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Maailman
antidopingsäännöstön
tarkoituksena on
turvata puhtaan
urheilijan oikeuksia.

2 MAAILMAN ANTID OPINGSÄÄNNÖSTÖ
OSA

Mikä on Maailman antidopingsäännöstö?
Säännöstö on antidopingjärjestelmän runko. Olympialiike, kansalliset antidoping
organisaatiot ja muut urheilun toimielimet eri puolilla maailmaa ovat hyväksyneet
säännöstön. Lisäksi yli 170 valtiota on tunnustanut säännöstön osana UNESCOn
dopingin vastaista yleissopimusta.
Säännöstö tuli alun perin voimaan heinäkuussa 2004. Ensimmäiset muutokset
tulivat voimaan 1.1.2009. Uusimmat muutokset tulivat voimaan 1.1.2015.
Maailman antidopingsäännöstö on luettavissa Maailman Antidopingtoimiston
WADAn internetsivuilla.
WADA on laatinut säännöstön tueksi teknisiä ja muita toimintoja koskevia
kansainvälisiä standardeja, joita ovat esimerkiksi kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo sekä testausta, tutkinnallisia menetelmiä, erivapauksia, laboratorioita ja tietosuojaa koskevat standardit.
Tässä oppaassa viitataan pääasiassa Maailman antidopingsäännöstön eri kohtiin.
Viittaukset kansainvälisiin standardeihin ja muihin asiakirjoihin on mainittu erikseen.

OSA

1 OPPAAN TARKOITUS

Urheilijana sinun on noudatettava Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä.
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään määräyksiä ja niiden taustoja.

Tämä asiakirja
on tarkoitettu
oppaaksi, eikä se
korvaa antidopingsäännöstöä.

Tämä asiakirja on tarkoitettu oppaaksi, eikä
se korvaa antidopingsäännöstöä. Antidoping
säännöstön määräykset ja niiden sanamuodot ovat aina ensisijaisia. Tämän oppaan
tarkoituksena on selventää antidopingsäännöstön määräyksiä, eikä se ole laillisesti sitova asiakirja.

Säännöstön ensimmäisillä sivuilla puhutaan
urheilun hengen merkityksestä. Urheilun
henki määrittää myös antidopingohjelmien
päätavoitteen: ehkäistä kiellettyjen aineiden ja menetelmien tahallinen ja tahaton
käyttö sekä muut dopingrikkomukset.

3 MAAILMAN ANTID OPING
SÄÄNNÖSTÖN SOVELTAMINEN
OSA

Ketä säännöstö koskee?
1.	
Säännöstöä sovelletaan kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoihin.
Kansainvälisen tason urheilijan määrittelee hänen kansainvälinen lajiliittonsa. Kansallisen tason urheilijan määrittelee hänen kansallinen antidoping
organisaationsa.
2.	
Kansallinen antidopingorganisaatio (Suomessa: Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry) päättää, sovelletaanko säännöstöä ja miten sitä sovelletaan,
jos urheilija kilpailee kotimaassaan tasolla, jonka mukaan hän ei lukeudu
kansallisen tason urheilijoihin. Jos kilpailet kyseisellä tasolla ja testituloksesi kansallisen antidopingorganisaation testissä on positiivinen tai olet manipuloinut dopingvalvontaa tai syyllistynyt muuhun dopingrikkomukseen, seuraamukset ovat säännöstön mukaisia.
3.	Jos et osallistu kilpailuihin vaan liikunta- tai kuntoilutapahtumiin, säännöstöä
sovelletaan sinuun kansallisen antidopingorganisaation päätöksen mukaan.
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OSA

4 ROOLIT JA VASTUUT

Urheilijana sinulla on tiettyjä rooleja ja vastuita. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

>	Sinun on tunnettava kaikki sovel-

lettavissa olevat antidopingsäännöt
ja menettelytavat.

>	Olet vastuussa siitä, mitä syöt ja

juot, ja olet myös vastuussa muista
elimistöösi joutuvista aineista.
Perussääntö kuuluu: jos ainetta on
elimistössäsi, olet vastuussa siitä.
Laissa tätä kutsutaan ankaran
vastuun periaatteeksi.

>	Sinun on oltava käytettävissä
näytteenottoa varten.

>	Sinun on ilmoitettava terveyden-

huoltohenkilöstölle, että he eivät
saa käyttää kiellettyjä aineita tai
menetelmiä hoitaessaan sinua.
Vastuullasi on myös varmistaa,
ettei saamasi lääketieteellinen
hoito ole säännöstön vastaista.

>	Lisäksi sinun on tehtävä yhteis-

työtä dopingrikkomuksia tutkivien
antidopingorganisaatioiden kanssa.

> Lisätietoja on kohdassa 21.1.

Valmentajat, ohjaajat, managerit, edustajat ja muut tukihenkilöt ovat usein urheilijoiden roolimalleja. Myös heillä on tiettyjä oikeuksia ja vastuita. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

>	Heidän tulee tuntea kaikki itseään
tai urheilijoitaan koskevat anti
dopingsäännöt ja -menettelytavat
ja noudatettava niitä.

>	Heidän tulee tehdä yhteistyötä
urheilijoiden testausohjelman
kanssa.

>	Heidän tulee käyttää vaikutusval-

taansa puhtaan urheilun periaatteiden edistämiseen.
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>	Heidän on tehtävä yhteistyötä

dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa.

>	He eivät saa käyttää eikä heillä
saa olla hallussaan kiellettyä
ainetta tai menetelmää ilman
asianmukaista perustetta.

>	Lisätietoja on kohdassa 21.2.

URHEILIJAN OPAS MAAILMAN
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OSA

5 MITÄ DOPING ON?

Säännöstössä todetaan, että urheilijana sinun vastuullasi on tietää, mikä on
dopingrikkomus.

Dopingrikkomuksia
on muitakin kuin
positiivinen testitulos.

