspoolin lisäksi määrittää 
urheilijoista yksi tai useampia testauspooleja, joihin kuuluvilla urheilijoilla 
on velvollisuus ilmoittaa olinpaikkatietonsa ADT:n määräämällä tavalla. 
ADT antaa edellä tarkoitetuille urheilijoille täsmälliset ohjeet 
ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä. 

 
 

5.4.4  Kansallisilla urheilujärjestöillä on velvollisuus toimia yhteistyössä ADT:n 
kanssa ADT:n testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä sekä 
urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista. Kansallisen 
urheilujärjestön velvollisuus on ilmoittaa ADT:lle ne urheilijat sekä 
heidän yhteystietonsa, jotka täyttävät testauspooliurheilijoiden kriteerit. 
ADT tarkistaa ja päivittää testauspooleja säännöllisesti. ADT:lla on 
oikeus päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista. ADT:lla on 
oikeus siirtää kansalliselle lajiliitolle testauspooleihin liittyviä 
velvollisuuksia voimassa olevan Kansainvälisen testausstandardin 
mukaisesti. 

 
 

5.4.5  Urheilija kuuluu ADT:n määrittelemään testauspooliin, kunnes hän 
ilmoittaa kirjallisesti ADT:lle lopettavansa kilpaurheilun tai hän ei täytä 
enää testauspooliurheilijan kriteereitä, jolloin ADT poistaa hänet 
testauspoolista ja ilmoittaa asiasta kirjallisesti urheilijalle. 

 
5.4.6  Mikäli kansalliseen rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija on 

kirjallisesti ilmoittanut lopettavansa kilpaurheilun, mutta haluaa 
myöhemmin jatkaa kilpailemista, tulee hänen ilmoittaa ADT:lle 
aikomuksestaan kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäistä kilpailuaan. 
ADT voi urheilijan hakemuksen perustella lyhentää 6 kuukauden 
määräaikaa. ADT:n vastaanotettua ilmoituksen, urheilija on kilpailun 
ulkopuolisen testauksen piirissä.  

 
5.5 Olinpaikkatietojen ilmoittaminen  

 
5.5.1 ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvilla urheilijoilla on voimassa 

olevan Kansainvälisen testausstandardin mukainen olinpaikkatietojen 
ilmoitusvelvollisuus.  

 
5.5.2 ADT tiedottaa kirjallisesti testauspooliin kuuluvalle urheilijalle 

testauspooliin kuulumisesta, hänen velvoitteistaan sekä hänen 
velvollisuuksiensa laiminlyöntien seuraamuksista. 

 
5.5.3 Testauspooliin kuuluvalla urheilijalla on velvollisuus ilmoittaa ajan tasalla 

olevat yhteys- ja olinpaikkatietonsa kirjallisesti ADT:lle 
neljännesvuosittain sekä päivittää niitä ADT:n ohjeistuksen mukaisesti. 
Urheilijan tulee olla testattavissa kaikkina aikoina antamiensa 
olinpaikkatietojen mukaisesti.  
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5.5.4 ADT:lla on oikeus luovuttaa ADT:n rekisteröityyn testauspooliin 
kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoja WADA:lle ja muille 
antidopingorganisaatioille siten kuin Kansainvälisessä testausstandardissa 
kulloinkin määrätään. ADT:llä on oikeus luovuttaa muihin 
testauspooleihin kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoja WADA:lle ja 
muille antidopingorganisaatioille omien toimintaohjeidensa mukaisesti. 

 

6 § NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI 

Dopingtesteissä otettujen näytteiden analysoinnissa noudatetaan 
Maailman antidopingsäännöstön kohdan 6 määräyksiä. 

 
6.1 Akkreditoidun laboratorion käyttö 

 
ADT lähettää säännöstön mukaiset dopingtestinäytteet WADA:n 
akkreditoimaan laboratorioon tai laboratorioon, joka on muutoin 
WADA:n hyväksymä. Tulosten käsittelystä vastaava 
antidopingorganisaatio valitsee näytteiden analysointiin käytettävän 
WADA:n akkreditoiman laboratorion (tai muun WADA:n hyväksymän 
laboratorion tai menetelmän). Laboratoriot analysoivat 
dopingtestinäytteet ja raportoivat tuloksista laboratorioita koskevan 
Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaan. 

 
6.2 Näytteiden ottamisen ja analysoinnin tarkoitus 

 
Dopingin vastaista toimintaa varten näytteet analysoidaan kiellettyjen 
aineiden ja menetelmien luettelossa määriteltyjen kiellettyjen aineiden ja 
menetelmien sekä muiden, Maailman antidopingsäännöstön kohdassa 
4.5. mukaisesti määrättyjen, seurannan kohteena olevien aineiden 
havaitsemiseksi tai antidopingorganisaation avustamiseksi relevanttien 
parametrien profiloinnissa urheilijan virtsa-, veri- tai muusta näytteestä, 
mukaan lukien DNA- ja geeniprofilointi. 

 
6.3 Näytteiden tieteellinen tutkimus 

 
Näytteitä ei saa käyttää ilman urheilijan kirjallista suostumusta muihin 
kuin kohdassa 6.2. määrättyihin tarkoituksiin. Jos näytteitä käytetään 
urheilijan suostumuksella muihin kuin kohdassa 6.2 määrättyihin 
tarkoituksiin, niistä on poistettava kaikki tunnistetiedot niin, ettei 
näytteistä käy välillisestikään ilmi sen urheilijan henkilöllisyys, josta näyte 
on otettu.  
 

6.4 Näytteiden uudelleenanalysointi 
 
Kohdassa 6.2. tarkoitetuissa tapauksissa näyte voidaan uudelleen 
analysoida joko ADT:n, WADA:n tai muun näytteen oton 
toimeksiantaneen antidopingorganisaation pyynnöstä. Näytteiden 
uudelleen analysoinnissa noudatetaan Kansainvälisen 
laboratoriostandardin vaatimuksia. 
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7 § TESTITULOSTEN KÄSITTELY 

Tulosten käsittely on ADT:n vastuulla silloin, kun testaus on suoritettu 
ADT:n toimeksiannosta ja valtuutuksella, tai kun ADT on havainnut 
mahdollisen muun dopingrikkomuksen.  

 
ADT noudattaa testitulosten käsittelyssä seuraavia menettelyjä: 
  

7.1 Raportit testien tuloksista ja mahdollisista muista 
dopingrikkomuksista  

 
7.1.1 Dopingtestaajien tulee ilmoittaa ADT:lle kaikki mahdolliset 

dopingrikkomukset sekä toimittaa kirjalliset raportit tapahtumista 
ADT:lle. 

 
Dopingnäytteet analysoineen laboratorion tulee ilmoittaa ADT:lle 
kaikkien analysoitujen näytteiden tulokset luotettavalla ja 
luottamuksellisella tavalla.  
 
Kansallisten urheilujärjestöjen tulee ilmoittaa ja raportoida ADT:lle 
kaikki tietoonsa tulleet ADT:n toimivaltaan kuuluvat mahdolliset 
säännöstön rikkomukset.  

 
7.2 Negatiiviset dopingtestitulokset  

 
7.2.1 Dopingtestipöytäkirjojen ja laboratorion dopingtestitulosraporttien 

perusteella ADT selvittää negatiivisen dopingtestinäytteen antaneiden 
urheilijoiden henkilöllisyyden ja tiedottaa niistä tarvittaessa 
asianmukaisille tahoille tämän säännöstön mukaisesti. 

 
7.2.2 ADT säilyttää kaikki dopingtesteihin liittyvät asiakirjat mukaan lukien 

negatiiviset testitulosraportit vähintään kahdeksan (8) vuotta. 
 

7.3 Positiiviset ja poikkeavat dopingtestitulokset 
 

7.3.1 Positiivisten testitulosten alustava arviointi 
 

7.3.1.1 Kun urheilijan dopingtestitulos (A-näyte) on raportoitu 
positiiviseksi, ADT selvittää, 

 
(a) onko urheilijalla voimassa oleva erivapaus lääkinnällistä 

käyttöä varten positiivisen testituloksen aiheuttaneelle 
aineelle tai voidaanko tällainen erivapaus myöntää hänelle 
jälkikäteen tämän säännöstön ja Kansainvälisen 
erivapausstandardin perusteella; tai 

 
(b) onko Kansainvälisestä testausstandardista tai 

Kansainvälisestä laboratoriostandardista poikettu siten, että 
kyseinen poikkeama aiheuttaisi positiivisen testituloksen. 

 
7.3.1.2 Jos urheilijalla on Kansainvälisen erivapausstandardin 

mukaisesti myönnetty voimassaoleva erivapaus 
lääkinnällistä käyttöä varten positiivisen testituloksen 
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aiheuttaneelle aineelle tai sellainen on hänelle tämän 
säännöstön ja Kansainvälisen erivapausstandardin 
mukaisesti myönnetty jälkikäteen, ei ADT jatka 
dopingtestituloksen käsittelyä positiivisena testituloksena.  

 
7.3.1.3 Jos ADT päättää olla esittämättä positiivista 

dopingtestitulosta dopingrikkomuksena kohdassa 7.3.1.1 
(b) tarkoitettuun poikkeamaan perustuen, ADT ilmoittaa 
asiasta urheilijalle, urheilijan kansainväliselle lajiliitolle ja 
urheilijan kansalliselle lajiliitolle ja WADA:lle sekä 
Valvontalautakunnalle. 

  
7.3.2 Positiivisten testitulosten alustavaa arviointia seuraava ilmoitus ja 

selvityspyyntö 
 

7.3.2.1 Mikäli kohdassa 7.3.1 tarkoitetussa positiivisen 
testituloksen alustavassa arvioinnissa todetaan,  
 - että urheilijalle ei ole myönnetty erivapautta lääkinnällistä 
käyttöä varten, eikä erivapautta voitaisi myöntää  
jälkikäteen; tai  
- että edellä kohdassa 2.1.3 tarkoitettu rajapitoisuus taikka  
-suhde on ylitetty, 
on ADT:n, ottaen huomioon mitä kohdassa 7.4.4 
määrätään, viipymättä annettava todisteellisesti seuraavat 
tiedot urheilijalle ja asianomaiselle urheilujärjestölle tai 
muulle kurinpitovaltaa käyttävälle yhteisölle sekä 
Valvontalautakunnalle: 

 
(a) urheilijan nimi, kansalaisuus, vakituinen asuinmaa ja 

urheilulaji; 
 
(b) tieto, onko kyse kilpailun aikaisesta vai kilpailun 

ulkopuolisesta testistä sekä testinoton päivämäärä; 
 

(c) tiedot positiivisen A-näytteen sisältämästä kielletystä 
aineesta; 

 
(d) tieto positiivisesta testituloksesta ja epäillystä 

dopingrikkomuksesta; 
 
(e) mahdolliset seuraamukset kyseisestä dopingrikkomuksesta;  
 
(f) urheilijan oikeudesta pyytää annetun määräajan puitteissa 

B-näytteen analyysiä, ja siitä, että jos hän ei pyydä sitä, 
katsotaan urheilijan luopuneen B-näytteen analyysistä; 

 
(g) jos urheilija tai ADT pyytää B-näytteen analyysiä, B-

näytteen analyysin päivämäärästä, kellonajasta sekä 
paikasta; 

 
(h) tieto urheilijan ja/tai hänen edustajansa oikeudesta olla 

läsnä, kun B-näyte avataan ja analysoidaan, Kansainvälisen 
laboratoriostandardin määrittämän määräajan puitteissa; 
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(i) muut tahot, jotka saavat tiedon positiivisesta A-näytteestä; 
 
(j) urheilijan oikeudesta saada pyynnöstä kopiot A- ja B-

näytteiden laboratoriodokumentaatiosta, jossa on 
Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaiset tiedot; 

 
(k) urheilijan oikeudesta vastata kaikkiin väitteisiin, joiden 

mukaan säännöstöä on rikottu; 
 
(l) urheilijan mahdollisesta, kohdan 7.6 mukaan määrätystä, 

väliaikaisesta toimintakiellosta, sekä siihen liittyvistä 
seuraamuksista; sekä 

 
(m) urheilijan oikeudesta antaa selvityksensä ja tulla kuulluksi 

Valvontalautakunnan kokouksessa ennen 
Valvontalautakunnan päätöksentekoa siitä, onko kyseessä 
dopingrikkomus.  

 
7.3.2.2 ADT ilmoittaa positiivisesta testituloksesta kohdassa 14.4.2 

tarkoitetuille antidopingorganisaatioille. 
 

7.3.3 Poikkeavien dopingtestitulosten arviointi 
 

7.3.3.1 Kansainvälisten standardien mukaisesti laboratorioiden on 
joissakin tilanteissa raportoitava poikkeavina testituloksina 
sellaisten kiellettyjen aineiden esiintyminen, joita voi 
muodostua elimistössä myös sisäsyntyisesti, jotka vaativat 
lisätutkimuksia.  

 
7.3.3.2 Kun urheilijan dopingtestitulos (A-näyte) on raportoitu 

poikkeavana, ADT selvittää, 
 

(a) onko urheilijalla voimassaoleva erivapaus lääkinnällistä 
käyttöä varten poikkeavan testituloksen aiheuttaneelle 
aineelle tai voidaanko tällainen erivapaus hänelle myöntää 
jälkikäteen tämän säännöstön ja Kansainvälisen 
erivapausstandardin perusteella; tai 

 
(b) onko Kansainvälisestä testausstandardista tai 

Kansainvälisestä laboratoriostandardista poikettu siten, että 
kyseinen poikkeama aiheuttaisi poikkeavan testituloksen. 

