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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Suomen Olympiakomitean rooli on toimia suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisenä äänenä yh-

teiskunnassa ja varmistaa liikunnan ja urheilun toimintaedellytykset. Olympiakomitea rakentaa 

liikunnan ja urheilun tekijöiden yhteistyötä ja huolehtii sen pohjalta eri toimijoiden rooleista ja 

vastuista. Olympiakomitea johtaa huippu-urheilua ja koordinoi huippu-urheilun ja liikkeen lisäämi-

sen verkostoja niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Suomen Olympiakomitealla on kaksi 

strategista tavoitetta: suomalaiset liikkuvat enemmän ja suomalainen huippu-urheilu menestyy.  

 

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-

urheiluverkoston, mukaan lukien vammaishuippu-urheilun, toimintaa. Yksikkö vastaa yhdessä laji-

liittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä ja ohjaa verkoston käyttöön talous-, 

osaamis-, ja olosuhderesursseja. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tehostamistukijärjestel-

män ja tukitoimintojen tavoitteena on luoda urheilijoille kokonaisvaltaisesti kansainvälisen tason 

edellytykset menestykseen johtavaan valmennukseen. Huippu-urheiluyksikkö vastaa järjestelyistä 

ja valmistautumisesta sekä johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, nuor-

ten olympialaisissa, Euroopan kisoissa, universiadeissa sekä nuorten olympiafestivaaleilla. 

 

Suomen Olympiakomitean Lisää liikettä -toiminnan kohderyhmänä on koko väestö. Liikettä lisä-

tään pääosin seuratoiminnan kautta. Sen lisäksi edistetään liikunnallista elämäntapaa viestinnän 

ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin koko väestön tasolla. Keskeinen lähtökohta liikkeen li-

säämisessä on kaikkien tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun. 

Seuratoiminnan yhteisenä isona tavoitteena on seuroissa harrastavien määrän kasvattaminen kai-

kissa ikäluokissa ja sen kautta myös yhteisöllisyyden vahvistaminen Suomessa. Liikunnallinen elä-

mäntapa rakentuu liikkeen lisäämiselle päivän eri toimintaympäristöissä. Olympiakomitea lisää 

liikettä kokoamalla eri toimijoita yhteisiin verkostoihin, vaikuttamalla yhteiskunnan päättäjiin sekä 

viestimällä liikunnan merkityksestä ja levittämällä hyviä liikuntaa lisääviä malleja. 

 

1.2 Olympiakomitean antidopingtoiminta 

Urheiluyhteisön yhteisessä Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentissa (2018) kuvataan anti-

dopingtoiminnan merkitys osana reilua peliä. Olympiakomitea on sitoutunut noudattamaan ja 

edistämään urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita, ja taistelemaan dopingia vastaan 
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kansallisesti ja kansainvälisesti. Puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta tehtävään työhön heijas-

tuvat suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteiset arvot. Rohkeasti yhdessä, ilo, kunnioitus, vastuul-

lisuus ja erinomaisuus toteutuvat aidosti vain puhtaassa urheilussa. 

 

Suomen Olympiakomitean antidopingohjelma perustuu siihen, ettei Olympiakomitea hyväksy do-

pingia missään muodossa urheilussa. Päätavoitteena on yhteistyössä Suomen urheilun eettisen 

keskuksen (SUEKin) ja muiden urheilun toimijoiden kanssa puhtaan urheilun edistäminen Suo-

messa ja kansainvälisesti, dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy koulutuksen ja 

viestinnän avulla sekä lajiliittojen ja Tähtiseurojen kasvatustoiminnan tukeminen antidopingasi-

oissa.  