Dopingrikkomuksia on muitakin kuin positiivinen testitulos.
Esimerkiksi kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttö ja hallussapito ovat dopingrikkomuksia.
Lisäksi on muunlaisia dopingrikkomuksia.
Säännöstön mukaan niitä ovat seuraavat:

>	Dopingvalvonnan manipulointi tai

sen yritys. Sellaiseksi katsotaan
dopingtestaajan työn tahallinen
häiritseminen, mahdollisen todistajan pelottelu tai vieraan aineen
lisääminen näytteeseen. Katso
kohta 2.5.

>	Kielletyn aineen tai menetelmän

hallussapito. Et saa ostaa tai
pitää hallussasi kiellettyä ainetta antaaksesi sitä ystävälle tai
sukulaiselle, ellei tähän ole erittäin
perusteltua lääketieteellistä syytä,
kuten insuliinin ostaminen diabetesta sairastavalle lapselle. Katso
kohta 2.6.

>	Kielletyn aineen tai menetelmän

välittäminen tai välittämisen yritys.
Katso kohta 2.7.

>	Kielletyn aineen tai menetelmän

luovuttaminen tai luovuttamisen
yritys urheilijalle. Katso kohta 2.8.

>	Osasyyllisyys. Tähän kuuluu

monenlaisia tekoja: avustaminen, rohkaiseminen, auttaminen,
yllyttäminen, vehkeily, peittely
tai muunlainen toisen henkilön
osallisuus dopingrikkomukseen
tai dopingrikkomuksen yritykseen.
Katso kohta 2.9.

>	Kielletty yhteistoiminta. Katso
kohta 2.10.

>	Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti. Katso kohta 2.4.

>	Dopingtestin välttely, dopingtestistä

kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen. Katso kohta 2.3.

Dopingrikkomus voidaan näyttää toteen millä tahansa luotettavalla tavalla. Näitä
ovat esimerkiksi laboratoriotulokset ja muut todisteet eli ei-analyyttiset todisteet
sekä Urheilijan biologinen passi (johon on tallennettu biologisten muuttujien arvoja
pitkän ajan kuluessa), tunnustukset, todistajan kertomukset ja asiakirjatodisteet.
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Onko tahallisuudella merkitystä
dopingrikkomuksissa?
Kuten tässä oppaassa aiemmin todettiin, olet vastuussa eli sinulla on ankara
vastuu kaikista elimistössäsi olevista aineista. Tahallisuutta, tuottamusta, laiminlyöntiä tai tietoisuutta ei tarvitse osoittaa dopingrikkomuksissa, jotka liittyvät
kielletyn aineen käyttöön tai kielletyn aineen löytymiseen näytteestä.
Dopingrikkomuksessa ei kelpaa puolustukseksi esimerkiksi se, että joku tukihenkilöistäsi tai leirillä olleista urheilijoista antoi sinulle kiellettyä ainetta, kiellettyä ainetta ei ollut mainittu tuoteselosteessa tai kielletty aine tai menetelmä ei
parantanut suoritustasi.
Jos käytät tai yrität käyttää kiellettyä ainetta
tai menetelmää, syyllistyt dopingrikkomukseen. Käytön tai käytön yrityksen onnistumisella tai epäonnistumisella ei ole merkitystä.
Kysymyksessä on joka tapauksessa doping
rikkomus.
Lisätietoja on kohdissa 2.1 ja 2.2.

Käytön tai
käytön yrityksen
onnistumisella tai
epäonnistumisella ei
ole merkitystä.

Entä lisäravinteet?
Lisäravinteiden sääntely ei ole kaikissa maissa yhtä tiukkaa. Ei ole epätavallista,
että luontaistuotekaupoissa tai internetissä myytävissä lisäravinteissa on kiellettyjä aineita, joita ei ole mainittu tuoteselosteessa. Viime vuosina lisäravinteiden puutteellisten tuoteselosteiden ja epäpuhtaiden lisäravinteiden on katsottu
olleen syynä merkittävään määrään dopingrikkomuksia.
Esimerkiksi kielletty piriste metyyliheksamiini on aiheuttanut viime vuosina
lukuisia positiivisia testituloksia eri urheilulajeissa, myös olympialaisissa. Tämä
piriste tunnetaan myös nimillä 1,3-dimetyyliamyyliamiini ja DMAA. Lisäksi sitä
on kutsuttu geraniumin juuriuutteeksi ja geraniumöljyksi (vaikka sitä ei olisikaan
valmistettu geraniumöljystä tai -kasveista). Näitä nimiä saatetaan käyttää tuoteselosteissa. Metyyliheksamiini sen sijaan mainitaan harvoin tuoteselosteissa,
vaikka se on kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.
Sinun tulisi suhtautua epäilevästi etenkin
tuotteisiin, joiden väitetään esimerkiksi
lisäävän lihaskasvua, nopeuttavan palautumista, antavan energiaa tai edistävän
painonpudotusta. Sinä olet vastuussa puutteellisen tuoteselosteen aiheuttaman positiivisen testituloksen seurauksista. Siksi on
parasta, ettet käytä ravintolisiä, joiden sisällöstä olet epävarma.

Siksi on parasta,
ettet käytä
ravintolisiä, joiden
sisällöstä olet
epävarma.
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Olinpaikkatietoja koskevat säännöt

Mitä kielletty yhteistoiminta tarkoittaa?

Olinpaikkatietoja koskevien vaatimusten päätarkoitus on helpottaa kilpailujen
ulkopuolista testausta.

Moni huippu-urheilija on jatkanut yhteistyötä toimintakiellon saaneen valmentajan tai suoritusta parantavien lääkeaineiden välittämisestä tuomitun henkilön
kanssa.

Ilman ennakko
ilmoitusta
tapahtuva testaus
on tehokkaan
antidopingohjelman
perusta.

Olinpaikkatietojen avulla antidopingorganisaatio tavoittaa sinut ja voi tehdä testejä ilman
ennakkoilmoitusta varmistaakseen, että doping
valvonta on mahdollisimman tehokasta. Ilman
ennakkoilmoitusta tapahtuva testaus on tehokkaan antidopingohjelman perusta.
Vain melko pieni määrä urheilijoita kuuluu
rekisteröityyn testauspooliin. Rekisteröidyn testauspoolin urheilijoiden tulee ilmoittaa täsmälliset ja ajan tasalla olevat olinpaikkatiedot.