 
7.3.3.3 Mikäli kohdan 7.3.3.2 mukaisessa poikkeavien testitulosten 

arvioinnissa ei käy ilmi lääkinnällistä käyttöä varten 
myönnettyä erivapautta, eikä oikeutta lääkinnällistä käyttöä 
varten jälkikäteen myönnettävään erivapauteen, eikä 
poikkeavan testituloksen aiheuttanutta poikkeamaa, on 
ADT:n suoritettava kansainvälisten standardien mukainen 
lisätutkimus.  

 
7.3.3.4 Mikäli kansainvälisten standardien mukainen lisätutkimus 

osoittaa, että poikkeava testitulos ei johdu 
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dopingrikkomuksesta, eikä sitä siitä syystä käsitellä 
positiivisena testituloksena, ilmoittaa ADT asian tiedoksi 
urheilijalle, urheilijan kansainväliselle lajiliitolle ja 
WADA:lle. 

 
7.3.3.5 Mikäli kansainvälisten standardien mukainen lisätutkimus 

osoittaa, että poikkeava testitulos johtuu mahdollisesti 
dopingrikkomuksesta, ja se käsitellään siten positiivisena 
testituloksena, ilmoittaa ADT asian urheilijalle sekä 
kohdassa 14.4.2 mainituille antidopingorganisaatioille 
kohdan 7.3.2 mukaisesti.  

 
7.3.3.6 ADT ei ilmoita poikkeavasta testituloksesta ennen kuin se 

on suorittanut kansainvälisten standardien mukaisen 
lisätutkimuksen ja päättänyt, esittääkö se poikkeavan 
testituloksen positiivisena testituloksena, paitsi 
jommassakummassa seuraavista tapauksista: 

 
(a) Jos ADT päättää, että B-näyte on analysoitava ennen kuin 

voidaan päättää lisätutkimusten tarpeellisuudesta kohdan 
7.4 mukaisesti, ADT voi suorittaa B-näytteen analyysin 
ilmoitettuaan siitä urheilijalle, ja ilmoituksessa on oltava 
kuvaus poikkeavasta testituloksesta ja kohdan 7.3.2.1 (a)-(d) 
mukaiset tiedot. 

 
(b) Jos joko suurten tapahtumien järjestäjä juuri ennen 

kansainvälistä tapahtumaansa tai jokin urheilujärjestö, jonka 
määräaika valita joukkueen jäsenet kansainväliseen 
tapahtumaan lähestyy, tiedustelee ADT:lta, onko suurten 
tapahtumien järjestäjän tai urheilujärjestön antaman 
luettelon urheilijoilla vireillä olevaa poikkeavaa testitulosta, 
ADT:n on ilmoitettava sellaiset urheilijat ilmoitettuaan 
ensin poikkeavasta testituloksesta kyseisille urheilijoille. 

 
7.4 B-näytteen analysointi 

 
7.4.1 Urheilijalla tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan avustajalla, ADT:lla ja 

asianomaisella urheilujärjestöllä tai muulla urheilun toimivaltaisella 
yhteisöllä on kohdassa 7.3.2 tarkoitetussa ilmoituksessa annetun 
määräajan kuluessa oikeus pyytää B-näytteen analyysi. Pyyntö analyysin 
tekemisestä on esitettävä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. Mikäli sitä 
ei annetun määräajan puitteissa vaadita, katsotaan, että B-näytteen 
analyysistä on luovuttu. 

 
7.4.2 ADT:lla on itsenäinen oikeus pyytää B-näytteen analyysiä. 

 
7.4.3 B-näyte analysoidaan sitä pyytäneen kustannuksella. 

 
7.4.4 Mikäli B-näytteen analyysiä on pyydetty, sopii ADT asianomaisen 

laboratorion kanssa B-näytteen analyysin ajankohdan ja vahvistaa sen 
välittömästi urheilijalle ja muille asianmukaisille tahoille. Asianomainen 
laboratorio päättää B-näytteen analyysin ajankohdasta Kansainvälisen 
laboratoriostandardin mukaisesti. Urheilijalla tai hänen edellä (7.4.1) 
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tarkoitetulla avustajallaan, asianomaisella urheilujärjestöllä tai muulla 
asianosaiseksi katsottavalla urheilun yhteisöllä sekä ADT:n edustajalla on 
oikeus olla läsnä B-näytteen analyysissä. 

 
7.4.5 Urheilijan tai hänen edustajansa tai asianomaisen urheilujärjestön tai 

muun 7.4.4 kohdassa tarkoitetun urheilun yhteisön taikka ADT:n 
poissaolo ei estä B-näytteen analysointia. 

 
7.4.6 Mikäli urheilija tai hänen edustajansa ei osallistu B-näytteen avaamiseen 

ja/tai analysointiin, nimeää ADT puolueettoman tarkkailijan seuraamaan 
B-näytteen tunnistamista ja avaamista. 

 
7.4.7 Mikäli B-näytteen analyysitulos ei vahvista A-näytteen positiivista 

dopingtestitulosta, katsotaan koko dopingtestin olleen negatiivinen, eikä 
tapauksen käsittelyä jatketa mahdollisena dopingrikkomuksena. Tästä on 
tiedotettava urheilijalle sekä muille henkilöille ja yhteisöille, joille on 
annettu tieto A-näytteen tuloksesta. 

 
Mikäli urheilija on A-näytteen positiivisen testituloksen perusteella 
määrätty väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon, menetellään kohdassa 
7.6 määrätyllä tavalla.  

 
7.4.8 Mikäli B-näytteen analyysitulos vahvistaa A-näytteen positiivisen 

dopingtestituloksen, ADT jatkaa asian käsittelyä mahdollisena 
dopingrikkomuksena ja ilmoittaa käsittelyn jatkamisesta urheilijalle sekä 
kohdassa 14.4.2 tarkoitetuille antidopingorganisaatioille. 

 
7.5 Menettely muissa dopingrikkomuksissa  

 
7.5.1 ADT suorittaa muun epäillyn dopingrikkomuksen selvittämiseksi 

tarvittavat lisätutkimukset käytettävissään olevilla soveltuvilla ja 
tarpeellisiksi katsomillaan menettelytavoilla. Kun ADT voi todennäköisin 
perustein katsoa dopingrikkomuksen tapahtuneen, sen on ilmoitettava 
viipymättä epäillylle urheilijalle tai muulle henkilölle kirjallisesti, mitä 
säännöstön kohtaa on todennäköisesti rikottu, ja mikä on rikkomuksen 
peruste. ADT pyytää epäillyltä henkilöltä ja asianomaiselta 
urheilujärjestöltä tai muulta urheilun yhteisöltä kirjallisen selvityksen 
asiasta kohdan 7.3.2 mukaisesti, sekä ilmoittaa mahdollisuudesta tulla 
kuultavaksi Valvontalautakunnan kokoukseen ennen päätöksentekoa 
siitä, onko epäilty syyllistynyt dopingrikkomukseen. ADT ilmoittaa 
asiasta myös Valvontalautakunnalle sekä muille antidopingorganisaatioille 
kohdassa 14 määrätyllä tavalla. 

 
7.5.2 Olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntien käsittely  

 
7.5.2.1 ADT suorittaa ADT:n rekisteröityyn testauspooliin 

kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoihin liittyvän 
seurannan ja mahdollisten laiminlyöntien käsittelyn 
Kansainvälisen testausstandardin mukaisesti.  

 
7.5.2.2 Mikäli ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluva 

urheilija on kohdassa 2.4 tarkoitetun kahdeksantoista (18) 
kuukauden ajanjakson aikana saanut ADT:lta tai muulta 
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antidopingorganisaatiolta kolme huomautusta, ADT:n 
on saatettava laiminlyönti Valvontalautakunnan 
käsiteltäväksi. Valvontalautakunta päättää, onko urheilijan 
laiminlyönti katsottava dopingrikkomukseksi ja antaa 
lausuntonsa siitä määrättävästä seuraamuksesta.  

 
7.5.2.3 ADT suorittaa ADT:n muihin kuin ADT:n rekisteröityyn 

testauspooliin kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoihin 
liittyvän seurannan ja mahdollisten laiminlyöntien käsittelyn 
erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

 
7.6 Väliaikainen urheilun toimintakielto  

  
7.6.1 Jos urheilijan dopingtestin A-näytteestä on raportoitu positiivinen 

testitulos kielletystä aineesta, ADT:n on viipymättä määrättävä urheilijalle 
väliaikainen urheilun toimintakielto, ellei edellä kohtien 7.3.1.1 tai 7.3.1.2 
määräyksistä muuta johdu. ADT ilmoittaa asiasta urheilijalle ja muille 
asianmukaisille tahoille kohdan 7.3.2 mukaisesti. Väliaikaiseen urheilun 
toimintakieltoon määrättyä urheilijaa on kuultava pikaisesti. 
Kuulemismenettelystä määrätään Valvontalautakunnan työjärjestyksessä.  

 
7.6.2 Jos urheilijan dopingtestin A-näytteestä on raportoitu positiivinen 

testitulos kohdassa 4.2.2 tarkoitetusta erikseen määritellystä aineesta tai 
urheilijaa taikka muuta henkilöä voidaan perustellusti epäillä muusta 
dopingrikkomuksesta, urheilija tai muu henkilö voidaan asettaa 
väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon, ellei edellä kohdan 7.3.1.1 tai 
7.3.1.2. määräyksistä muuta johdu. ADT ilmoittaa asiasta urheilijalle tai 
muulle henkilölle sekä muille asianmukaisille tahoille kohdassa 7.3.2 
määrätyllä tavalla. Väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätyn 
urheilijan tai muun henkilön pikaisesta kuulemisesta määrätään 
Valvontalautakunnan työjärjestyksessä.  

 
7.6.3 Jos urheilija tai ADT taikka muu asianomainen antidopingorganisaatio on 

pyytänyt B-näytteen analyysiä, eikä tämä vahvista A-näytteen analyysin 
positiivista testitulosta, väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätty 
urheilija vapautuu toimintakiellosta siitä ajankohdasta lukien, kun tieto B-
näytteen tuloksesta on tullut ADT:n tietoon. ADT tiedottaa tuloksen 
viipymättä urheilijalle, tämän avustajalle ja asianomaiselle 
urheilujärjestölle sekä muille edellä tässä kohdassa tarkoitetulle 
antidopingorganisaatioille.  

 
7.6.4 Jos urheilija tai muu henkilö on asetettu väliaikaiseen urheilun 

toimintakieltoon muun kuin dopingtestin A-näytteen positiivisen 
testituloksen perusteella, ja Valvontalautakunta päättää sille esitettyjen 
selvitysten perusteella, että kyseessä ei ole ollut dopingrikkomus, 
urheilijan tai muun henkilön väliaikainen urheilun toimintakielto päättyy 
heti. 

 
7.6.5 Jos urheilija tai urheilijan joukkue on suljettu kilpailusta tai 

urheilutapahtumasta väliaikaisen urheilun toimintakiellon johdosta, mutta 
väliaikainen urheilun toimintakielto on sittemmin kumoutunut kohdan 
7.6.3 tai 7.6.4 perusteella, urheilija tai joukkue saa edelleen osallistua 
kilpailuihin tai urheilutapahtumaan, jos osallistumisesta ei aiheudu haittaa 
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kilpailuille, ja ellei asianomaisen kansainvälisen tai kansallisen lajiliiton 
säännöistä muuta johdu. 

 
7.6.6 Väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilija tai muu henkilö ei 

saa: 
 

(a) edustaa urheilujärjestöä tai muuta säännöstöön sitoutunutta 
yhteisöä kilpailussa missään säännöstöön sitoutuneessa 
lajissa; eikä 

 
(b) osallistua säännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai 

muun yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin 
urheilutapahtumiin kilpailijana tai toimitsijana. 

 
7.6.7 Asianomaisen urheilujärjestön tai muun yhteisön on, saatuaan tiedon 

kilpailun tai urheilutapahtuman yhteydessä määrätystä positiiviseen 
testitulokseen perustuvasta väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta, 
tiedotettava tästä välittömästi kilpailun tai urheilutapahtuman järjestäjälle, 
mikäli kilpailu tai tapahtuma jatkuu väliaikaisen urheilun toimintakiellon 
aikana. 

 
7.7 Selvityksen antaminen ja pyyntö tulla kuultavaksi  

 
7.7.1 Kun ADT antaa urheilijalle tai muulle henkilölle ja asianosaiselle 

urheilujärjestölle tiedoksi joko positiivisen testituloksen tai epäillyn muun 
dopingrikkomuksen, on ADT:n selvitettävä urheilijalle tai muulle 
henkilölle hänen oikeutensa antaa kirjallinen selvitys asiasta ja 
mahdollisuudesta pyydettäessä tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan 
kokouksessa ennen Valvontalautakunnan päätöksentekoa.  

 
7.7.2 Urheilijan tai muun henkilön ja asianomaisen urheilujärjestön tai muun 

urheilun yhteisön on annettava kirjallinen selvitys asiasta ja esitettävä 
kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokouksessa 
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. 