 

Antidopingtyön päävastuu Suomessa kuuluu Suomen urheilun eettiselle keskukselle (SUEK). SUEK 

vastaa dopingvalvonnasta, antidopingkoulutuksesta, antidopingtyön kansainvälisestä yhteistyöstä 

ja antidopingtyön kansallisesta toimeenpanosta. Olympiakomitea on SUEKin jäsen ja Olympiako-

mitealla on edustus SUEKin hallituksessa.  
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2 Sitoutuminen antidopingsäännöstöön 

Antidopingtyötä ohjaa ja sääntelee kansainvälinen ja kansallinen antidopingsäännöstö. Maailman 

Antidopingtoimiston WADA:n hyväksymä Maailman antidopingsäännöstö (WADA-Code) tuli voi-

maan 1.1.2015 ja ADT:n (nyk. SUEK) hyväksymä Suomen antidopingsäännöstö perustuu siihen.  

 

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloin-

kin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standar-

deja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympia-

laisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin 

liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä. 

 

Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea sitoutuvat (säännöissään, yhteistyösopi-

muksissaan ja työntekijöiden sopimuksissa) noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman 

antidopingsäännöstöä, siinä kansallisille Olympia- ja Paralympiakomiteoille määritettyjä erillisiä 

määräyksiä (liite 1, joka päivitetään vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidoping-

säännöstöä) ja Suomen antidopingsäännöstöä. 

 

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kautta tukea saavat urheilijat ja valmentajat allekirjoitta-

vat urheilija-/valmentajasopimuksen, jonka mukaan he sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voi-

massa olevaa Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä. Urheilijat, valmentajat ja muut joukku-

een jäsenet allekirjoittavat samankaltaisen sopimuksen myös silloin, kun heidät nimetään Olym-

piakomitean kautta johdettuihin kilpailujoukkueisiin. 

 

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön huippu-urheilun tehostamistukea saavat lajit/lajiliitot 

allekirjoittavat lajiliittosopimuksen, jonka mukaan he sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voi-

massa olevaa Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä. 
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3 Antidopingohjelman toimenpiteet 

3.1 Huippu-urheilu 

Kilpailuaikataulu 2019 

 EYOF, Sarajevo 9.-16.2. 

 UNIVERSIADIT, Krasnojarsk 2.-12.3. 

 EUROPEAN GAMES, Minsk 21.-30.6. 

 UNIVERSIADIT, Napoli 3.-14.7. 

 EYOF, Baku 20.-28.7. 
 

Kilpailuaikataulu 2020 

 YOG, Lausanne 9.-22.1. 

 OLYMPIALAISET, Tokio 24.7.-9.8. 

 PARALYMPIALAISET, Tokio 25.8.-6.9. 
 

Antidopingtyön kokonaisvastuu huippu-urheilun osalta on Olympiakomitean ylilääkärillä. Paralym-

pialaisten osalta kokonaisvastuu on Paralympiakomitean vastuulääkärillä. Monilajisissa kisatapah-

tumissa antidopingtyön vastuu on kunkin kisan joukkueen johdolla ja kisojen vastuulääkärillä. 

 

Toimenpide 

Antidopingkoulutus tilaisuuksissa ja leireillä 

Huippu-urheiluyksikkö järjestää yhteistyössä SUEKin kanssa säännöllistä antidopingkoulutusta 

ja -viestintää järjestämissään tilaisuuksissa ja leireillä (mm. urheiluakatemiatilaisuudet, nuorten 

olympialeirit, olympialeirit ja muut huippu-urheiluverkoston tapaamiset) sekä asiantuntijaver-

kostossa (mm. lääkäriverkosto). Vastuu koulutusten toteutumisesta ja tilaamisesta on Olympia-

komitealla ja kunkin tapahtuman vastuuhenkilöllä. 