Jos sinulle on ilmoitettu, että kuulut rekisteröityyn testauspooliin, sinun on ilmoitettava olinpaikkatietosi neljännesvuosittain. Sinun on annettava tietoja säännöllisistä aikatauluistasi ja ilmoitettava joka päivälle tunnin jakso, jonka ajan olet
tavoitettavissa dopingtestiä varten. Sinun on pidettävä tietosi ja tunnin testausajanjaksosi ajan tasalla.
> Jos et tee neljännesvuosittaista ilmoitustasi ajoissa, syyllistyt olinpaikka-	
tietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin (filing failure).
> Jos et ole tavoitettavissa ilmoittamassasi paikassa päivittäisen tunnin
testausjakson ajan, syyllistyt testiin tavoittamattomuuteen (missed test).

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa säännöstössä yhteydet tällaiseen urheilijan tukihenkilöön katsotaan dopingrikkomukseksi, kun urheilijaa on erikseen
varoitettu asiasta.

LISÄTIETOJA:
Et saa työskennellä valmentajien, ohjaajien, lääkäreiden tai muiden urheilijan tukihenkilöiden kanssa, jotka ovat toimintakiellossa dopingrikkomuksen vuoksi tai jotka ovat saaneet
dopingiin liittyvän rikostuomion tai ammatillisen kurinpitorangaistuksen.
Kiellettyä yhteistoimintaa ovat esimerkiksi valmennusta, strategiaa tai ravitsemusta koskevien neuvojen tai lääketieteellisten neuvojen ja lääkemääräysten vastaanottaminen sekä
lääketieteelliset ja muut hoidot. Tällainen urheilijan tukihenkilö ei myöskään saa toimia
agenttina tai edustajana. Kielletty yhteistoiminta ei edellytä korvauksen maksamista. Myös
vastikkeeton toiminta katsotaan yhteistoiminnaksi.
Tämä sääntö ei koske tapauksia, joissa yhteistoiminta ei ole ammatillista tai urheiluun liittyvää. Tällaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi vanhempi–lapsisuhde ja puolisosuhde.
Lisätietoja on kohdassa 2.10.

Sinulla on oikeus kiistää mahdolliset ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit tai testiin tavoittamattomuudet asiaankuuluvan antidopingorganisaation käsittelyssä.
Jos laiminlyöt ilmoitusvelvollisuuden tai sinua ei tavoiteta testiin yhteensä kolme
kertaa kahdentoista kuukauden aikana, eikä sinulla ole päteviä perusteita kiistää
tapauksia, sinun katsotaan syyllistyneen dopingrikkomukseen.
Jos olet joukkueurheilija ja kuulut rekisteröityyn testauspooliin, sinua koskevat
samat olinpaikkatietosäännöt kuin yksilölajien urheilijoita.
Joukkuelajin tai yksilölajin urheilija voi valtuuttaa valmentajansa, edustajansa tai
muun kolmannen osapuolen tekemään kaikki olinpaikkatietoilmoitukset tai osan
niistä, mutta urheilija on aina itse vastuussa täsmällisten ja kattavien olinpaikka
tietojen toimittamisesta.
Olinpaikkatiedot voidaan toimittaa antidopingorganisaatiolle myös joukkueen
osalta toiminnoista, joihin koko joukkue osallistuu. Lisätietoja on Kansainvälisen
testaus- ja tutkintastandardin kohdassa 4.8.2.
Antidopingorganisaatiot voivat vaatia, että rekisteröityyn testauspooliin kuulumattomat urheilijat toimittavat suppeampia olinpaikkatietoja. Tällaisissa tapauksissa
olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä ei katsota dopingrikkomukseksi, mutta sillä voi olla muita seuraamuksia, joista päättää asiaankuuluva
antidopingorganisaatio.
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6 KIELLETTYJEN AINEIDEN
JA MENETELMIEN LUETTELO
OSA

Mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä?
WADA ylläpitää kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloa. Se päivittää luettelon säännöllisesti, vähintään vuosittain. Päivitetty luettelo tulee yleensä voimaan tammikuun alussa, ja se julkaistaan WADAn internetsivuilla muutamaa
kuukautta aiemmin.

Vastuullasi on
olla tietoinen
Kiellettyjen aineiden
ja menetelmien
luettelosta.

Luettelo on jaettu aineisiin, jotka ovat
1. kiellettyjä kaikkina aikoina 		
2. kiellettyjä kilpailujen aikana (ajanjakson
määritelmä vaihtelee urheilulajeittain, mutta ajanjakso alkaa usein 24 tuntia ennen
k
 ilpailua).
Kaikkina aikoina kiellettyjä aineita ovat esi
merkiksi hormonit, anaboliset s teroidit, EPO,
beeta-2-agonistit, peiteaineet ja diureetit.

Vain kilpailujen aikana kiellettyjä aineita ovat esimerkiksi piristeet, marihuana,
huumaavat kipulääkkeet ja glukokortikosteroidit.
Kaikkina aikoina kiellettyjä ovat myös kielletyt menetelmät, kuten verensiirrot ja
veren manipulointi sekä suonensisäiset injektiot joissakin tilanteissa.