 
7.7.3 Mikäli urheilija, urheilijan kirjallisesti valtuuttama avustaja, asianomainen 

urheilujärjestö tai muu asianosaiseksi katsottava urheilun yhteisö taikka 
ADT on pyytänyt B-näytteen analysointia, kirjallinen selvitys asiasta ja 
kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokouksessa on 
esitettävä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa B-näytteen 
analyysituloksen tiedoksiannosta. 

 
7.7.4 Kirjallisen selvityksen antamatta jättäminen taikka henkilön tai 

asianomaisen urheilujärjestön tai muun asianosaiseksi katsottavan 
yhteisön poissaolo eivät estä asian käsittelyä ja ratkaisemista 
Valvontalautakunnassa. 

 
7.7.5 Urheilija, urheilijan kirjallisesti valtuuttama avustaja, muu henkilö tai 

asianomainen urheilujärjestö tai muu asianosaiseksi katsottava urheilun 
yhteisö voi erityisestä syystä pyytää lisäaikaa selvityksen antamiselle. 
Lisäajan antamisesta päättää Valvontalautakunnan puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 



 

 

21 
7.7.6 Jos kansainvälinen urheilujärjestö on todennut suomalaisen urheilijan 

tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen, mutta siirtänyt asian 
käsittelyn suomalaiselle, tähän säännöstöön sidotulle urheilujärjestölle, 
viimeksi mainitun järjestön on viivytyksettä ilmoitettava ADT:lle asian 
käsittelyn siirtämisestä noudattaen ADT:n vahvistamaa yleistä ohjeistusta. 

 
 
ADT käsittelee saamassaan ilmoituksessa tarkoitetun asian noudattaen soveltuvin 
osin tämän säännöstön määräyksiä. 

 

8 § DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELY 

Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee ADT:n nimeämä 
Valvontalautakunta. Asia tulee vireille Valvontalautakunnassa, kun ADT 
on toimittanut epäillyn dopingrikkomuksen dokumentit ja urheilijan tai 
muun henkilön mahdollisen selvityksen Valvontalautakunnalle. 
 
Valvontalautakunnan tulee olla oikeudenmukainen ja puolueeton 
kaikissa toimissaan. Niillä valvontalautakunnan jäsenillä, jotka 
käsittelevät kulloistakin tapausta, ei saa olla mitään aiempaa 
sidonnaisuutta tapaukseen. Jokaisen jäsenen on ilmoitettava 
puheenjohtajalle ennen tapauksen käsittelyä kaikki ne sidonnaisuudet, 
jotka voivat vaikuttaa tapauksen käsittelyyn. 

 
Valvontalautakunta käsittelee ja päättää, onko säännöstön 
soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai 
toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Jos 
valvontalautakunta pitää edellä tarkoitettua menettelyä tai toimintaa 
dopingrikkomuksena, sen on annettava perusteltu kirjallinen lausunto 
seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan 
antidopingsäännöstön perusteella määrättävä. 

 
8.1 Dopingrikkomusten käsittely Valvontalautakunnassa 

 
8.1.1 Jokaisella asianosaisella on oikeus olla omalla kustannuksellaan 

edustettuna Valvontalautakunnan käsittelyssä. Asianosaisilla on oikeus 
esittää kirjallisia todisteita ja kuulla henkilötodistajia. 
Valvontalautakunnan harkinnan mukaan todistajia voidaan kuulla myös 
puhelimitse. 

 
8.1.2 Urheilijalla, muulla henkilöllä tai heidän avustajillaan sekä asianomaisella 

urheilujärjestöllä tai muulla asianosaiseksi katsottavalla urheilun yhteisöllä 
on, jos Valvontalautakunta katsoo sen välttämättömäksi, oikeus käyttää 
Valvontalautakunnan valitsemaa tulkkia. Samalla kun Valvontalautakunta 
päättää tulkin käyttämisestä ja hänen valinnastaan sen on päätettävä myös 
vastuusta tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. 

 
8.1.3 Käsittelyn päätyttyä Valvontalautakunnan on annettava viivytyksettä 

perusteltu kirjallinen päätös ja lausunto. Valvontalautakunnan päätös ja 
lausunto on se, jota enemmistö lautakunnan jäsenistä on kannattanut. 
Päätöksestä ja lausunnosta on käytävä ilmi myös vähemmistön mielipide 
ja muut eriävät mielipiteet. 
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8.1.4 Valvontalautakunnan päätökseen, johon voidaan hakea muutosta, 

tulee liittää asianmukainen muutoksenhakuosoitus. 
 

8.1.5 Organisaatio, joka päättää dopingrikkomuksen seuraamuksesta, on 
velvollinen viivytyksettä tiedottamaan julkisesti dopingrikkomuksesta ja 
siitä määräämästään seuraamuksesta. 

 
8.2 Käsittely urheilutapahtumissa 

 
Useita vuorokausia yhdenjaksoisesti jatkuvien urheilutapahtumien 
yhteydessä voidaan tarvittaessa järjestää dopingasian nopeutettu käsittely. 
Nopeutetusta käsittelystä päättää Valvontalautakunnan puheenjohtaja tai 
hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja siinä järjestyksessä kuin 
Valvontalautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Valvontalautakunnan 
työjärjestyksessä määrätään nopeutetussa käsittelyssä noudatettavista 
menettelytavoista.  

 
8.3 Käsittelystä luopuminen  

 
Urheilija tai muu henkilö voi nimenomaisesti luopua asian käsittelystä 
Valvontalautakunnassa. Käsittelystä luopumisena pidetään myös sitä, että 
urheilija tai muu henkilö ei kiistä ADT:n väitettä dopingrikkomuksesta  
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saatuaan ilmoituksen epäillystä 
rikkomuksesta. 
 
Jos dopingasian käsittelystä Valvontalautakunnassa on luovuttu, 
Valvontalautakunnan tulee toimittaa kohdassa 13.2.3 tarkoitetuille 
henkilöille perusteltu päätöksensä lausuntoineen, josta käy lisäksi ilmi 
asian enemmästä käsittelystä luopuminen.  

 
8.4 Urheilun lopettamisen vaikutus epäillyn dopingrikkomuksen 

käsittelyyn  
 

Vaikka antidopingrikkomuksesta epäilty urheilija tai muu henkilö lopettaa 
urheilemisen tai toiminnan urheilun piirissä joko ennen epäillyn 
dopingrikkomuksen selvittämisen alkamista tai sen selvittämisen ollessa 
vielä käynnissä, ADT:lla on oikeus suorittaa rikkomuksen tutkinta 
loppuun ja viedä asia Valvontalautakunnan käsittelyyn päätöksentekoa 
varten. Valvontalautakunnalla on oikeus käsitellä asia ja tehdä päätös 
siitä, onko epäilty dopingrikkomus tapahtunut. Valvontalautakunta voi 
lausua päätöksessään myös seuraamuksesta, joka voidaan määrätä 
väitetystä dopingrikkomuksesta. 
 

9 § YKSITTÄISEN KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN  

Yksilölajin yksittäisessä kilpailussa ilmi tulleen dopingrikkomuksen 
perusteella urheilijan kilpailusuoritus on hylättävä. Lisäksi urheilija on 
määrättävä menettämään kilpailun tuloksesta saamansa hyödyn, kuten 
pisteet, mitalin ja palkinnot, jotka urheilija on velvollinen palauttamaan 
kilpailun järjestäjälle. 
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10 § YKSILÖÖN KOHDISTUVAT SEURAAMUKSET    

10.1 Kilpailutuloksen hylkääminen 
 

Urheilutapahtuman järjestelyvastuussa oleva organisaatio voi 
dopingrikkomuksen johdosta hylätä urheilijan kaikki 
urheilutapahtumassa saavuttamat henkilökohtaiset kilpailutulokset ja 
sijoitukset. Lisäksi urheilija on määrättävä menettämään kilpailun 
tuloksista saamansa hyödyn, kuten pisteet, mitalin ja palkinnot, jotka 
urheilija on velvollinen palauttamaan kilpailun järjestäjille. 

 
10.1.1 Mikäli urheilija näyttää toteen, että dopingrikkomus urheilutapahtuman 

yksittäisessä kilpailussa ei johtunut hänen tuottamuksestaan tai 
laiminlyönnistään, urheilijan suorituksia urheilutapahtuman muissa 
kilpailuissa ei hylätä. Jos on pidettävä todennäköisenä, että urheilijan 
dopingrikkomus vaikutti hänen suorituksiinsa myös urheilutapahtuman 
muissa kilpailuissa kuin siinä, missä dopingrikkomus tuli ilmi, hylätään ne 
kilpailusuoritukset, joihin dopingrikkomuksen on katsottava 
vaikuttaneen. 

 
 

10.2 Urheilun toimintakielto kiellettyjen aineiden ja kiellettyjen 
menetelmien käytöstä  

 
Edellä kohdassa 2.1 (urheilijan näytteessä on kiellettyä ainetta, sen 
aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta), kohdassa 2.2 (kielletyn 
aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys) ja kohdassa 2.6 
(kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito) tarkoitetusta urheilijan 
tai muun henkilön ensimmäisestä rikkomuksesta on määrättävä kahden 
(2) vuoden urheilun toimintakielto, ellei jäljempänä kohdassa 10.4 tai 
10.5 tarkoitettujen määräysten soveltaminen anna aihetta jättää 
toimintakielto määräämättä tai määrätä se kahta vuotta lyhyemmäksi 
ajaksi, taikka kohdan 10.6 määräyksen soveltaminen anna aihetta 
määrätä urheilun toimintakielto kahta vuotta pidemmäksi ajaksi. 

 
10.3 Muista dopingrikkomuksista määrättävä urheilun toimintakielto  

 
Muista kuin edellä 10.2 kohdassa tarkoitetuista dopingrikkomuksista 
määrätään urheilun toimintakielto seuraavasti: 

 
10.3.1 Kun seuraamus määrätään kohdan 2.3 (urheilijan kieltäytyminen 

dopingtestistä tai testimääräyksen noudattamatta jättäminen ilman 
pakottavaa syytä urheilijan saatua kutsun testiin antidopingsääntöjen 
mukaisella tavalla, tai muunlainen dopingtestin välttely) tai kohdan 2.5 
(dopingvalvonnan minkälainen tahansa manipulointi tai manipuloinnin 
yritys) rikkomisesta, urheilun toimintakiellon pituus on kaksi (2) vuotta, 
ellei samalla ole sovellettava jäljempänä kohdissa 10.5 tai 10.6 
tarkoitettuja määräyksiä.   

 
10.3.2 Kun seuraamus määrätään kohdan 2.7 (kielletyn aineen tai kielletyn 

menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys) tai kohdan 2.8 (kielletyn 
aineen tai menetelmän luovuttaminen urheilijalle tai sellaisen yritys 
kilpailun aikana, tai sellaisen kielletyn aineen tai menetelmän 
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luovuttaminen urheilijalle kilpailun ulkopuolella, jonka käyttäminen on 
kielletty myös kilpailun ulkopuolella, sekä minkälainen tahansa 
rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, avunanto, peittäminen tai 
muunlainen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys) 
rikkomisesta, urheilun toimintakiellon pituuden tulee olla vähintään neljä 
(4) vuotta ja enintään elinikäinen, ellei samalla ole sovellettava jäljempänä 
kohdassa 10.5 tarkoitettua määräystä. 

 
Jos tässä kohdassa (10.3.2) tarkoitettuun dopingrikkomukseen on 
syyllistynyt alaikäisen urheilijan tukihenkilö, rikkomusta on pidettävä 
törkeänä ja siitä on määrättävä alaikäisen urheilijan tukihenkilölle 
elinikäinen urheilun toimintakielto, paitsi jos kysymyksessä on 4.2.2 
kohdassa tarkoitettu erikseen määritelty aine. 
 
Valvontalautakunnan on ilmoitettava tämän kohdan (10.3.2) 
ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetusta rikkomuksesta myös 
asianomaisille viranomaisille, jos rikkomuksen on aihetta epäillä olevan 
vastoin Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

 
10.3.3 Edellä 2.4 kohdassa tarkoitetuista rikkomuksista on määrättävä vähintään 

yhden (1) vuoden ja enintään kahden (2) vuoden urheilun toimintakielto 
urheilijan tuottamuksen asteesta riippuen. Muuhun kuin rekisteröityyn 
testauspooliin kuuluvalle urheilijalle voidaan antaa varoitus. 

 
10.4  Erikseen määritellyistä aineista määrättävä seuraamus erityisissä 

olosuhteissa 
 

Mikäli urheilija näyttää toteen, millä tavalla erikseen määritelty aine on 
päässyt hänen elimistöönsä, tai muu henkilö näyttää toteen, miten 
erikseen määritelty aine on tullut hänen haltuunsa, sekä että tällä erikseen 
määritellyllä aineella ei ole ollut tarkoitus parantaa urheilijan suoritusta 
tai peittää suoritusta parantavan aineen käyttöä, urheilun toimintakielto 
määrätään edellä 10.2 kohdassa määrätystä poiketen seuraavasti: 
ensimmäisestä rikkomuksesta seuraamuksena on vähintään varoitus ja 
enintään kahden (2) vuoden urheilun toimintakielto.  
 