Antidopingkoulutus ja -viestintä Suomen joukkueille 

Huippu-urheiluyksikkö järjestää yhteistyössä SUEKin kanssa antidopingkoulutusta ja viestintää 

Olympiakomitean kautta johdettujen kansainvälisten kilpailutapahtumien Suomen joukkueiden 

(olympialaiset, paralympialaiset, nuorten olympialaiset, Euroopan kisat, universiadit ja nuorten 

olympiafestivaalit) etukäteistilaisuuksissa. Suomen joukkueiden etukäteisinfopaketeissa on 

SUEKin kanssa rakennetut antidopingosiot ja ohjeistukset. Kohderyhminä ovat eri olympia- ja 

paralympialajien urheilijat, nuorten olympiavalmentajat ja olympiavalmentajat, Olympiakomi-
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tean terveydenhuollon asiantuntijaverkosto sekä muut urheilijoiden tukihenkilöt. Vastuu koulu-

tusten toteutumisesta ja viestinnästä on Olympiakomitealla. Yllä manittujen Olympiakomitean 

vastuulla olevien monilajisten kilpailutapahtumien Suomen joukkueiden jäsenet suorittavat 

SUEKin PuhtaastiParas-verkkokoulutuksen. 

Testauspooli 

Olympiakomitea tekee yhteistyötä SUEKin kanssa testauspoolin kokoamisessa ennen olympia-

laisia ja toimittaa SUEKille tarvittavat tiedot tukiurheilijoidensa sekä tapahtumiensa osalta. 

Dopingvalvonta 

Huippu-urheiluyksikkö toimittaa johtamiensa kisojen joukkueen urheilijoille ja lajijohdolle tar-

vittavat tiedot ja ohjeistukset kisojen antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan liittyen, esim. 

kisakohtaiset antidopingsäännöt ja -ohjelmat ja erivapausanomusten ohjeet. Olympiakomitea 

toimittaa SUEKille ohjeistukset kaikkien kisojen antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan liit-

tyen heti, kun saa ne Kansainväliseltä Olympiakomitealta. Mahdollisista urheilijoiden erivapaus-

anomuksista ja niiden toimittamisesta SUEKille, kyseisen urheilijan kansainväliselle liitolle, 

KOK:lle tai IPC:lle vastaa kukin urheilija itse yhteistyössä urheilijan lajiliiton kanssa. 

Kilpailuihin osallistuvan joukkueen olinpaikkatiedot 

Huippu-urheiluyksikkö osallistuu urheilijoiden olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuteen tai 

muuhun vastaavaan dopingvalvontaprosessiin siltä osin kuin olympialaisten tai muiden HUY:n 

vastuulla olevien kisojen joukkueita koskevat määräykset edellyttävät. 

SUEK:in ja Olympiakomitean tapaamiset 

Olympiakomitea tapaa SUEKin kaksi kertaa vuodessa liittyen olympialaisten antidopingvalmiste-

luihin ja eettisen työn kokonaisuuteen. Kokoonkutsujana toimii Olympiakomitea. 

Urheilun verkostot 

Huippu-urheiluyksikkö vaikuttaa aktiivisesti puhtaan urheilun ja reilun pelin periaatteiden puo-

lesta kansallisissa ja kansainvälisissä huippu-urheilun verkostoissa yhteistyössä SUEKin kanssa. 

Huippu-urheiluyksikön koulutus 

Huippu-urheiluyksikön henkilöstölle järjestetään vuosittain tiimipäivien yhteydessä koulutus, 

jossa käydään huolella läpi antidopingasiat. Koulutus järjestetään erikseen sovittavalla tavalla 

yhdessä SUEKin kanssa. 
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3.2 Urheiluakatemiaohjelma 

Tämä asiakirja toimii kaikkien urheiluakatemioiden yhteisenä antidopingohjelmana ja jokainen ur-

heiluakatemia sitoutuu yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin. Urheiluakatemiaohjelma koordinoi 

ja viestii verkostolleen yhteistyössä SUEKin kanssa valittuja keskeisiä asioita.  

 

Urheiluakatemiaohjelmassa on aina yksi nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa urheiluakatemiaohjel-

man osalta antidopingtyöstä.  