Mitä eroa on kaikkina aikoina ja vain
kilpailujen aikana kielletyillä aineilla?
Kaikkina aikoina kiellettyjen aineiden käyttö on kielletty ympäri vuoden sekä harjoittelussa että kilpailuissa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi anaboliset steroidit,
joiden käytöllä harjoittelussa voi olla pitkäaikaisia suoritusta parantavia vaikutuksia, sekä peiteaineet, joilla voidaan yrittää peittää todisteet dopingin käytöstä.
Vain kilpailujen aikana kiellettyjen aineiden käyttöä kilpailujen ulkopuolella ei
katsota dopingrikkomukseksi, jos ainetta ei havaita elimistössä enää kilpailutestissä. Moni aine pysyy elimistössä kauan. Jos kilpailun aikana antamassasi
dopingtestissä havaitaan (kilpailujen aikana) kiellettyä ainetta, jonka käyttö ei
ole kiellettyä kilpailujen ulkopuolella, sinun katsotaan syyllistyneen dopingrikkomukseen (vaikka kyseisen aineen käyttö ei ollut kiellettyä käyttöhetkellä).
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Voiko yleisesti käytetyissä lääkkeissä olla
kiellettyjä aineita?
Kyllä. Särkylääkkeissä ja vilustumis- ja nuhakuumelääkkeissä sekä muissa yleisesti käytetyissä lääkkeissä voi olla kiellettyjä aineita.
Lisätietoja saat kansainväliseltä lajiliitoltasi ja kansalliselta antidopingorganisaatioltasi.
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7 ERIVAPAUS

Urheilijan terveyden turvaaminen on dopingin vastaisen työn pääperiaatteita.
Voi olla, että joudut käyttämään kiellettyä ainetta tai menetelmää terveyssyistä.
Tällainen käyttö on säännöstön mukaan sallittua. Se kuitenkin edellyttää ehdottomasti edellyttää erivapauden hankkimista.
Erivapaus myönnetään vain tietyin ehdoin, joita ovat esimerkiksi seuraavat: kielletyn aineen tai menetelmän käytön on oltava terveyden vuoksi välttämätöntä;
lääkkeen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna, eli se ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin mitä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa
haitallista vaikutusta suorituskykyyn; ja käytetylle aineelle tai menetelmälle ei ole
asianmukaista sallittua vaihtoehtoa.

Urheilijan terveyden
turvaaminen on
dopingin vastaisen
työn pääperiaatteita.

Kansainvälisen ja kansallisen tason
urheilijoiden on myös otettava huomioon,
että erivapaus on hankittava ennakkoon.
Sen voi saada takautuvasti vain hätätapauksissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lisätietoja on Kansainvälisen erivapausstandardin kohdassa 4.3.

Kansallisen tason urheilijoiden erivapauk
sien valvonnasta vastaa kansallinen antidopingorganisaatio. Kansainvälisen tason urheilijoiden erivapauksia hallinnoi
kansainvälinen lajiliitto. Olympialaiset ja muut suuret urheilutapahtumat voivat
myöntää omia erivapauksiaan. Katso kohta 4.4.

Sinun tulee antaa dopingtestinäyte, kun valtuutettu dopingtestaaja esittää sinulle
testikutsun.
Kaikilla antidopingorganisaatioilla on oikeus ottaa toimivaltansa piiriin kuuluvilta
urheilijoilta virtsa- ja/tai verinäytteitä milloin ja missä tahansa ja analysoida niitä
dopingvalvonnan tarkoituksiin.

Kenellä on testausvaltuudet?
Kansallisilla antidopingorganisaatioilla on valtuudet testata urheilijoita,
1. jotka ovat kansalaisia, asukkaita, lisenssin haltijoita tai urheilujärjestöjen jäseniä
kyseisessä maassa tai
2. jotka oleskelevat kyseisen kansallisen antidopingorganisaation kotimaassa tai
3. jos kansainvälisen lajiliiton säännöt muuten antavat kansallisille antidoping
organisaatioille laajemmat valtuudet.
Kansainvälisillä lajiliitoilla on toimivalta urheilijoihin, jotka kuuluvat niiden
sääntöjen piiriin, ja myös
1. urheilijoihin, jotka kilpailevat tietyissä kansainvälisissä urheilutapahtumissa, ja

Sinun on tarkistettava kansainväliseltä lajiliitoltasi tai kansalliselta antidopingorganisaatiolta, onko sinun toimitettava uusi erivapaushakemus vai voitko hakea
vahvistuksen aiemmin myönnetylle erivapaudelle. Saat hakumenettelyä koskevia
tietoja ja neuvoja antidopingorganisaatioltasi.

2. urheilijoihin, jotka ovat kyseisen kansainvälisen lajiliiton (tai sen suorien tai
välillisten jäsenliittojen) jäseniä tai lisenssin haltijoita.

Muista, ettei kansallista erivapauttasi
välttämättä automaattisesti hyväksytä
kansainvälisellä tasolla. Jos et ole varma
erivapautesi kelpoisuudesta, ota yhteyttä
kansainväliseen lajiliittoosi tai kansain
välisen urheilutapahtuman järjestäjään.

WADAlla on valtuudet testaukseen, mutta testausta ei yleensä tehdä sen aloitteesta. Jos dopingtestejä tehdään WADAn aloitteesta, se teettää dopingtestit
muilla antidopingorganisaatioilla.

Tästä menettelystä on lisätietoja Kansainvälisen erivapausstandardin liitteessä 1.

Näytteet voidaan analysoida vain WADAn akkreditoimissa tai erikseen hyväksymissä laboratorioissa, jotta urheilijan voidaan katsoa syyllistyneen dopingrikkomukseen sillä perusteella, että hänen näytteestään on löytynyt kiellettyä ainetta.
Liitteessä 2 on lisätietoja urheilijan oikeuksista, jos B-näyte analysoidaan tilanteissa, joissa A-näytteen testitulos on ollut positiivinen.

Erivapaus on
hankittava
ennakkoon.
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8 TESTAUS, NÄYTTEENOTTO
JA NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI

OSA
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Suurten urheilutapahtumien järjestäjäorganisaatioilla on tavallisesti toimi
valta tapahtumaan ilmoittautuneisiin urheilijoihin.

Näytteenottomenettely on standardoitu. Lisätietoja menettelystä ja urheilijan
oikeuksista on liitteessä 1.
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Miten kauan näytteitä säilytetään?
Näytteet voidaan
pakastaa ja säilyttää
ja niitä voidaan
analysoida uudelleen
kymmenen vuoden
ajan.