Urheilijan tai muun henkilön on edellä tässä kohdassa (10.4) 
tarkoitetuissa tapauksissa esitettävä väitteensä tueksi todisteita, jotka 
vakuuttavat Valvontalautakunnan siitä, että aikomuksena ei ole ollut 
parantaa urheilusuoritusta tai peittää suoritusta parantavan aineen 
käyttöä. Määrättäessä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa 
tarkoitettua seuraamusta, huomioon on otettava urheilijan tai muun 
henkilön tuottamuksen aste. 

 
10.5 Urheilun toimintakiellon määräämättä jättäminen tai sen 

poistaminen taikka toimintakiellon lyhentäminen 
erityisolosuhteiden perusteella 

 
10.5.1 Ei tuottamusta eikä laiminlyöntiä. Jos urheilija yksittäisen 

dopingrikkomuksen tapahduttua näyttää toteen, että rikkomus ei ole 
johtunut hänen tuottamuksestaan eikä laiminlyönnistään, urheilun 
toimintakielto tulee jättää määräämättä tai poistaa jo määrätty urheilun 
toimintakielto. 
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Kun urheilijan näytteestä on löydetty 2.1 kohdassa tarkoitettua kiellettyä 
ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta, hänen on 
näytettävä toteen edellisessä kappaleessa määrätyn lisäksi, millä tavalla 
kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä. 
 
Jos urheilun toimintakielto on jätetty määräämättä tai se on poistettu 
edellä tässä kappaleessa tarkoitetuilla perusteilla, ei dopingrikkomusta 
oteta huomioon  kohdan 10.7 määräystä sovellettaessa.  

 
10.5.2 Ei huomattavaa tuottamusta eikä laiminlyöntiä. Jos urheilija yksittäisen 

dopingrikkomuksen tultua ilmi näyttää toteen, että rikkomus ei ole 
johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan eikä laiminlyönnistään, 
ja jos urheilijan näytteestä on löydetty 2.1 kohdassa tarkoitettua kiellettyä 
ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta, hän lisäksi näyttää 
toteen, millä tavalla kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä, 
voidaan urheilun toimintakielto määrätä muutoin määrättävää 
toimintakieltoa lyhyemmäksi. Näin määrättävän toimintakiellon tulee 
kuitenkin olla vähintään puolet muutoin määrättävästä urheilun 
toimintakiellosta. 

 
Jos ilman edellä tarkoitettuja lyhentämisperusteita määrättävä urheilun 
toimintakielto olisi elinikäinen, lyhentämisperustein määrättävän 
toimintakiellon tulee kuitenkin olla vähintään kahdeksan (8) vuotta. 

 
10.5.3 Huomattava myötävaikutus dopingrikkomusten selvittämisessä. Jos urheilija tai 

muu henkilö on ennen päätöstään hakea muutosta Valvontalautakunnan 
päätökseen ja viimeistään ennen muutoksenhakuajan päättymistä 
huomattavalla myötävaikutuksellaan avustanut Valvontalautakuntaa, 
viranomaista tai ammatillisen järjestön valvonta- tai vastaavaa elintä siten, 
että 

 
(a) Valvontalautakunta saa selvitettyä toisen henkilön 

dopingrikkomuksen tai siten, että 
 
(b) viranomainen saa selvitettyä toisen henkilön rikollisen teon 

taikka 
 

(c) ammatillisen järjestön edellä tarkoitettu elin saa selvitettyä 
ammatillisten tai eettisten sääntöjensä rikkomuksen,  

 
voidaan dopingrikkomuksesta annettua päätöstä muuttaen lyhentää 
määrättyä urheilun toimintakieltoa. 

 
Edellä tarkoitettujen määräaikojen umpeuduttua voidaan urheilun 
toimintakiellon kestoaikaa lyhentää vain WADA:n ja asianomaisen 
kansainvälisen lajiliiton suostumuksella. 
 
Jo määrätyn urheilun toimintakiellon lyhentämisen määrästä päätettäessä 
on otettava huomioon urheilijan tai muun henkilön suorittaman 
dopingrikkomuksen vakavuus ja urheilijan tai muun henkilön 
huomattavan myötävaikutuksen merkittävyys dopinginvastaisen 
toiminnan kannalta. 
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Jo määrättyä urheilun toimintakieltoa voidaan lyhentää enintään kolme 
neljäsosaa. Jos jo määrätty urheilun toimintakielto on elinikäinen, 
lyhennetyn toimintakiellon on oltava kuitenkin vähintään kahdeksan (8) 
vuotta. 
 
Mikäli urheilun toimintakieltoa päätetään lyhentää edellä tässä kohdassa 
tarkoitetuilla perusteilla, siitä tulee toimittaa pikaisesti kirjallinen 
perusteltu päätös kaikille niille antidopingorganisaatiolle, joilla on 13 
kohdan määräysten perusteella oikeus valittaa päätöksestä. 
 
Jos toimintakiellon pituutta muutetaan siitä syystä, että urheilija tai muu 
henkilö ei olekaan avustanut tapauksen selvittämisessä siten kuin oli 
oletettu, urheilija tai muu henkilö voi valittaa muutoksesta kohdan 13.2 
mukaan. 

 
10.5.4 Dopingrikkomuksen tunnustaminen muun näytön puuttuessa. 
 

Mikäli urheilija tai muu henkilö tunnustaa syyllistyneensä 
dopingrikkomukseen 
 
(a) ennen kuin hän on saanut kutsun dopingtestiin, jolla 

dopingrikkomus voitaisiin näyttää toteen; tai 
 
(b) jos dopingrikkomus on muu kuin kohdassa 2.1 tarkoitettu, 

ennen kuin hän on saanut kohdassa 7.3 tarkoitetun 
ensimmäisen ilmoituksen tunnustamastaan rikkomuksesta, 
ja tunnustus on ainoa luotettava näyttö rikkomuksesta 
tunnustuksen hetkellä, urheilun toimintakieltoa voidaan 
lyhentää, mutta ei alle puoleen muutoin määrättävästä 
urheilun toimintakiellosta. 

 
10.5.5 Urheilun toimintakieltoa koskevien määräysten soveltamisjärjestys, kun urheilija tai 

muu henkilö näyttää toteen, että hänellä on oikeus lyhennettyyn sanktioon kohdan 
10 yhtä useamman määräyksen perusteella. 

 
Urheilun toimintakiellon pituutta määrättäessä on ensin määritettävä 
perusseuraamus soveltaen kohtien 10.2, 10.3, 10.4 tai 10.6 määräyksiä. 
Tästä perusseuraamuksesta voidaan urheilun toimintakieltoa lyhentää 
kohtien 10.5.2, 10.5.3 tai 10.5.4 määräyksissä tarkoitetulla tavalla. 

 
Jos urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että hänellä on oikeus 
urheilun toimintakiellon lyhentämiseen tai sen keskeyttämiseen 
vähintään kahdella kohdissa 10.5.2, 10.5.3 tai 10.5.4 tarkoitetulla 
perusteella,  voidaan urheilun toimintakieltoa vielä lyhentää, kuitenkin 
niin, että urheilun toimintakiellon tulee aina olla vähintään yksi neljäsosa 
edellä tarkoitetusta perusseuraamuksesta, tai, jos perusseuraamus olisi 
elinikäinen, urheilun toimintakiellon tulee olla vähintään kahdeksan (8) 
vuotta. 
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10.6 Urheilun toimintakieltoa pidentävät perusteet 
 

Mikäli ADT näyttää toteen, että yksittäiseen dopingrikkomukseen liittyy 
raskauttavia seikkoja, joiden vuoksi muutoin määrättävää urheilun 
toimintakieltoa on perusteltua pidentää, voidaan muutoin määrättävä 
urheilun toimintakielto pidentää enintään neljän (4) vuoden pituiseksi, 
paitsi, jos urheilijan tai muun henkilön Valvontalautakunnalle esittämä 
näyttö osoittaa vakuuttavasti, että urheilija tai muu henkilö ei ole 
rikkonut tietoisesti antidopingsäännöstöä. 
 
Urheilija tai muu henkilö voi välttää tämän määräyksen soveltamisen 
myöntämällä dopingrikkomuksensa pikaisesti sen jälkeen, kun ADT on 
pyytänyt häneltä selvityksen antidopingrikkomuksesta. 
 
Tätä määräystä (10.6) ei sovelleta määrättäessä seuraamuksia edellä 
kohdissa 2.7 (kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai 
levittämisen yritys) ja 2.8 (kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen 
urheilijalle tai sellaisen yritys kilpailun aikana, tai sellaisen kielletyn aineen 
tai menetelmän luovuttaminen urheilijalle kilpailun ulkopuolella, jonka 
käyttäminen on kielletty myös kilpailun ulkopuolella, sekä minkälainen 
tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, avunanto, peittäminen 
tai muunlainen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys) 
tarkoitetuista rikkomuksista.  

 
10.7 Toistuvat dopingrikkomukset 

 
10.7.1  Toinen dopingrikkomus. Urheilijan tai muun henkilön ensimmäisestä 

dopingrikkomuksesta määrättävä urheilun toimintakielto määritetään 
kohdissa 10.2 ja 10.3 (ottaen huomioon, mitä sen poistamisesta, 
lyhentämisestä tai keskeyttämisestä määrätään kohdissa 10.4 ja 10.5 ja 
pidentämisestä kohdassa 10.6). 

 
Toisesta dopingrikkomuksesta määrättävän urheilun toimintakiellon 
seuraamukset määritetään seuraavan taulukon mukaisesti. 

 
 
 
 
 

TAULUKKO  

Toinen rikkomus 
 
 
Ensimmäinen rikkomus  

RS  FFMT  NSF  St  AS  TRA  

RS  1-4  2-4  2-4  4-6  8-10  10-life  

FFMT  1-4  4-8  4-8  6-8  10-life  life  

NSF  1-4  4-8  4-8  6-8  10-life  life  

St  2-4  6-8  6-8  8-life  life  life  

AS  4-5  10-life  10-life  life  life  life  

TRA  8-life  life  life  life  life  life  

 



 

 

28 
RS (Reduced Sanction; erikseen määritellyistä aineista määrätyn urheilun 
toimintakiellon poistaminen tai lyhentäminen kohdan 10.4 mukaisesti): 
dopingrikkomuksesta on määrätty tai pitäisi määrätä lyhennetty seuraamus 
kohdan 10.4 mukaisesti, koska siihen liittyi erikseen määritelty aine ja kohdan 
10.4 muut ehdot täyttyivät. 
 
FFMT (Filing Failures and/or Missed Tests; olinpaikkatietojen 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja/tai urheilijaa ei ole tavoitettu testiin): 
dopingrikkomuksesta on määrätty tai pitäisi määrätä seuraamus kohdan 10.3.3 
(olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja/tai urheilijaa ei ole 
tavoitettu testiin) mukaisesti. 
 
NSF (No Significant Fault or Negligence; lyhennetty seuraamus, perusteena ei 
huomattavaa tuottamusta eikä laiminlyöntiä): dopingrikkomuksesta on 

määrätty tai pitäisi määrätä lyhennetty seuraamus kohdan 10.5.2 
mukaisesti, koska urheilija näytti toteen, että kyse ei ollut huomattavasta 

tuottamuksesta eikä laiminlyönnistä kohdan 10.5.2 mukaisesti. 
 
St (Standard sanction; vakioseuraamus kohdan 10.2 tai 10.3.1 mukaisesti): 
dopingrikkomuksesta on määrätty tai pitäisi määrätä kahden vuoden 
vakioseuraamus kohdan 10.2 tai 10.3.1 mukaisesti. 
 
AS (Aggravated sanction; kovennettu seuraamus): dopingrikkomuksesta on 
määrätty tai pitäisi määrätä kovennettu seuraamus kohdan 10.6 mukaisesti, 
koska antidopingorganisaatio on näyttänyt toteen, että kohdan 10.6 ehdot 
täyttyvät. 
 
TRA (Trafficking and Administration; kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän 
levittäminen ja levittämisen yritys): dopingikkomuksesta on määrätty tai pitäisi 
määrätä seuraamus kohdan 10.3.2 (Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän 
levittäminen tai levittämisen yritys) mukaisesti. 
 
Life (Ineligibility for the period of a lifetime): Elinikäinen urheilun 
toimintakielto. 

 
10.7.2  Kohtien 10.5.3 ja 10.5.4 soveltaminen toiseen dopingrikkomukseen. Mikäli 

toiseen dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai muu henkilö 
näyttää toteen, että hänellä on oikeus kohdassa 10.5.3 tai 10.5.4 
määrätyn perusteella lyhennettyyn urheilun toimintakieltoon, on ensin 
määritettävä urheilun toimintakiellon pituus (kohdan 10.7.1 taulukossa) 
määrätyn seuraamusasteikon perusteella ja tämän jälkeen harkinnan 
mukaan lyhennettävä urheilun toimintakieltoa. Urheilun toimintakiellon 
pituuden on näissäkin tapauksissa oltava vähintään neljännes 
seuraamusasteikon perusteella määrätystä urheilun toimintakiellosta. Jos 
seuraamus olisi elinikäinen, lyhennetyn urheilun toimintakiellon tulee 
kuitenkin olla vähintään kahdeksan (8) vuotta. 