 

Urheiluakatemiaohjelma 

 

Toimenpide 

Urheiluakatemioiden antidopingohjelmien koordinointi 

Urheiluakatemiaohjelma koordinoi toimintaa ja suunnittelee sisältöjä ja toimenpiteitä 

yhteistyössä SUEKin kanssa. Jokaisella urheiluakatemialla on käytössään toiminnan suun-

nitelmapohja. Urheiluakatemiat raportoivat toiminnastaan urheiluakatemiaohjelmalle.  

Antidopingtoiminnasta viestiminen ja sisältötyö 

Urheiluakatemiaohjelma yhteistyössä SUEKin kanssa tuottaa viestinnällistä materiaalia ur-

heiluakatemioiden käyttöön. Urheiluakatemiaohjelma välittää SUEKin tiedotteet verkostolle. 

Yhteistyössä antidopingtyöstä vastaavien henkilöiden kanssa toteutetaan vuosittain antidop-

ingviestintää ja tarpeen mukaan tehostettua viestintää tai viestintäkampanjoita.   

Urheiluakatemiaverkostoon kuuluville yläkouluille ja toisen asteen urheiluoppilaitoksiin on 

tuotettu materiaalia puhtaasta urheilusta ja antidopingasioista (Kasva urheilijaksi, Kehity 

huippu-urheilijaksi -harjoituskirjat).  

Puhtaan urheilun viestikapula 

Puhtaan urheilun viestikapula haastaa vastaanottajansa edistämään puhdasta urheilua ja si-

toutumaan sen arvoihin. Vuosittain Urheiluakatemia tai urheiluoppilaitos haastaa seuraavan 

toimijan viestikapulan kautta ideoimaan uusia tapoja puhtaan urheilun viestin viemiseksi urhei-

lussa.  

Sopimusasiat 

Jokaisella urheiluakatemiatoiminnassa olevalla urheilijalla ja valmentajalla on kirjallinen sopi-

mus, jossa on maininta puhtaaseen urheiluun sitoutumisesta. Urheiluakatemiaohjelma 

yhteistyössä SUEKin kanssa tuottaa urheilija- ja valmentajasopimuksiin tarvittavat lausekkeet 

antidopingtoiminnasta.  
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Urheiluakatemiat 

Urheiluakatemioilla on käytössään suunnitelmapohja, jonka avulla urheiluakatemiat voivat 

konkretisoida omat antidopingtyöhön liittyvät toimenpiteensä. Antidopingohjelman seuranta on 

osa urheiluakatemioiden toiminnan arviointia.  

 

Antidopingtyöstä vastaa urheiluakatemioiden osalta urheiluakatemian koordinaattori tai muu 

nimetty henkilö. 

 

Toimenpide 

Paikallinen viestintä 

Urheiluakatemia viestii ja kouluttaa antidopingasioista ottaen huomioon eri kohderyhmät: val-

mentajat, urheilijat, vanhemmat ja koulut. Urheiluakatemia tekee suunnitelman antidop-

ingtoiminnastaan, jossa näkyy vuosittaiset toimenpiteet asiasta viestimiseen.  

Urheiluakatemiaohjelma yhdessä SUEKin kanssa tuottavat materiaalia viestinnän tueksi.  

Puhtaan urheilun viestikapula 

Vuosittain Urheiluakatemia tai urheiluoppilaitos haastaa seuraavan toimijan viestikapulan 

kautta ideoimaan uusia tapoja puhtaan urheilun viestin viemiseksi urheilussa. Puhtaan urheilun 

viestikapula haastaa vastaanottajansa edistämään puhdasta urheilua ja sitoutumaan sen ar-

voihin.  

Käytäntöön vieminen 

Antidopingasioiden jalkauttaminen tapahtuu urheiluakatemian suunnitelman mukaisesti. 