Näytteet voidaan pakastaa ja säilyttää ja niitä voidaan analysoida uudelleen kymmenen
vuoden ajan. Teknologia kehittyy nopeasti.
Tulevaisuudessa näytteistä voidaan havaita
kiellettyjä aineita tai menetelmiä, jotka eivät
ole tällä hetkellä havaittavissa. Näytteiden
säilyttäminen ja analysointi toimivat voimakkaina pelotteina, jos sinä harkitset tai
joku tuntemistasi urheilijoista jostain syystä
harkitsee kiellettyjen aineiden käyttöä.

Kun näytteitä ei enää käytetä dopingvalvontaan, niistä poistetaan tunnistetiedot.
Sitten näytteet hävitetään tai niitä käytetään laadunvalvontaan tai tutkimukseen,
jos olet dopingtestipöytäkirjassa antanut kirjallisen suostumuksen tutkimuskäyttöön.

Paluu kilpailemaan lopettamisen jälkeen
Jos lopetat kilpailemisen kuuluessasi kansainvälisen lajiliiton tai kansallisen
antidopingorganisaation rekisteröityyn testauspooliin, sinun on ilmoitettava
paluustasi kilpailemaan kirjallisesti kuusi kuukautta ennen paluusi ajankohtaa. Paluutasi edeltävien kuuden kuukauden aikana sinun on noudatettava anti
dopingsäännöstöä ja oltava tavoitettavissa testausta varten, ennen kuin voit jälleen osallistua kilpailuihin.

Jos lopetat kilpailemisen
kuuluessasi kansainvälisen
lajiliiton tai kansallisen
antidopingorganisaation
rekisteröityyn testaus
pooliin, sinun on ilmoi
tettava paluustasi
kilpailemaan kirjallisesti
kuusi kuukautta ennen
paluusi ajankohtaa.
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WADA voi myöntää poikkeuksia
tästä säännöstä, jos sen noudattamisen voidaan katsoa olevan selvästi epäoikeudenmukaista. Katso
kohta 5.7.

Mikä on ADAMS?
ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) on WADAn turvallinen verkkopohjainen dopingvalvonnan tietokantojen hallintajärjestelmä. Järjestelmässä säilytetään muun muassa tietoja laboratoriotuloksista, erivapauksista
ja dopingrikkomuksista. Se helpottaa tiedonjakoa asiaankuuluvien organisaatioiden välillä ja lisää toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.
Useimmat kansainväliset lajiliitot ja kansalliset antidopingorganisaatiot käyttävät
ADAMS-järjestelmää urheilijoiden olinpaikkatietojen, erivapauksien ja testitulosten keskustietokantana. ADAMS on kehitetty helpottamaan urheilijan elämää.
Sinulla on pääsy omiin tietoihisi ADAMS-järjestelmässä. Kansainvälisten lajiliittojen ja kansallisten antidopingorganisaatioiden vastuulla on varmistaa,
että urheilijat voivat tarkastella omia tietojaan ADAMS-järjestelmässä. Lisäksi
vain valtuutetuilla antidopingorganisaatioiden työntekijöillä on pääsy tietoihisi.
ADAMS-järjestelmän tietosuoja on varmistettu monitasoisella käyttöoikeus
järjestelmällä.

URHEILIJAN OPAS MAAILMAN
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9 DOPINGRIKKOMUSTEN
SEURAAMUKSET
OSA

Dopingrikkomuksesta voi seurata tulosten mitätöinti, urheilun toimintakielto ja
rikkomuksen julkistaminen sekä mahdollisesti taloudellisia seuraamuksia.

TULOSTEN HYLKÄÄMINEN
Yksilölajin kilpailussa (kuten yksittäisessä ottelussa tai juoksussa) dopingrikkomus
johtaa automaattisesti kyseisen kilpailutuloksen hylkäämiseen. Katso kohta 9.

Mitä hylkääminen tarkoittaa?
Se tarkoittaa tulosten, mitalien, pisteiden ja palkintorahojen menetystä. Tuloksesi
saman tapahtuman muissa kilpailuissa voidaan myös mitätöidä. Tämä koskee
esimerkiksi olympialaisia. Katso kohta 10.1.
Yleensä tulokset hylätään takautuvasti – ellei kohtuus muuta edellytä – dopingrikko
muksen ajankohdasta (esimerkiksi positiivisen näytteen antamispäivästä) mahdollisen toimintakiellon tai väliaikaisen toimintakiellon alkuun. Katso kohta 10.8.

URHEILUN TOIMINTAKIELTO
Toimintakielto tarkoittaa, että et voi osallistua kansainvälisen lajiliiton, sen kansallisten jäsenliittojen tai niiden jäsenseurojen kilpailuihin tai toimintaan. Tämä
koskee myös seurasi tai joukkueesi kanssa harjoittelua ja niiden tilojen käyttöä.
Et voi myöskään osallistua säännöstön allekirjoittajatahojen (kuten Kansainvälisen
olympiakomitean, Kansainvälisen paralympiakomitean tai kansallisen olympiakomitean) tai niiden alaisten yksiköiden valtuuttamiin tai järjestämiin kilpailuihin.
Lisäksi et voi osallistua valtion rahoittamaan ammattilaissarjaan, kansainvälisen tai kansallisen tason tapahtumien järjestäjäorganisaation toimintaan etkä
huipputason tai kansallisen tason urheilutoimintaan.
Katso kohta 10.12.1.

Miten kauan urheilun toimintakielto kestää?
Maailmanlaajuisesti etenkin urheilijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että vilpillisiä
keinoja tahallisesti käyttävät urheilijat tulisi määrätä neljän vuoden toimintakieltoon.

Onko toimintakielto aina neljä vuotta?
Ei.

Voiko olla mahdollista, että dopingrikkomuksesta ei seuraa toimintakieltoa?
Kyllä, mutta vain tapauksissa, joissa urheilija pystyy osoittamaan tuottamuksen
tai laiminlyönnin puuttumisen.
Lisäksi joissakin äärimmäisen poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan erikseen
määriteltyjen aineiden osalta antaa varoitus, jos voidaan katsoa, ettei urheilijan
tuottamuksen aste ole merkittävä. Tämä koskee myös sellaisia epäpuhtaita tuotteita, kuten ravintolisiä, joiden sisältämää kiellettyä ainetta ei ole mainittu tuoteselosteessa eikä internetistä kohtuullisesti saatavilla olevissa hakutiedoissa.