 
10.7.3  Kolmas dopingrikkomus. Kolmannesta dopingrikkomuksesta on määrättävä 

elinikäinen urheilun toimintakielto, ellei kysymys ole kohdassa 2.4 
tarkoitetusta rikkomuksesta (olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönti tai urheilijaa ei ole tavoitettu testiin) taikka seuraamuksen 
määräämisestä kohdassa 10.4 tarkoitetussa tapauksessa. Kahdessa 
viimeksi tarkoitetussa tapauksessa urheilun toimintakiellon pituuden 
tulee olla kahdeksasta (8) vuodesta elinikäiseen. 

 
10.7.4  Täydentävät määräykset eräistä toistuvista dopingrikkomuksista. 
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(a) Määrättäessä seuraamusta kohdan 10.7 nojalla, 
dopingrikkomusta pidetään toisena rikkomuksena vain, 
mikäli ADT näyttää toteen, että urheilija tai muu henkilö 
on syyllistynyt dopingrikkomukseen sen jälkeen, kun hän 
on saanut 7.2 kohdassa ja kohdassa 8 tarkoitetun 
ilmoituksen. Jos urheilijan tai muun henkilön ei ole 
katsottava saaneen tässä tarkoitettua ilmoitusta, peräkkäisiä 
dopingrikkomuksia on arvioitava yhdessä ensimmäisenä 
dopingrikkomuksena, jota seuraamusta määrättäessä 
voidaan kuitenkin pitää kohdan 10.6 mukaisena 
toimintakiellon pidentämisperusteena. 

 
(b) Jos Valvontalautakunta, tehtyään päätöksen 

dopingrikkomuksesta, saa selvityksen 
dopingrikkomuksesta, jonka sama urheilija tai muu henkilö 
on tehnyt ennen kuin juuri tarkoitettu päätös on annettu 
tiedoksi asianosaisille, on Valvontalautakunnan tehtävä uusi 
päätös näistä dopingrikkomuksista. Tämän uuden 
päätöksen mukainen seuraamus on määrättävä niin, että se 
vastaa seuraamusta, joka olisi pitänyt määrätä, mikäli 
dopingrikkomukset olisi käsitelty yhdessä. 

 
Jos urheilija tai muu henkilö tunnustaa aiemman dopingrikkomuksensa 
pian sen jälkeen kun hän on saanut ilmoituksen kohdan 10.7.4 (b) alussa 
tarkoitetusta dopingrikkomuksesta, harkinnan mukaan voidaan jättää 
soveltamatta kohdan 10.6 määräyksiä urheilun toimintakiellon 
pidentämisperusteista. 

 
Kaikki kilpailusuoritukset aikaisemmasta dopingrikkomuksesta lukien on 
hylättävä kohdassa 10.8 määrätyn mukaisesti. 

 
Näitä määräyksiä on sovellettava myös, vaikka Valvontalautakunta saisi 
selvityksen dopingrikkomuksesta, jonka urheilija tai muu henkilö on 
tehnyt jo ennen sitä dopingrikkomusta, josta tehty päätös on annettu 
tiedoksi asianosaisille. 

 
10.7.5  Toistuvat dopingrikkomukset kahdeksan vuoden aikana. Sovellettaessa kohdan 

10.7 määräyksiä jokaisen dopingrikkomuksen on tullut tapahtua 
kahdeksan (8) vuoden aikana, jotta niitä pidettäisiin toistuvina 
dopingrikkomuksina. 

 
10.8 Kilpailusuoritusten hylkääminen positiivisen testituloksen ja muun 

dopingrikkomuksen johdosta  
 

Edellä kohdassa 9 tarkoitetun yksittäisen kilpailusuorituksen 
hylkäämisen lisäksi positiivisen testituloksen tai muun 
dopingrikkomuksen perusteella on kaikki muutkin testausajankohdan tai 
muun dopingrikkomuksen ajankohdan jälkeen saavutetut 
kilpailusuoritukset hylättävä ja pisteet, mitalit ja palkinnot määrättävä 
menetetyiksi väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisajankohtaan 
asti, ellei muunlaista ratkaisua katsota perustellusta syystä kohtuulliseksi.  
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10.8.1 Urheilun toimintakelpoisuuden palauttaminen. Urheilijalle, jonka Valvontalautakunta 
on katsonut syyllistyneen dopingrikkomukseen, voidaan palauttaa 
urheilun toimintakelpoisuus vasta, kun hän on palauttanut mitalit, 
palkinnot ja palkintorahat, jotka kohdan 10 määräysten perusteella on 
määrätty menetettäviksi. 

10.8.2 Menetettyjen palkintorahojen kohdentaminen. Mikäli kansainvälisen lajiliiton 
säännöissä ei määrätä, että menetetyt palkintorahat kohdennetaan muille 
urheilijoille, ne käytetään ensisijaisesti sille antidopingorganisaatiolle 
perimiskulujen korvaamiseen, joka suoritti tarvittavat toimenpiteet 
palkintorahojen perimiseksi, toissijaisesti tapauksen tulosten käsittelyn 
suorittaneen antidopingorganisaation kulujen korvaamiseen ja loput 
palkintorahat, jos niitä on jäljellä, kohdennetaan kansainvälisen lajiliiton 
sääntöjen mukaisesti. 

 
10.9 Urheilun toimintakiellon alkamisajankohta 

 
10.9.1  Ellei jäljempänä määrätystä muuta johdu, urheilun toimintakielto alkaa 

sinä päivänä, kun urheilun toimintakiellosta on päätetty, tai jos urheilija 
tai muu henkilö on luopunut dopingasian käsittelystä kohdassa 8.3 
tarkoitetulla tavalla, päivänä jolloin urheilun toimintakielto vahvistetaan 
tai muutoin määrätään.  

 
10.9.2  Urheilijasta tai muusta henkilöstä riippumattomat viivytykset dopingasian 

käsittelyssä. Mikäli dopingasian käsittelyssä tai käsiteltävässä 
yksittäistapauksessa dopingvalvonnassa muutoin on ollut huomattavia 
viivytyksiä, jotka eivät riipu urheilijasta tai muusta henkilöstä, 
Valvontalautakunta voi määrätä, että urheilun toimintakiellon on 
katsottava alkaneen joko dopingtestipäivästä tai päivästä, jolloin muu 
dopingrikkomus viimeksi tapahtui.  

 
10.9.3  Pikaisen myöntämisen vaikutus. Jos urheilija tai muu henkilö, ADT:n 

vaadittua häneltä selvitystä epäillystä dopingrikkomuksesta, myöntää 
dopingrikkomuksensa pikaisesti (ja urheilija joka tapauksessa ennen kuin 
hän osallistuu seuraaviin kilpailuihin), urheilun toimintakielto voidaan 
määrätä alkavaksi joko siitä päivästä, kun urheilijalta otettiin näyte tai 
siitä päivästä, kun muu dopingrikkomus tapahtui. Urheilijan tai muun 
henkilön on kuitenkin suoritettava vähintään puolet urheilun 
toimintakiellosta laskettuna joko siitä kun hän hyväksyi seuraamuksen tai 
siitä, kun seuraamus määrättiin. 

 
10.9.4  Jos urheilija on noudattanut hänelle määrättyä väliaikaista 

toimintakieltoa, tämän kestoaika on vähennettävä hänelle määrätystä 
urheilun toimintakiellosta. 

 
10.9.5  Jos urheilija hyväksyy kirjallisesti ADT:n hänelle tekemän ehdotuksen 

väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta ja hän hyväksymisensä jälkeen 
on kilpailematta, vapaaehtoisen väliaikaisen urheilun toimintakiellon 
kestoaika vähennetään hänelle myöhemmin mahdollisesti määrättävästä 
urheilun toimintakiellosta. Valvontalautakunnan on toimitettava 
jäljennös suostumuksesta väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon 
kohdassa 14.4 tarkoitetuille henkilöille.  
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10.9.6  Vaikka urheilija olisi päättänyt olla kilpailematta tai hänen joukkueensa 

olisi asettanut hänet kilpailukieltoon ennen väliaikaisen kilpailukiellon tai 
vapaaehtoisen väliaikaisen kilpailukiellon alkamista, ei väliaikaista 
kilpailukieltoa edeltävää aikaa vähennetä urheilun toimintakiellosta. 

 
10.10 Urheilun toimintakiellon vaikutukset 

 
10.10.1  Osallistumiskielto. Urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa 

toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa kansainvälisen 
tai kansallisen säännöstön hyväksyneen urheilujärjestön tai tällaisen 
jäsenjärjestön kilpailu- tai muuhun toimintaan eikä kilpailu- tai muuhun 
toimintaan, joka on järjestetty jonkun edellä tarkoitetun järjestön luvalla; 
lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai 
kuntoutusohjelmia. 

 
10.10.2  Neljää (4) vuotta pidempään urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö 

saa suoritettuaan neljä vuotta toimintakiellosta osallistua Suomessa 
urheilutoimintaan sellaisissa lajeissa, joissa hän ei ole syyllistynyt 
dopingrikkomukseen. Osallistumisoikeus koskee alemman tason 
urheilutapahtumia. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole kansallisissa 
mestaruuskilpailuissa tai kansainvälisen lajiliiton kilpailuohjelmassa 
olevissa kansainvälisissä tapahtumissa. 

 
Urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija kuuluu toimintakiellon 
aikanakin testausten piiriin osallistuessaan urheilutoimintaan edellä 
tarkoitetulla tavalla. 

 
10.10.3  Toimintakiellon rikkominen. Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty 

urheilija tai muu henkilö toimii vastoin kohdassa 10.10.1 määrättyä, 
hänen kilpailusuorituksensa on hylättävä; ja hänelle aiemmin määrätyn 
urheilun toimintakiellon kestoaika alkaa kulua uudelleen alusta 
toimintakiellon rikkomisesta lukien. 

 
Jos urheilun toimintakielto alkaa edellä määrätyllä tavalla uudelleen, sitä 
voidaan lyhentää kohdassa 10.5.2 määrätyn mukaisesti. 

 
10.10.4  Taloudellisen tuen lopettaminen tai sen rajoittaminen urheilun toimintakiellon 

aikana. Kansainväliseen tai kansalliseen antidopingsäännöstöön 
sidottujen yhteisöjen on lopettava tai keskeytettävä muuhun kuin 
kohdassa 10.4 tarkoitettuun dopingrikkomukseen syyllistyneen urheilijan 
taloudellisten tai muiden urheiluun liittyvien etujen suorittaminen 
harkintansa mukaan joko kokonaan tai osittain. 

 
10.11 Paluutestaus 

 
10.11.1  Urheilija, jolle on dopingrikkomuksesta määrätty urheilun toimintakielto, 

saa osallistua kilpailuihin toimintakiellon päätyttyä, jos hän ei ole 
ilmoittanut kirjallisesti ADT:lle kilpaurheilun lopettamisesta.  

 
10.11.2  Jos urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija on ilmoituksensa 

mukaan lopettanut kilpaurheilun, mutta haluaa myöhemmin jatkaa 
kilpaurheilua, hänellä on oikeus jatkaa kilpaurheilua vasta ilmoitettuaan 
tarkoituksestaan kirjallisesti ADT:lle ja oltuaan kilpailun ulkopuolisen 



 

 

32 
testauksen piirissä samanmittaisen ajanjakson kuin urheilun 
kilpailukieltoa oli jäljellä sinä päivänä, kun hän ilmoitti lopettavansa 
kilpaurheilun. Urheilijan on pyydettäessä ilmoitettava ajan tasalla olevat 
yhteys- ja olinpaikkatietonsa ADT:lle 

 

11 § SEURAAMUKSET JOUKKUEILLE 

11.1 Joukkuelajien testaus  
 

Kun useampi kuin yksi joukkueen jäsen joukkuelajissa on saanut 
ilmoituksen mahdollisesta dopingrikkomuksesta kohdan 7 mukaisesti 
tapahtuman yhteydessä, tapahtuman päättävän elimen on tapahtuma-
aikana suoritettava asianmukainen kohdennettu testaus koko 
joukkueelle.  

 
11.2 Joukkuelajien seuraamukset 

 
Jos joukkuelajissa joukkueen useamman kuin kahden jäsenen todetaan 
syyllistyneen dopingrikkomukseen tapahtuma-aikana, tapahtuman 
päättävän elimen tulee määrätä joukkueelle asianmukainen seuraamus 
(esim. pisteiden menetys, kilpailusta tai tapahtumasta sulkeminen tai 
muu seuraamus) dopingrikkomuksiin syyllistyneille urheilijoille 
määrättyjen seuraamusten lisäksi. 

 
11.3 Tapahtuman päättävän elimen toimintavalta  
 

Tapahtuman päättävä elin voi katsoa parhaaksi luoda tapahtumaa varten 
säännöt, joissa määrätään ankarampia seuraamuksia kuin edellä kohdassa 
11.2 on määrätty. 

 

12 § SEURAAMUKSET URHEILUJÄRJESTÖILLE 

Taloudellinen tai muu tuki voidaan evätä kokonaan tai osittain sellaiselta 
urheilujärjestöltä, joka ei noudata tai toimeenpane tätä säännöstöä. 