Keinoja asioiden jalkauttamiseen ovat mm. luennot, infokirjeet, valmentajien tapaamiset, 

vanhempainillat. Urheiluakatemia edesauttaa paikallisesti sitä, että verkostoon kuuluvat 

yläkoulut ja oppilaitokset hyödyntävät puhtaan urheilun materiaaleja ja sisältöjä. 

 

3.3 Seuratoiminta 

Antidopingkasvatus on osa seuran kasvatustoimintaa ja -vastuuta. Junioriurheilussa se tarkoittaa 

terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, terveellisen ravinnon ja reilun pelin opettamista. 

Kilpaileville nuorille pitää kertoa myös antidopingasioista ja urheilijan vastuusta.  

 

Valmentajan tulee tuntea antidopingsäännöstöt ja ohjata urheilijoita vastuulliseen toimintaan. 

Myös kilpailevien urheilijoiden vanhempien tulee olla tietoisia urheilijoita koskevista antidop-

ingsäännöstöistä. Urheilijalla itsellään, myös alaikäisellä, on aina vastuu dopingin käyttämisestä.  
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Vaikka dopingtestaus ei kohdistu lapsiin, urheilevien lasten ja nuorten on hyvä kasvattaa nou-

dattamaan antidopingsäännöstöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo varhaisessa vaiheessa 

opitaan yhdessä vanhempien kanssa hoitamaan mahdolliset lääkityksiä koskevat erivapaudet kun-

toon ja tarkistamaan, ovatko käytössä olevat lääkkeet sallittuja. (Reilun Pelin käsikirja) 

 

Olympiakomitea toteuttaa yhdessä lajiliittojen kanssa Tähtiseuraohjelmaa, joka on seuratoimin-

nan laatuohjelma. Ohjelma koostuu laatutekijöistä, joista yksi osa-alue pitää sisällään urheilulliset 

elämäntavat. Urheilullinen elämäntapa käsittää levon, ravinnon, päihteettömyyden, riittävän 

liikunnan määrän ja henkisen hyvinvoinnin. Laatutekijässä on selkeästi tuotu esiin dopingin 

vastaisuus. Tähtiseurojen työkaluissa on materiaalit antidopingasioiden käsittelemiseksi.  

 

Vastuu: seuratoiminnan asiantuntijat 

 

Toimenpide 

Urheiluseurojen auditoinnit 

Urheiluseurojen auditoinnissa arvioidaan seurojen toimintaa. Seuroja on mahdollista arvioida 

lasten ja nuorten urheilun, aikuisten liikunnan ja huippu-urheilun osalta.  

 

Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu 

Urheilulliset elämäntavat -kohdassa arvioidaan, onko nuorten kilpaurheilijoiden kanssa 

keskusteltu antidopingasioista ja miten urheilullisista elämäntavoista viestitään lapsille, val-

mentajille ja vanhemmille. Urheiluseurojen auditointiprosessiin liittyvässä auditointitil-

aisuudessa käydään läpi Urheilulliset elämäntavat -osio, jossa otetaan esille antidopingasiat. 

 

Aikuisten liikunta 

Aikuisliikunnan monipuolinen sisältö -kohdassa, jossa arvioidaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä, mainitaan että ”Seurassa ei sallita kuntodopingin käyttöä.” Aihetta nostetaan esille 

erityisesti niissä lajeissa, johon kuntodoping saattaa liittyä. 

 

Huippu-urheilu 

Jokainen lajiliitto vastaa omista laatutekijöistään huippu-urheiluseuratoiminnan osa-alueella. 

Antidopingasiat huomioidaan laatutekijöissä lajin antidopingohjelman tai vastaavan pohjalta. 