Millaisten tekijöiden mukaan toimintakielto
määräytyy?
Toimintakielto määräytyy rikkomuksen laadun, käytetyn kielletyn aineen tai menetelmän, urheilijan toiminnan luonteen ja urheilijan tuottamuksen asteen mukaan.

MITÄ SÄÄNNÖT TARKOITTAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ?
Kielletyn aineen käyttöön tai elimistössä havaittuun kiellettyyn aineeseen liittyviä rikkomuksia koskevat perussäännöt ovat seuraavat:
Jos vilppi oli tahallista, toimintakielto on neljä vuotta kielletystä aineesta riippumatta.
Muuten toimintakielto on kaksi vuotta, paitsi jos pystyt osoittamaan, ettei rikkomukseen
liittynyt merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tällöin toimintakieltoa voidaan lyhentää enintään vuoteen (eli lyhyin mahdollinen toimintakielto on yksi vuosi).
Jos rikkomus koskee erikseen määriteltyä ainetta tai epäpuhdasta tuotetta ja pystyt
osoittamaan, ettei siihen liittynyt merkittävää tuottamusta, seuraamus voi olla kahden
vuoden toimintakiellosta varoitukseen (tuottamuksen asteesta riippuen).
Lisätietoa muista dopingrikkomuksista seuraavista toimintakielloista on kohdassa 10.3.
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Yhteistyö ja huomattava myötävaikutus

TALOUDELLISET SEURAAMUKSET

Virheensä myöntävien urheilijoiden yhteistyö ja halukkuus tuoda dopingrikkomukset esille on tärkeää puhtaan urheilun kannalta.

Säännöstössä ei ole määrätty sakkorangaistuksia dopingrikkomuksista. Anti
doping
organisaatiot voivat kuitenkin määrätä sakkorangaistuksista omissa
säännöissään.

Säännöstössä tätä pidetään erityisenä olosuhteena.
Toimintakieltoa voidaan lyhentää (enintään puoleen muuten määrättävän toimintakiellon pituudesta), jos urheilija vapaaehtoisesti tunnustaa dopingin käytön
ennen kuin antidopingorganisaatio ilmoittaa rikkomuksesta ja jos tunnustus on
tuolloin ainoa luotettava näyttö rikkomuksesta – eli urheilija tunnustaa omasta
vapaasta tahdostaan.
Urheilijan toimintakieltoa voidaan myös lyhentää merkittävästi, jos hän huomattavalla myötävaikutuksellaan avustaa antidopingorganisaatiota, poliisia, syyttäjä
viranomaista tai ammatillista valvontaelintä ja tämän ansiosta antidoping
organisaatio saa selville uuden dopingtapauksen (tai mahdollisuuden uuden
dopingtapauksen toteamiseen).
Mitä huomattava myötävaikutus tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kerrot kirjallisesti
kaiken, mitä tiedät omasta ja muiden dopingin käytöstä. Se tarkoittaa myös, että
teet kaikin tavoin yhteistyötä asiaa tutkivien tahojen kanssa ja tarvittaessa toimit
todistajana.
Lisätietoja on kohdissa 10.6.1 ja 10.6.2.

YHTEENVETOA TOIMINTAKIELLOISTA
>	
Jos sinua syytetään dopingrikkomuksesta, sinulle voidaan määrätä väliaikainen

toimintakielto tai voit vapaaehtoisesti hyväksyä väliaikaisen toimintakiellon luopumatta
oikeudesta kiistää sinua kohtaan esitetyt syytteet.

>	Toimintakielto alkaa aina
		

1. siitä päivästä, kun hyväksyt väliaikaisen toimintakiellon tai sinulle määrätyn
seuraamuksen, tai

		

2. jos riitautat tapauksen, toimintakielto alkaa siitä päivästä, kun päätös annetaan
käsittelyn jälkeen.

> Jos olet urheilun toimintakiellossa, saat osallistua valtuutettuun dopingin vastaiseen 		
koulutusohjelmaan.

>	Voit myös alkaa harjoitella joukkueen kanssa tai käyttää seuran tiloja seuraavina aikoina
sen mukaan, kumpi niistä on lyhyempi:

		

1. toimintakieltosi kaksi viimeistä kuukautta tai

		

2. toimintakieltosi viimeinen neljännes. Katso kohta 10.12.2.

>	Joskus väliaikainen toimintakielto on pakollinen. Lisätietoja on kohdassa 7.9.1.
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Taloudelliset seuraamukset eivät koskaan korvaa tai lyhennä toimintakieltoa.
Varakkaat urheilijat eivät voi maksaa itseään vapaaksi toimintakiellosta.
Lisätietoja on kohdassa 10.10.

PAKOLLINEN JULKISTAMINEN
Jos sinun todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen, tieto rikkomuksestasi
julkistetaan. Tämän tarkoituksena on ennaltaehkäistä dopingin käyttöä.
Antidopingorganisaation (Suomessa urheilijan kansallinen lajiliitto) on julkistettava dopingrikkomukseen syyllistyneen urheilijan nimi, rikkomuksen luonne ja
seuraamukset 20 päivän kuluessa lopullisen päätöksen antamisesta. Julkistamisvelvoite ei koske alaikäisiä urheilijoita.
Jos lopullinen päätös on, että rikkomusta ei ole tapahtunut, päätös voidaan julkistaa vain urheilijan suostumuksella. Katso kohta 14.3.2.

JOUKKUELAJIT
Jos olet joukkueurheilija ja jäät kiinni dopingin käytöstä, sinuun sovelletaan
kaikkia säännöstön määräyksiä. Lisäksi joukkueellesi voi koitua seuraamuksia.
Joukkueen mahdolliset seuraamukset määrää niiden urheilutapahtumien hallinnoiva taho, joissa joukkueesi kilpailee. Katso kohta 11.

DOPINGRIKKOMUKSEN VANHENTUMINEN
Dopingrikkomuksen käsittely on aloitettava kymmenen vuoden kuluessa väitetyn
rikkomuksen ajankohdasta. Katso kohta 17.