 

13 § MUUTOKSENHAKU 

13.1 Päätökset, joihin voi hakea muutosta 
 

Päätöksiin, jotka perustuvat tähän säännöstöön tai sen perusteella 
vahvistettuihin määräyksiin, voidaan hakea muutosta siten kuin 
jäljempänä kohdissa 13.2 – 13.4 määrätään. Tässä tarkoitetut päätökset 
ovat muutoksenhausta huolimatta voimassa, ellei muutoksenhakuelin 
määrää toisin.  

 
13.1.1  WADA:n erityinen oikeus hakea muutosta (”sisäisistä” 

muutoksenhakukeinoista riippumatta). Jos WADA:lla on tämän kohdan 
(13 §) määräysten perusteella oikeus hakea muutosta, eikä yksikään 
muutoksenhakuun oikeutetuista ole hakenut muutosta päätökseen, 
WADA voi, jäljempänä määrätystä poiketen, hakea päätökseen muutosta 
suoraan Kansainväliseltä urheilun välimiesoikeudelta (Court of 
Arbitration for Sport, CAS). 
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13.2 Muutoksenhausta päätöksiin, jotka koskevat dopingrikkomuksia, 

niiden seuraamuksia ja väliaikaisia urheilun toimintakieltoja 
 

Tämän kohdan mukaista muutoksenhakua sovelletaan seuraaviin 
päätöksiin: 

 
(a) päätös siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut tai että sitä 

ei ole tapahtunut; 
 
(b) päätös, jolla määrätään seuraamuksia dopingrikkomuksista; 
 
(c) päätös siitä, että dopingprosessia ei voida jatkaa johtuen 

prosessuaalisista syistä (kuten esim. vanhentuminen); 
 
(d) kohdan 10.10.2 mukainen päätös; 
 
(e) päätös siitä, että antidopingorganisaatiolla ei ole toimivaltaa 

päättää väitetystä dopingrikkomuksesta tai sen 
seuraamuksista; 

 
(f) päätös olla jatkamatta asian tutkimista kohdan 7.5 

mukaisten tutkimusten jälkeen; 
 

(g) päätös, jolla on määrätty väliaikainen urheilun 
toimintakielto kohdan 7.6 mukaisesti. 

 
13.2.1  Muutoksenhaku, kun osallisena on kansainvälisen tason urheilija. 

Valvontalautakunnan ja asianomaisen muun urheilun organisaation 
säännöstön perusteella tekemään päätökseen, joka koskee kansainvälisen 
tason urheilijaa tai kansainvälisessä urheilutapahtumassa ilmi tullutta 
tapausta, haetaan muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta sen 
säännöissä määrätyllä tavalla, ellei CAS:n säännöissä ole määrätty, että 
muutosta ensiasteen päätökseen on haettava suoraan CAS:lta  

 
Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen voi hakea muutosta 
Kansainväliseltä urheilun välimiesoikeudelta CAS:lta niin kuin sen 
säännöissä määrätään.  
 

13.2.2  Muutoksenhaku, kun osallisina on kansallisen tason urheilija. 
Valvontalautakunnan ja asianomaisen muun urheilun organisaation 
säännöstön perusteella tekemään päätökseen, joka koskee muuta kuin 
kansainvälisen tason urheilijaa tai kansainvälistä urheilutapahtumaa, 
haetaan muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta sen säännöissä 
määrätyllä tavalla. 

 
Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen voi hakea muutosta 
Kansainväliseltä urheilun välimiesoikeudelta CAS:lta niin kuin sen 
säännöissä määrätään.  

 
13.2.3  Muutoksenhakuoikeus. Päätökseen dopingrikkomuksesta ja siitä määrätystä 

seuraamuksesta tehtyyn päätökseen voivat hakea muutosta 
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(a) urheilija tai muu henkilö, jota päätös koskee; 
 
(b) päätöksessä käsitellyn tapauksen mahdollinen toinen 

osapuoli, jota päätös koskee; 
 

(c) Suomen Antidopingtoimikunta, jos urheilija on 
dopingrikkomuksen tapahtuessa ollut suomalaisen 
urheilujärjestön jäsen; 

 
(d) urheilijan tai muun henkilön vakituisen asuinmaan 

kansallinen antidopingtoimisto, jos urheilija tai muu 
henkilö asuu vakituisesti muualla kuin Suomessa; 

 
(e) asianomainen kansainvälinen lajiliitto; 
 
(f) päätöksessä tarkoitetun urheilijan tai muun henkilön 

asemasta riippuen Kansainvälinen Olympiakomitea tai 
Kansainvälinen Paralympiakomitea, jos päätös voi 
vaikuttaa esimerkiksi kilpailukelpoisuuteen olympialaisissa 
tai paralympialaisissa; sekä 

 
(g) WADA.  
 
WADA:n muutoksenhaun tai väliintulon määräaika on myöhäisempi 
seuraavista:  
 
(a) kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun muiden 

muutoksenhakuun oikeutettujen muutoksenhakuaika on 
päättynyt tai  

 
(b) kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä lukien, kun WADA on 

vastaanottanut kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat. 
 
Edellä määrätystä poiketen päätöksestä, jolla urheilija tai muu henkilö on 
asetettu väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon, muutosta voi hakea vain 
väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu 
henkilö. 
 

13.3 Päätöksen viivästyminen 
 

Jos päätöstä väitetystä dopingrikkomuksesta ei yksittäistapauksessa tehdä 
WADA:n asettamassa kohtuullisessa määräajassa, WADA:lla on oikeus 
saattaa asian käsittely suoraan CAS:lle. Mikäli CAS päättää, että 
dopingrikkomus on tapahtunut ja että WADA on toiminut perustellusti 
saattaessaan asian käsittelyn suoraan CAS:lle, CAS voi määrätä ADT:n 
suorittamaan WADA:lle asian käsittelystä CAS:ssa aiheutuneet 
kustannukset. 

 
13.4 Muutoksenhaku päätöksistä myöntää tai evätä erivapaus 

lääkinnällistä käyttöä varten 
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Urheilija voi hakea muutosta ADT:n erivapauslautakunnan 4.4 

kohdassa tarkoitettuun päätökseen Valvontalautakunnalta ja 

Valvontalautakunnan päätöksestä Urheilun Oikeusturvalautakunnalta. 
Kansalliseen testauspooliin kuuluva kansallisen tason urheilija voi hakea 
muutosta erivapauspäätökseen myös WADAlta. 

 
Kansainvälisen tason urheilija voi hakea muutosta päätökseen suoraan 
CAS:lta niin kuin sen säännöissä määrätään. Kansainväliseen 
testauspooliin kuuluva kansainvälisen tason urheilija voi hakea muutosta 
erivapauspäätökseen myös WADAlta. 

 

 
Jos Valvontalautakunta tai Urheilun oikeusturvalautakunta kumoaa 
erivapauslautakunnan päätöksen evätä lääkinnällistä käyttöä varten 
myönnetyn erivapauden, WADA voi hakea muutosta päätökseen 
CAS:lta niin kuin sen säännöissä määrätään. 

 
Jos WADA on kumonnut erivapauslautakunnan päätöksen lääkinnällistä 
käyttöä varten myönnetystä tai evätystä erivapaudesta, WADA:n 
päätökseen haetaan muutosta CAS:lta niin kuin sen säännöissä 
määrätään. 
 
Mikäli erivapauslautakunta ei kohtuullisessa ajassa käsittele sille 
asianmukaisesti toimitettua erivapaushakemusta, sen menettelyä voidaan 
pitää epäämisenä tässä kohdassa (13.4) tarkoitettujen 
muutoksenhakuoikeuksien kannalta. 

 
13.5 Muutoksenhaku laboratorion akkreditoinnin keskeyttämistä tai 

kumoamista koskeviin päätöksiin  
 

Muutosta WADA:n päätökseen keskeyttää tai kumota laboratorion 
WADA-akkreditointi voi hakea vain kyseinen laboratorio, jonka 
oikeudet on keskeytetty tai kumottu. Muutosta on haettava 
Kansainväliseltä urheilun välimiesoikeudelta CAS:lta niin kuin sen 
säännöissä määrätään. 

 
13.6 Muutoksenhaku kohdassa 12 tarkoitettuihin päätöksiin 

 
Muutoksenhakuoikeus määräytyy Suomen lain mukaisesti. 

 

14 § RAPORTOINTI, TIEDOTUS JA SALASSAPITO 

14.1 Raportointi erivapauksista 
 

ADT raportoi tämän säännöstön perusteella testauksen kohteena oleville 
urheilijoille myöntämistään erivapauksista urheilijan kansainväliselle ja 
kansalliselle lajiliitolle sekä WADA:lle lukuun ottamatta erivapauksia, 
jotka on myönnetty kansallisen tason urheilijoille, jotka eivät kuulu 
ADT:n rekisteröityyn testauspooliin. 

  
14.2 Raportointi urheilijan olinpaikkatiedoista 

 



 

 

36 
14.2.1  ADT toimittaa WADA:lle ajantasaiset urheilijan olinpaikkatiedot 

niistä urheilijoista, jotka kuuluvat ADT:n rekisteröityyn testauspooliin. 
WADA antaa nämä tiedot käyttöön niille organisaatioille, joilla on 
oikeus testata kyseessä olevaa urheilijaa. 

 
14.2.2  Edellä kohdassa 14.2.1. tarkoitetut tiedot säilytetään luottamuksellisina 

koko ajan ja niitä käytetään ainoastaan testauksen suunnitteluun, 
koordinointiin ja testien tekemiseen. Tiedot hävitetään, kun niitä ei enää 
tarvita mainittuihin tarkoituksiin. 

 
14.3 Raportointi testauksista 

 
14.3.1  ADT raportoi WADA:lle ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien 

urheilijoiden kilpailu- ja kilpailun ulkopuoliset testit niin pian kuin 
mahdollista testien suorittamisen jälkeen. 

 
 

14.4 Raportointi positiivisesta testituloksesta, poikkeavasta 
testituloksesta ja muusta mahdollisesta dopingrikkomuksesta. 

 
14.4.1  Ilmoitus urheilijalle ja muulle henkilölle. ADT ilmoittaa testituloksesta 

urheilijalle, jonka näytettä kohdassa 7.1 tai 7.3 tarkoitetun alustavan 
arvioinnin perusteella on pidettävä positiivisena testituloksena. 

 
ADT ilmoittaa urheilijalle tai muulle henkilölle myös, jos tämän 
katsotaan kohdassa 7.4 tarkoitetun arvion perusteella ilmeisesti 
syyllistyneen dopingrikkomukseen. 

 
14.4.2  Ilmoitus urheilijan kansalliselle antidopingtoimistolle, kansainväliselle lajiliitolle ja 

WADA:lle. ADT:n on toimitettava edellisessä kohdassa tarkoitettu 
ilmoitus myös urheilijan kansalliselle antidopingorganisaatiolle, 
kansainväliselle lajiliitolle sekä WADA:lle viimeistään, kun kohdissa 7.1 
– 7.5 tarkoitettu menettely on saatu päätökseen. 

 
14.4.3  Ilmoituksen sisältö. Ilmoituksesta on käytävä ilmi urheilijan nimi, 

vakituinen asuinvaltio, urheilulaji täsmällisesti yksilöitynä, urheilijan 
kilpailutaso, oliko kyseessä kilpailutesti vai kilpailun ulkopuolinen testi, 
dopingtestin päivämäärä ja laboratorion analyysitulos.  

 
14.4.4  Salassapito. Edellä tarkoitettujen organisaatioiden edustajien on pidettävä 

saamansa tiedot salassa, kunnes asianomainen antidopingorganisaatio on 
julkistanut asian tai jättänyt sen julkistamatta kohdassa 15 tarkoitetulla 
tavalla. Tiedot saa kuitenkin antaa niille henkilöille, joiden tulee 
asemansa perusteella tietää väitetystä dopingrikkomuksesta ja sen 
käsittelystä (esimerkiksi olympiakomitean ja lajiliiton asianomaiset 
henkilöt sekä joukkuelajeissa joukkueen johdosta vastaava henkilö). 

 
14.5 Raportointi säännöstön noudattamisesta 

 
ADT raportoi WADA:lle Maailman antidopingsäännöstön 
noudattamisesta ja tiedottaa WADA:lle syistä, miksi jotain säännöstön 
kohtaa ei ole noudatettu.  
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14.6 Tilastollinen raportointi 
 

ADT julkaisee vuosittain, kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden 
lopusta, raportin ADT:n dopingtesteistä ja toimittaa sen WADA:lle.  

 
14.7 Tietosuoja 

 
14.7.1  ADT noudattaa kohdassa 14 tarkoitettuja velvoitteita täyttäessään 

kulloinkin voimassa olevaa WADA:n hyväksymää Kansainvälistä 
tietosuojastandardia ottaen kuitenkin huomioon myös Suomen 
kansallisen tietosuojaa koskevan lainsäädännön. 

 
14.7.2  ADT säilyttää luottamuksellisesti urheilijoiden, urheilijoiden 

tukihenkilöiden ja muiden asianosaisten henkilötiedot noudattaen 
WADA:n hyväksymää Kansainvälistä tietosuojastandardia ja Suomen 
lakia. 

 
14.7.3  Kaikkien henkilöiden, jotka käsittelevät henkilötietoja tai lääketieteellistä 

tietoa tämän säännöstön puitteissa, tulee noudattaa Suomen 
tietosuojalainsäädäntöä ja WADA:n hyväksymää Kansainvälistä 
tietosuojastandardia.  