Viestintä 

Antidopingasioista viestitään seuratoiminnan internetsivuilla, uutiskirjeissä, sosiaalisessa medi-

assa ja sopimuksen mukaan Olympiakomitean tapahtumissa. 
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Materiaalit 

Seuratoiminnan internetsivuilla tarjotaan materiaalia antidopingtyön tueksi. Tähtiseurojen 

työkaluissa on materiaaleja antidopingtoiminnasta (esim. suek.fi/koulutustoiminta)  

 

Olympiakomitean julkaisussa (2018) ”Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena. 

Asiantuntijatyö liikkujan polku aikuisuusvaiheesta.” tuodaan kuntodoping ja sen haitallisuus 

esille aikuisen hyvinvointia ja liikkumista tukevissa elintavoissa sekä liikunnan lieveilmiössä.           

 

3.4 Olympiakomitea 

Toimenpide 

Maailman ja Suomen antidopingsäännöstö 

Olympiakomitea osallistuu SUEKin kanssa kansainvälisen ja kansallisen antidopingsäännöstön 

kehittämiseen. 

Hallitustyöskentely 

Olympiakomitea toimii aktiivisesti SUEKin hallituksessa. Jokaiseen hallituksen kokoukseen osal-

listutaan Olympiakomitean varsinaisen tai varajäsenen toimesta. 

Reilu Peli 

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentissa (2018) kuvataan antidopingtoiminnan mer-

kitys osana reilua peliä.  

Lajiliittojen säännöt ja määräykset 

Noudatetaan Maailman Antidopingsäännöstön kansalliselle Olympiakomitealle asettamia 

velvoitteita. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tehostamistukea saavien lajiliittojen 

kanssa tehdään sopimukset, joissa lajiliitolta edellytetään SUEKin kriteeristön mukaista antidop-

ingohjelmaa ja sitoutumista voimassa olevaan antidopingsäännöstöön. Olympiakomitean edu-

staja konsultoi niitä lajiliittoja, joiden ohjelma vaatii korjauksia.  

SUEKin järjestämät koulutustilaisuudet 

SUEK järjestää lajiliitolle vuosittain lajiliittotilaisuuksia ajankohtaisista doping- ja antidopingai-

heista. Olympiakomitea osallistuu vuosittain lajiliittotilaisuuksiin. 

SUEKin osallistuminen Olympiakomitean tilaisuuksiin 

Sovitaan Olympiakomitean ja SUEKin yhteisissä tapaamisissa Olympiakomitean tilaisuudet, 

joissa SUEK on mukana. 

SUEKin ja Olympiakomitean tapaamiset 

Olympiakomitea ja SUEK järjestävät vuosittain tapaamisen, jossa käydään läpi antidopingasiat 

sekä eettinen kokonaisuus. 
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Liikuntapoliittinen vaikuttaminen 

Olympiakomitean liikuntapoliittisessa vaikuttamisessa huomioidaan antidopingasiat. 

Henkilöstön sitouttaminen 

Koko Olympiakomitean henkilöstölle tarjotaan perusinfopaketti kahden vuoden välein antidop-

ingtyön perusteista, jotta henkilöstö tuntee antidopingohjelman keskeisen sisällön ja vastuut ja 

sitoutuu antidopingohjelmaan. Henkilöstöinfon yhteydessä järjestetään tiivis koulutus antidop-

ingtyöstä ja Olympiakomitean antidopingohjelmasta.  

Antidopingohjelman julkaiseminen 

Olympiakomitean antidopingohjelma julkaistaan Olympiakomitean ja SUEKin sivuilla. Ohjel-

masta viestitään henkilöstölle sekä tiedotetaan jäsenistölle jäsenjärjestöjen uutiskirjeessä. 

Antidopingohjelman seuranta ja päivittäminen 

Olympiakomitean antidopingohjelma hyväksytään hallituksessa. Suunnitelma antidopingohjel-

man toteuttamisesta kirjataan Olympiakomitean toimintasuunnitelmaan ja toimenpiteet 

viedään tiimien ja vastuuhenkilöiden tuloskortteihin. Olympiakomitean antidopingohjelmaa 

päivitetään tarpeen mukaan ja työstä raportoidaan vuosikertomuksessa. 