KÄSITTELYT JA MUUTOKSENHAUT
Kaikilla urheilijoilla on oikeus tulla kuulluksi ennen asian puolueetonta käsittelyä. Tämä on järjestettävä kohtuullisessa ajassa.
Jos tapauksesi liittyy osallistumiseesi kansainväliseen urheilutapahtumaan tai
olet kansainvälisen tason urheilija, sinulla ja muilla antidopingorganisaatioilla
on oikeus valittaa päätöksistä yksinomaan Urheilun kansainväliseen välimies
tuomioistuimeen. Muissa tapauksissa päätöksistä voi valittaa riippumattomaan ja puolueettomaan kansalliseen muutoksenhakuelimeen.
Katso kohta 13.
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LIITTEET
10 KATSAUS
TULEVAISUUTEEN
OSA

Maailman antidopingsäännöstö 2015 sisältää muutoksia.
Päivitetty säännöstö antaa kaikille maailman urheilijoille tilaisuuden puhtaan
urheilun edistämiseen. Urheilijat haluavat kilpailla puhtaasti.
Maakohtaisia ja lajikohtaisia lisätietoja saat kansallisesta lajiliitostasi ja kansallisesta antidopingorganisaatiostasi.
WADAn verkkosivuilla on lisätietoja koulutus- ja tiedotusohjelmista.
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1 NÄYTTEENOTTO
MENETTELY
LIITE

NÄYTTEENOTON 11 VAIHETTA
Tämän liitteen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys dopingtestimenettelystä.
Näitä sääntöjä sovelletaan pienin erityispoikkeuksin myös alaikäisiin urheilijoihin
ja vammaisurheilijoihin. Näistä poikkeuksista on tietoa liitteen lopussa.
Näytteenotosta on lisätietoja WADAn internetsivuilla, ja niitä saa myös kansalliselta antidopingorganisaatiolta ja kansainväliseltä lajiliitolta.
Näytteen koskemattomuus on aina tärkeintä. Näistä menettelytavoista poikkeaminen ei välttämättä johda testituloksen mitätöintiin, ellei se vaikuta näytteen
koskemattomuuteen.

1

URHEILIJAN VALINTA

Sinut voidaan valita antamaan dopingnäyte milloin ja missä tahansa.

2

TESTIKUTSU

Dopingtestaaja tai saattaja ilmoittaa sinulle, että sinut on valittu dopingtestiin.
Testaaja tai saattaja kertoo sinulle oikeutesi ja velvollisuutesi. Niihin kuuluu
oikeus edustajan läsnäoloon koko testauksen ajan.
Sinua pyydetään allekirjoittamaan lomake, jossa vahvistat, että sinut on valittu
dopingtestiin.

3

DOPINGTESTIPAIKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Sinun tulee ilmoittautua dopingtestipaikalle välittömästi.
Testaaja tai saattaja voi antaa sinulle luvan ilmoittautua viiveellä, jotta voit
osallistua esimerkiksi tiedotustilaisuuteen tai suorittaa harjoituksesi loppuun.
Kun sinulle on ilmoitettu valinnastasi dopingtestiin, testaaja tai saattaja on
koko ajan seurassasi, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun.
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4

NÄYTTEENANTOASTIAN VALINTA

Sinulle annetaan vaihtoehtoja, joista valitset yhden sinetöidyn näytteenanto
astian. Sinun tulee tarkistaa, että sinetöity astia on avaamaton ja koskematon.
Sinun tulee valvoa näytteenantoastiaa jatkuvasti.

5

NÄYTTEEN ANTAMINEN

Näytettä antaessasi saniteettitiloissa saa olla sinun lisäksesi vain samaa
sukupuolta oleva testaaja tai avustaja.
Sinua pyydetään pesemään kätesi.
Sitten sinua pyydetään nostamaan tai laskemaan vaatetustasi, jotta näytteen
annon valvoja voi seurata esteettömästi näytteen antamista.

6

VIRTSANÄYTTEEN MÄÄRÄ

Testaaja varmistaa nähtesi, että näytettä on vaadittu vähimmäismäärä eli
90 millilitraa. Jos näytettä ei saada ensimmäisellä kerralla vähimmäismäärää,
sinua pyydetään antamaan lisää näytettä, kunnes sitä on 90 millilitraa.

7

NÄYTTEEN JAKAMINEN

Sinulle annetaan vaihtoehtoja, joista sinun on valittava yksi sinetöity näytepullo
pakkaus. Sinun tulee vahvistaa, että pakkaus on avaamaton ja koskematon.
Avaa pakkaus. Varmista, että näytepullojen, korkkien ja pakkauksen koodi
numerot ovat samat.
Sen jälkeen sinua pyydetään jakamaan näyte kahteen pulloon. Kaada vähintään
30 millilitraa näytettä B-pulloon ja loput näytteestä A-pulloon.
Sinua pyydetään jättämään pieni määrä virtsaa näytteenantoastiaan, jotta
testaaja voi mitata sen ominaispainon.
Kaada virtsa itse, ellet tarvitse apua. Jos tarvitset apua, sinun on annettava
suostumuksesi sille, että edustajasi tai testaaja kaataa virtsan puolestasi.

8

NÄYTTEIDEN SINETÖINTI

Seuraavaksi sinua pyydetään sinetöimään A-pullo ja B-pullo. Sinun (tai
 edus
tajasi) ja testaajan on vahvistettava, että pullot on sinetöity asianmukaisesti.
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9

OMINAISPAINON MITTAAMINEN

Testaajan on mitattava näytteen ominaispaino. Jos se ei täytä tiettyjä vaatimuksia, sinua pyydetään antamaan toinen näyte.