 

15 § JULKINEN TIEDOTTAMINEN 

 
15.1 Julkinen tiedottaminen. Dopingrikkomuksesta päättävän organisaation on 

tiedotettava julkisesti päätöksestään viimeistään kaksikymmentä (20) 
päivää sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä dopingrikkomusta 
koskevassa asiassa.  

 
15.2 Päätösten saatavuus. ADT:n on pidettävä huoli, että päätökset 

dopingrikkomuksissa on saatavilla yleisesti. 
 

16 § VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN  

16.1 Tämän säännöstön soveltamispiiriin kuuluvat yhteisöt ja muut henkilöt 
hyväksyvät minkä tahansa toisen Maailman antidopingsäännöstön 
allekirjoittaneen antidopingorganisatioon kuuluvien suorittamat 
testaukset, lääkinnälliseen käyttöön myöntämät erivapaudet ja menettelyt 
dopingasioita käsiteltäessä sekä päätökset dopingasioissa, jotka ovat 
Maailman antidopingsäännöstön kanssa johdonmukaisia ja kuuluvat 
kulloinkin asiaa käsitelleen elimen toimivaltaan. 

 
16.2 Tämän säännöstön soveltamispiiriin kuuluvien yhteisöjen, urheilijoiden ja 

muiden henkilöiden on hyväksyttävä myös sellaisten 
dopingorganisaatioiden toimet, jotka eivät ole hyväksyneet Maailman 
antidopingsäännöstöä, mikäli niiden vahvistamat määräykset ovat 
yhdenmukaiset Maailman antidopingsäännöstön kanssa. 
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17 § DOPINGRIKKOMUKSEN VANHENTUMINEN 

Urheilijan tai muun henkilön dopingrikkomuksen tutkintaa ja käsittelyä 
ei voida aloittaa, jos siitä, kun dopingrikkomuksen perustellusti väitetään 
tapahtuneen, on kulunut vähintään kahdeksan (8) vuotta. 

 

18 § SÄÄNNÖSTÖN VOIMAANTULO, PÄTEVYYS JA SOVELLETTAVA LAKI 

18.1 Voimaantulo 
 
18.1.1  Tämä säännöstö tulee voimaan 1.1.2009. 
 
18.1.2  Tätä säännöstöä ei sovelleta niihin dopingtapauksiin, jotka ovat vireillä 

ennen säännöstön voimaantuloa. Mahdollisiin vireillä oleviin valituksiin, 
muutoksenhakuihin ja paluuhakemuksiin sovelletaan niiden tekohetkellä 
voimassa ollutta antidopingsäännöstöä. Muut aikaisemman 
antidopingsäännöstön nojalla määrätyt urheilun toimintakiellot 
tunnustetaan tämän säännöstön mukaisesti.  

 
18.1.3  ADT vastaa tämän säännöstön muutoksista ja ajantasaisuudesta sekä 

Maailman Antidopingsäännöstöön tehtyjen muutosten toimeenpanosta 
osaksi tätä säännöstöä. ADT hyväksyy säännöstön muutokset ja 
tiedottaa niistä välittömästi kansallisille lajiliitoille. Säännöstöön tehdyt 
muutokset tulevat voimaan kolmen (3) kuukauden kuluttua niiden 
hyväksymisestä lukien, ellei hyväksymisen yhteydessä toisin ole määrätty. 

 
18.2 Pätevyys 
 
18.2.1  Mikään poikkeaminen tästä säännöstöstä tai sen mukaisista menettelyistä 

ei mitätöi testilöydöksiä, päätöksiä tai muita tuloksia, ellei poikkeaminen 
aiheuta epäilyä testilöydöksen, päätöksen tai muita tuloksen 
paikkansapitävyydestä.  

 
18.2.2  Mikäli jokin tämän säännöstön kohdista todetaan pätemättömäksi, 

täytäntöönpanokelvottomaksi tai lainvastaiseksi mistä tahansa syystä, ei 
sillä ole vaikutusta säännöstön muiden kohtien pätevyyteen. 

 
18.3 Sovellettava laki 
 

Tähän säännöstöön sovelletaan Suomen lakia. 
 

18.4 Tulkinta 
 
Säännöstössä käytetyt otsikot ovat vain viitteellisiä, eikä niitä voi käyttää 
itse asiasisältöjen tulkinnassa. 
 
Säännöstön johdanto ja liitteet ovat osa säännöstöä 
 
Tämä säännöstö noudattaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sitä tulee 
tulkita niin, että se on yhtäpitävä Maailman antidopingsäännöstön 
artiklojen kanssa. Artikloihin liittyviä kommentteja Maailman 
antidopingsäännöstössä voidaan soveltuvin osin käyttää säännöstön 
tulkitsemiseen. 
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LIITE 1  
MÄÄRITELMÄT 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System): Web-pohjainen tietokannan hallintaväline 
tietojen syöttämiseen, tallentamiseen, säilyttämiseen, jakamiseen ja tiedottamiseen sidosryhmien ja 
WADA:n avustamiseksi niiden antidopingtyössä. Suomessa käytettävän ADAMS-tietokannan ja sen 
käytön tulee olla tietosuojalainsäädännön mukainen.  

ADT  (Finnish Antidoping Agency): Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry 

Aineenvaihduntatuote (Metabolite): Biotransformaatioprosessin aikana syntynyt aine. 

Alaikäinen (Minor): Luonnollinen henkilö, joka ei ole täysi-ikäinen vakinaisen asuinmaansa lakien 
mukaan. 

Allekirjoittajat (Signatories): Säännöstön allekirjoittaneet ja sen noudattamiseen sitoutuneet yhteisöt, kuten 
Kansainvälinen Olympiakomitea, kansainväliset lajiliitot, Kansainvälinen Paralympiakomitea, kansalliset 
olympiakomiteat, kansalliset paralympiakomiteat, suurten tapahtumien järjestäjät, kansalliset 
antidopingorganisaatiot ja WADA.  

Antidopingorganisaatio (Anti-Doping Organization): Allekirjoittaja, joka vastaa dopingvalvontaprosessin minkä 
tahansa vaiheen käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toimeenpanosta. Antidopingorganisaatioita ovat 
esimerkiksi Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea, muut suurten 
tapahtumien järjestäjät, jotka suorittavat testausta tapahtumissaan, WADA, kansainväliset lajiliitot ja 
kansalliset antidopingtoimistot.  

CAS (The Court of Arbitration for Sport): Kansainvälinen urheilun välimiesoikeus.  

Dopingvalvonta (Doping control): Kaikki vaiheet testauksen suunnittelusta mahdollisen muutoksenhaun 
päätökseen mukaan lukien kaikki vaiheet siinä välissä, kuten olinpaikkatietojen ilmoittaminen, 
näytteenotto ja käsittely, laboratoriotutkimus, erivapaudet lääkinnällistä käyttöä varten, tulosten 
käsittely ja kuulemiset. 

Ei huomattavaa tuottamusta eikä laiminlyöntiä (No Significant Fault or Negligence): Urheilija osoittaa, että hänen 
tuottamuksensa tai laiminlyöntinsä ei ollut huomattava suhteessa dopingrikkomukseen, kun niitä 
tarkastellaan olosuhteisiin nähden ja otetaan huomioon määritelmän ei tuottamusta eikä laiminlyöntiä 
arviointiperusteet.  

Ei tuottamusta eikä laiminlyöntiä (No Fault or Negligence): Urheilija osoittaa, ettei hän tiennyt eikä epäillyt, 
eikä olisi kohtuudella voinut tietää tai epäillä toimiessaan huolellisesti, että hän oli käyttänyt tai hänelle 
oli annettu kiellettyä ainetta tai menetelmää.  

Ennakkokäsittely (Provisional Hearing): Kohdassa 7.6 (väliaikainen urheilun toimintakielto) tarkoitettu 
nopeutettu käsittely ennen varsinaista, Maailman antidopingsäännöstön kohdan  8 (Oikeus 
oikeudenmukaiseen käsittelyyn) mukaista käsittelyä, josta urheilija saa ilmoituksen ja mahdollisuuden 
tulla kuulluksi joko kirjallisesti tai suullisesti.  

Hallussapito (Possession): Fyysinen hallussapito, tai tulkinnallinen hallussapito (joka voidaan todeta vain, 
mikäli kielletty aine/menetelmä tai tilat, joissa kielletty aine/menetelmä on, ovat yksinomaan henkilön 
hallinnassa); mikäli kielletty aine/menetelmä tai tilat, joissa kielletty aine/menetelmä on, eivät ole yksinomaan 
henkilön hallinnassa, tulkinnallinen hallussapito voidaan kuitenkin todeta ainoastaan, mikäli henkilö tiesi 
kielletyn aineen/menetelmän olemassaolosta ja aikoi ottaa sen hallintaansa. Pelkkään hallussapitoon 
perustuvaa dopingrikkomusta ei kuitenkaan voida todeta tapahtuneeksi, ennen kuin on saatu 
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jonkinlainen ilmoitus siitä, että henkilö on syyllistynyt dopingrikkomukseen, mikäli henkilö on 
konkreettisella tavalla osoittanut, ettei hänellä koskaan ollut aikomusta hallussapitoon ja että hän on 
luopunut aiemmasta hallussapidosta ilmoittamalla siitä selvästi antidopingorganisaatiolle. Huolimatta mistä 
tahansa päinvastaisesta tähän määritelmään nähden, kielletyn aineen tai menetelmän ostaminen (myös 
sähköisesti tai muulla tavoin) katsotaan hallussapidoksi, johon syyllistyy oston suorittanut henkilö. 
[Kommentti: Tämän määritelmän mukaan urheilijan autosta löytyneet steroidit olisivat dopingrikkomus, ellei urheilija 
pysty todistamaan, että autoa on käyttänyt joku muu; tällaisessa tapauksessa antidopingorganisaation on osoitettava, 
että vaikka auto ei ollut yksinomaan urheilijan hallinnassa, urheilija tiesi steroideista ja aikoi ottaa ne hallintaansa. 
Vastaavasti jos steroideja löytyisi urheilijan ja hänen puolisonsa hallussa olevasta lääkekaapista, 
antidopingorganisaation olisi osoitettava, että urheilija tiesi, että lääkekaapissa on steroideja ja aikoi ottaa ne 
hallintaansa.] 

Henkilö (Person): Luonnollinen henkilö, organisaatio tai muu yhteisö.  

Huomattava myötävaikutus (Substantial assistence): Kohtaa 10.5.3 sovellettaessa huomattavaa myötävaikutusta 
antavan henkilön on: (1) toimitettava allekirjoitetulla, kirjallisella ilmoituksella kaikki tieto, mitä hänellä 
on dopingrikkomuksista, ja (2) toimittava täydessä yhteistyössä tähän tietoon liittyvän tapauksen 
tutkimisessa ja tuomitsemisessa esimerkiksi todistamalla kuulemistilaisuudessa, jos antidopingorganisaatio 
tai Valvontalautakunta häntä siihen pyytää. Hänen antamiensa tietojen on lisäksi oltava uskottavia ja 
muodostettava tärkeä osa tapauksesta, joka pannaan vireille, tai, mikäli tapausta ei panna vireille, 
tietojen olisi pitänyt muodostaa riittävä peruste tapauksen vireillepanoon. 

Ilman ennakkoilmoitusta (No Advance Notice): Dopingtestaus, joka tehdään urheilijalle ilman 
ennakkoilmoitusta ja jonka aikana urheilija on valvonnan alaisena kutsuhetkestä lähtien aina näytteenoton 
loppuun asti.  

Joukkuelaji (Team Sport): Laji, jossa urheilijoiden vaihto kilpailun aikana on sallittu.  

Julkinen tiedottaminen (Publicly Disclose or Publicly Report): Tiedon jakaminen myös yleisölle tai muille 
henkilöille kuin niille, joilla on oikeus saada ennakkoilmoitus kohdan 14 mukaisesti.  

Kansainvälinen standardi (International Standard): Standardi, jonka WADA on hyväksynyt säännöstön tueksi. 
Kansainvälisen standardin noudattaminen (verrattuna muun vaihtoehtoisen standardin, käytännön tai 
toimintatavan noudattamiseen) riittää sen toteamiseksi, että kansainvälisessä standardissa määritellyt 
toimet on suoritettu asianmukaisesti. Kansainväliseen standardiin kuuluu teknisiä dokumentteja, jotka on 
julkaistu kansainvälisen standardin mukaisesti. 

Kansainvälinen tapahtuma (International Event): Tapahtuma, jonka päättävänä elimenä toimii tai jonka 
tekniset toimitsijat valitsee Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea, 
kansainvälinen lajiliitto, suurten tapahtumien järjestäjä tai muu kansainvälinen urheilujärjestö.  

Kansainvälisen tason urheilija (International-Level Athlete): Urheilijat, jotka yksi tai useampi kansainvälinen 
lajiliitto on nimennyt kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin.  