10

DOPINGTESTILOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN

Dopingtestilomakkeeseen sinun tulisi antaa tiedot kaikista reseptilääkkeistä,
itsehoitolääkkeistä ja ravintolisistä, joita olet käyttänyt testausta edeltäneenä
aikana.
Lomakkeella voit myös kommentoida mitä tahansa dopingtestauksen vaihetta.
Sinulta kysytään, saako näytettäsi käyttää nimettömästi tutkimustarkoituksiin,
kun sen analysointi dopingvalvontaan on saatu päätökseen. Voit vastata kyllä
tai ei.
Varmista, että kaikki tiedot ovat oikein, myös näytteen koodinumero.
Varmista myös, että dopingtestilomakkeen laboratoriolle tarkoitetussa k
 opiossa
ei ole tietoja, joista sinut voi tunnistaa.
Sinua pyydetään allekirjoittamaan lomake.
Kun näytteenotto on saatu päätökseen, saat kopion dopingtestilomakkeestasi.

11

NÄYTTEEN KÄSITTELY LABORATORIOSSA

Näytteesi pakataan luotettavasti kuljetusta varten.
Näytteesi lähetetään WADAn akkreditoimaan laboratorioon. Näytteitäsi käsitellessään laboratorio noudattaa Kansainvälistä laboratoriostandardia, jonka
avulla varmistetaan näytteen asianmukainen käsittely.
A-näytteesi analysoidaan.
B-näytettäsi säilytetään luotettavalla tavalla. Sitä saatetaan käyttää A-näytteen
perusteella todetun positiivisen testituloksen vahvistamiseen.
Laboratorio ilmoittaa näytteesi analysoinnin tulokset asiaankuuluvalle
antidopingorganisaatiolle ja WADAlle.

Mitä poikkeuksia sovelletaan alaikäisiin
urheilijoihin ja vammaisurheilijoihin?
TESTIKUTSU
Jos olet alaikäinen urheilija tai vammaisurheilija, myös kolmannelle osapuolelle
voidaan ilmoittaa, että sinut on valittu dopingtestiin.

NÄYTTEEN ANTAMINEN
Myös alaikäisillä ja vammaisurheilijoilla on oikeus edustajan läsnäoloon.
Edustaja ei kuitenkaan saa seurata näytteen antamista. Miksi? Tavoitteena
on varmistaa, että testaaja valvoo näytteenannon asianmukaisesti.
Jos päätät, että et halua edustajaasi paikalle, antidopingorganisaatiosi tai
testaaja voi pyytää paikalle kolmannen osapuolen.
Jos liikkuvuutesi tai käsiesi liikkuvuus on rajoittunutta, voit pyytää edustajaa
tai testaajaa auttamaan sinua välineiden käsittelyssä, näytteen jakamisessa
tai lomakkeiden täyttämisessä.
Jos liikkuvuutesi on merkittävästi rajoittunutta, voit käyttää suurempaa
näyteastiaa.
Jos näkökykysi on heikentynyt, edustaja voi olla seuranasi koko dopingtestauksen ajan, myös saniteettitiloissa. Edustaja ei kuitenkaan seuraa näytteen
antamista. Edustaja tai testaaja voi lukea sinulle dopingtestilomakkeen tiedot,
ja voit pyytää edustajaa allekirjoittamaan lomakkeen puolestasi.
Jos käytät katetria tai kondomiurinaalia, sinun tulisi poistaa käytössä ollut
virtsankeräyspussi ja huuhdella järjestelmä tuoreen näytteen ottamista varten.
Jos käytät itsekatetrointia, voit käyttää katetriasi näytteen antamiseen. K
 atetrin
tulisi olla koskemattomassa pakkauksessa. Voit käyttää myös testaajan
antamaa katetria, jos sellainen on saatavilla.
Urheilijan edustaja voi olla kehitysvammaisen urheilijan seurana koko doping äytteen
testauksen ajan, myös saniteettitiloissa. Edustaja ei kuitenkaan seuraa n
antamista.

Entä verinäytteiden antaminen?
Verinäytteiden antamiseen sovelletaan testikutsun, tunnistamisen, valvonnan ja
menettelytapojen selvittämisen osalta samoja menettelyjä kuin virtsanäytteiden
antamiseen.
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LIITE

2 B-NÄYTTEEN KÄSITTELY

Laboratoriot analysoivat näytteet vain numeroiden perusteella. Näytteitä ei
koskaan analysoida urheilijan nimen perusteella.
Urheilijan A-näytteen analysoinut laboratorio ilmoittaa tulokset samanaikaisesti
WADAlle ja asiaankuuluvalle antidopingorganisaatiolle.

POSITIIVINEN TESTITULOS
Jos A-näytteesi testitulos on positiivinen, tulosten käsittelystä vastaava
organisaatio tekee alustavan tutkinnan.
Siinä keskitytään kahteen seikkaan.

1. 	Oliko sinulla erivapaus käyttää näytteestä löytynyttä ainetta?
2. 	Noudatettiinko näytteenotossa ja analysoinnissa asiaankuuluvia
menettelytapoja?

Sinulle ilmoitetaan kirjallisesti tuloksista ja oikeuksistasi, jotka koskevat
B-näytteen analysointia.
Jos päätät pyytää B-näytteen analysointia tai jos antidopingorganisaatio
pyytää B-näytteen analysointia, voit osallistua tilaisuuteen tai lähettää paikalle
edustajan.
Väliaikainen toimintakielto on annettava, jos A-näytteen testitulos on positiivinen ja positiivinen tulos johtuu kielletystä aineesta tai menetelmästä, joka ei ole
erikseen määritelty aine. Säännöstö antaa sinulle tärkeän oikeuden tulla kuulluksi, jota voit halutessasi käyttää väliaikaisen toimintakiellon toimeenpanon
yhteydessä. Mahdollisuudet määräytyvät yksittäisen tapauksen ajankohdan
mukaan.
Jos B-näytteen analyysi vahvistaa A-näytteen tuloksen, antidopingorganisaatio
jatkaa tulostenkäsittelyprosessia, johon kuuluu myös oikeutesi tulla kuulluksi
oikeudenmukaisesti.
Jos B-näytteen analyysi ei vahvista A-näytteen tulosta, asian käsittelyä ei jatketa
ja mahdollisesta väliaikaisesta toimintakiellosta luovutaan.
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