Kansallinen antidopingtoimisto (National Anti-Doping Organization): Jokaisen valtion määrittämä elin/elimet, 
jolla on valtuudet ja vastuu kansallisella tasolla hyväksyä ja toteuttaa antidopingsäännöt sekä johtaa 
näytteenottoa, tulosten käsittelyä ja seuraamuskäsittelyä. Tähän kuuluu myös tarvittaessa useamman 
valtion määrittämä elin, joka toimii näiden valtioiden yhteisenä alueellisena antidopingorganisaationa. Jos 
toimivaltainen viranomainen (tai toimivaltaiset viranomaiset) ei ole määrännyt mitään tahoa 
kansalliseksi antidopingtoimistoksi, maan kansallisena antidopingtoimistona toimii maan kansallinen 
olympiakomitea tai sen määräämä taho.  
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Kansallinen olympiakomitea (National Olympic Committee): Kansainvälisen Olympiakomitean 
tunnustama organisaatio. Termillä kansallinen olympiakomitea viitataan myös kansallisiin urheiluliittoihin 
maissa, joissa kansallisen urheiluliiton vastuulla on antidopingiin liittyvät asiat samaan tapaan kuin ne 
muualla ovat kansallisten olympiakomiteoiden vastuulla.  

Kansallinen tapahtuma (National Event): Urheilutapahtuma, johon osallistuu kansainvälisen ja/tai 
kansallisen tason urheilijoita mutta joka ei ole kansainvälinen tapahtuma.  

Kielletty aine (Prohibited Substance): Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritelty aine.  

Kielletty menetelmä (Prohibited Method): Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritelty menetelmä.  

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo (Prohibited List): Luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä.  

Kilpailu (Competition): Yksittäinen peli, ottelu, osakilpailu tai yhden lajin kilpailu. Esimerkiksi koripallo-
ottelu tai olympialaisten sadan metrin juoksun loppukilpailu. Etappiajoissa ja muissa urheilukilpailuissa, 
joissa palkinnot jaetaan päivittäin tai muulla tavalla väliajoin, kilpailun (Competition) ja tapahtuman (Event) 
välinen ero on asianomaisen kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukainen. 

Kilpailun aikana (In-Competition): Ellei kansainvälisen lajiliiton tai muun asianomaisen 
antidopingorganisaation säännöissä muutoin määrätä, ”kilpailun aikana” tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa 
kaksitoista tuntia ennen kilpailua, johon urheilija on aikeissa osallistua, ja loppuu kilpailun ja siihen 
liittyvän näytteenoton loppuessa. 

Kilpailun ulkopuolinen (Out of competition): Dopingtestaus, jota ei suoriteta kilpailun aikana.  

Kohdennettu testaus (Target Testing): Urheilijoiden valinta testaukseen, kun tiettyjä urheilijoita tai urheilijaryhmiä 
valitaan ei-sattumanvaraisesti testaukseen tiettynä ajankohtana.  

Käyttö (Use): Kaikenlainen kielletyn aineen tai menetelmän käyttäminen, nauttiminen, pistäminen tai 
kuluttaminen.  

Levittäminen (Trafficking): Antidopingorganisaation toimivallan piiriin kuuluva urheilija, urheilijan tukihenkilö 
tai muu henkilö myy, antaa, kuljettaa, lähettää, toimittaa tai jakelee kiellettyä ainetta tai menetelmää (joko 
fyysisesti tai sähköisesti tai muulla tavoin) kolmannelle osapuolelle. Määritelmä ei myöskään kata 
terveydenhuoltohenkilökunnan vilpittömin mielin suorittamia tekoja, joihin liittyy aitoihin ja laillisiin 
hoitotarkoituksiin tai muuhun hyväksyttävästi perusteltuun tarkoitukseen käytetty kielletty aine. 
Määritelmä ei myöskään kata tekoja, joihin liittyy kiellettyjä aineita, jotka eivät ole kiellettyjä kilpailun 
ulkopuolisessa testauksessa, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä kiellettyjä 
aineita ei ollut tarkoitettu aitoihin ja laillisiin hoitotarkoituksiin. 

Manipulointi (Tampering): Muuttaminen sääntöjenvastaista tarkoitusta varten tai sääntöjenvastaisella 
tavalla, painostaminen, sääntöjenvastainen sekaantuminen, häiritseminen, harhauttaminen tai 
petollinen menettely tulosten muuttamiseksi tai normaalien toimenpiteiden estämiseksi, tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen antidopingorganisaatiolle. 

Merkkiaine (Marker): Yhdiste tai ryhmä yhdisteitä tai yksi tai useampi biologinen parametri, jotka 
viittaavat kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöön.  

Näyte (Sample/Specimen): Mikä tahansa dopingtestausta varten otettu biologinen aine.  

Osallistuja (Participant): Urheilija tai urheilijan tukihenkilö.  
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Poikkeava testitulos (Atypical Finding): Laboratorion tai jonkin muun WADA:n hyväksymän tahon 
ilmoitus, jonka mukaan lisätutkimuksia tarvitaan laboratorioiden kansainvälisen standardin tai 
asianomaisten teknisten dokumenttien mukaisesti ennen kuin voidaan päättää, onko kyseessä 
positiivinen testitulos. 

Positiivinen testitulos (Adverse Analytical Finding): Raportti laboratoriosta tai muulta WADA:n 
hyväksymältä organisaatiolta, joka laboratorioiden ja teknisten dokumenttien kansainvälisen standardin 
mukaisesti osoittaa näytteessä olevan kiellettyä ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita tai 
merkkiaineita (mukaan lukien endogeenisten aineiden määrän kohoaminen) tai siinä näkyy todisteita 
kielletyn menetelmän käytöstä. 

Rekisteröity testauspooli (Registered Testing Pool): Jokaisen kansainvälisen lajiliiton ja kansallisen 
antidopingtoimiston erikseen luoma huippu-urheilijoiden pooli, jonka jäsenet kuuluvat sekä kilpailu- että 
kilpailun ulkopuolisten testausten piiriin osana asianomaisen kansainvälisen lajiliiton tai organisaation 
testauksen suunnittelua. Jokaisen kansainvälisen lajiliiton on julkaistava luettelo, jossa on sen 
rekisteröityyn testauspooliin valittujen urheilijoiden nimet tai muut selkeästi määritellyt kriteerit. 

Riippumattomat tarkkailijat (Independent Observer Program): Ryhmä tarkkailijoita, jotka WADA:n johdolla 
tarkkailevat dopingvalvontaa tietyissä tapahtumissa ja voivat tarjota opastusta sekä raportoivat 
huomioistaan. 

Seuraamukset dopingrikkomuksesta (Consequences of Anti-Doping Rules Violations): Urheilijan tai muun henkilön 
dopingrikkomuksen seuraamus voi olla yksi tai useampi seuraavista: (a) Suorituksen hylkääminen 
(Disqualification) tarkoittaa sitä, että urheilijan tulokset tietyssä kilpailussa tai tapahtumassa hylätään 
seurauksineen, eli mitalit ja palkinnot takavarikoidaan ja pisteet mitätöidään, (b) Urheilun toimintakielto 
(Ineligibility) tarkoittaa sitä, että urheilija tai muu henkilö ei saa tietyllä ajanjaksolla osallistua mihinkään 
kilpailuun tai muuhun toimintaan tai taloudelliseen tukeen kohdan 10.9 mukaisesti, ja (c) Väliaikainen 
urheilun toimintakielto (Provisional Suspension) tarkoittaa sitä, että urheilija tai muu henkilö ei tilapäisesti saa 
osallistua mihinkään kilpailuun ennen kuin Maailman antidopingsäännöstön kohdan 8 (Oikeus 
oikeudenmukaiseen kuulemiseen) mukaisen käsittelyn lopullinen päätös on annettu.  

Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU): Suomen urheilujärjestöjen keskusliitto 

Suorituksen hylkääminen (disqualification): Ks. kohta Seuraamukset dopingrikkomuksesta.  

Suurten tapahtumien järjestäjät (Major Event Organizations): Kansallisten olympiakomiteoiden eri maanosien 
yhdistykset ja muut kansainväliset monen urheilulajin järjestöt, jotka toimivat maanosakohtaisten, 
alueellisten tai muiden kansainvälisten tapahtumien päättävänä elimenä.  

Urheilutapahtuma (Event): Sarja yksittäisiä kilpailuja, jotka suoritetaan yhdessä yhden päättävän elimen 
alaisuudessa (esim. olympialaiset, FINAn maailmanmestaruuskisat tai Pan American Games -kilpailut).  

Tapahtuma-aika (Event Period): Tapahtuman alun ja lopun välinen aika sen mukaan miten tapahtuman 
päättävä elin sen määrittää. 

Testaus (Testing): Dopingvalvontaprosessin vaiheet, joihin kuuluvat testauksen suunnittelu, näytteenotto, 
näytteiden käsittely ja näytteiden kuljetus laboratorioon.  

UNESCO:n sopimus (UNESCO Convention): Kansainvälinen dopinginvastainen yleissopimus, joka 
hyväksyttiin UNESCO:n yleiskokouksen 33. istunnossa 19.10.2005, mukaan lukien kaikki 
sopimusvaltioiden ja sopimusvaltioiden kokouksen hyväksymät muutokset kansainväliseen 
dopinginvastaiseen yleissopimukseen. 
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Urheilija (Athlete): Kuka tahansa henkilö, joka kilpailee kansainvälisellä tasolla (siten kuin kukin 
kansainvälinen lajiliitto sen määrittelee), kansallisella tasolla (siten kuin kukin kansallinen 
antidopingtoimisto sen määrittelee, esimerkiksi sen rekisteröityyn testauspooliin kuuluvat henkilöt) ja kuka 
tahansa kilpailija, joka kuuluu jonkin allekirjoittajan tai säännöstön hyväksyneen organisaation toimivallan 
piiriin. Kaikkia säännöstön määräyksiä, kuten testausta, ja erivapauksia lääkinnällistä käyttöä varten on 
sovellettava kansainvälisen ja kansallisen tason kilpailijoihin. Jotkin kansalliset antidopingtoimistot voivat 
päättää testata ja soveltaa antidopingsääntöjä kuntourheilu- ja veteraanitason kilpailijoihin, jotka eivät 
ole ja joista tuskin tulee kansallisen tason kilpailijoita. Kansallisten antidopingtoimistojen ei kuitenkaan 
tarvitse soveltaa säännöstön kaikkia näkökohtia tällaisiin henkilöihin. Erillisiä kansallisia sääntöjä voidaan 
luoda sellaisten kilpailijoiden dopingvalvontaa varten, jotka eivät kilpaile kansainvälisellä tai 
kansallisella tasolla, ilman että ne olisivat ristiriidassa säännöstön kanssa. Jokin maa voi esimerkiksi 
päättää testata kuntourheilutason kilpailijoita mutta ei vaatia heiltä erivapautta lääkinnällistä käyttöä 
varten eikä olinpaikkatietoja. Vastaavasti jokin suurten tapahtumien järjestäjä, joka järjestää tapahtuman vain 
veteraanitason kilpailijoille, voi päättää testata kilpailijat mutta ei vaatia etukäteen erivapautta 
lääkinnällistä käyttöä varten eikä olinpaikkatietoja. Artiklaa 2.8 (Kielletyn aineen tai menetelmän antaminen 
tai antamisen yritys) sovellettaessa ja antidopingtiedotuksen ja -koulutuksen kannalta kuka tahansa 
henkilö, joka osallistuu kilpaurheiluun säännöstön hyväksyneen allekirjoittajan, valtion hallituksen tai muun 
urheiluorganisaation toimivallan piirissä, on urheilija.  

Urheilijan tukihenkilö (Athlete Support Personnel): Valmentaja, apuvalmentaja, manageri, agentti, joukkueen 
huoltaja, toimitsija, terveydenhuolto- tai ensiapuhenkilökuntaan kuuluva henkilö, vanhempi tai kuka 
muu tahansa henkilö, joka tekee yhteistyötä urheilukilpailuun osallistuvan tai valmistautuvan urheilijan 
kanssa tai hoitaa tai auttaa häntä. 

Urheilun oikeusturvalautakunta: Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) ry:n nimeämä elin, joka käsittelee 
valvontalautkunnan päätöksistä tai urheilujärjestöjen päätöksistä tehdyt valitukset, elleivät ne mene 
suoraan CAS:iin. 

Urheilun toimintakielto (Ineligibility): Ks. kohta Seuraamukset dopingrikkomuksesta.  

WADA (World Antidoping Agency): Maailman antidopingtoimisto. 

WADC (The World Antidoping Code) tai Säännöstö: Maailman Antidopingsäännöstö 

Valvontalautkunta: ADT:n yleiskokouksen nimeämä elin, joka käsittelee sille ositettuja mahdollisia 
dopingrikkomuksia tai muita sen tehtäviin kuuluvia valituksia. 

Väliaikainen urheilun toimintakielto (Provisional Suspension): Ks. kohta Seuraamukset dopingrikkomuksista.  

Yksilölaji (Individual Sport): Laji, joka ei ole joukkuelaji. 

Yritys (Attempt): Tahallinen toiminta, joka vie merkittävästi eteenpäin toimintaa, jonka on tarkoitus 
johtaa dopingrikkomukseen. Dopingrikkomusta ei kuitenkaan voida katsoa tapahtuneeksi pelkän 
yrityksen perusteella, mikäli henkilö on luopunut yrityksestä ennen kuin kolmas osapuoli, joka ei ole ollut 
osallisena yritykseen, havaitsee sen.  

 
 

 