SUEKin viestinnän tukeminen  

SUEKin tärkeimmät uutiset julkaistaan Olympiakomitean sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla 

osoitteessa olympiakomitea.fi. Olympiakomitea jakaa SUEKin materiaaleja materiaalipankissa 

järjestöille, seuroille ja muille urheilun ja liikunnan toimijoille. Olympiakomitea tuo viestinnässä 

esillä puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa. Myös vastuullisuusviestinnässä otetaan hu-

omioon antidopingasiat. 
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4 Kriisiviestintä 

Kriisiviestintävastuu 

Olympiakomitean viestintävastuu dopingkysymyksissä koskee Olympiakomitean Huippu-ur-

heiluyksikön toimesta johdetuissa kilpailu- tai muissa tapahtumissa esiin tulleita suomalaisia ur-

heilijoita ja urheilutoimijoita koskevia dopingtapauksia, dopingepäilyjä ja muita dopingiin liittyviä 

asioita. Näiden tapahtumien ulkopuolella dopingtapauksiin liittyvä viestintävastuu on lajiliitoilla. 

Dopingiin liittyvissä kriisiviestintätilanteissa on kyse yksityisyyden suojan alaisista asioista, joita 

sääntelevät sekä lakipykälät että urheilun säännöt, etenkin antidopingsääntöjen 14 §. 

 

Nopea ja oikeita kanavia käyttävä sisäinen tiedotus 

Havaitessaan kriisiviestintää vaativan tilanteen on jokainen Olympiakomitean henkilöstöön tai Su-

omen joukkueen vahvuuteen kuuluva henkilö velvollinen tiedottamaan kriisistä tai sen uhasta 

välittömästi huippu-urheilusta vastaavalle viestintäpäällikölle ja Suomen joukkueen johtajalle. 

Kaikki sisäinen ja ulkoinen viestintä koordinoidaan ja johdetaan em. tahojen kautta. 

 

Kriisiviestintäryhmän kokoonpano 

Kriisiviestintää vaativassa tilanteessa toimitaan tämän ohjeiston mukaisesti ja keskitetään asiasta 

tiedottaminen Olympiakomitean nimetylle kriisiviestintäryhmälle, jonka muodostavat huippu-ur-

heilun viestintävastaava, huippu-urheiluyksikön johtaja ja toimitusjohtaja. 

 

Kriisiviestinnän koollekutsujana toimii huippu-urheilun viestintävastaava sekä ennakoivassa valm-

istelussa että kriisiviestinnän akuutissa tilanteessa.  

 

Ehdottoman luottamuksen säilyttäminen sisäpiirissä 

Kriisitilanteessa tulee arvioida tilanteen julkisuusaste ja huomioida maailman ja Suomen antidop-

ingsäännöstön määräykset. Tiedon tulee säilyä mahdollisimman pienessä piirissä siihen saakka, 

kunnes siitä tiedotetaan ensin sisäisesti ja sitten ulkoisesti. 

 

Kriisiviestinnässä tehdään yhteistyötä SUEKin kanssa tarvittavin osin. Kriisiviestintäryhmä vastaa 

tilanteen operatiivisista järjestelyistä ja sisäisestä tiedottamisesta. Kaikkien asiasta tietävien tulee 

säilyttää ehdoton luottamus siihen saakka, kunnes asiasta tiedotetaan ulkoisesti. Asianosaiselle 

urheilijalla tai urheilutoimijalla itsellään on luonnollisesti oikeus ja mahdollisuus julkaista asia 

missä tahansa vaiheessa prosessia, mutta Olympiakomitea pyrkii edistämään toimintatapaa, jossa 

viestintä tapahtuu yhteistyössä Olympiakomitean ja SUEKin kanssa. 
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Yhteinen kommentointilinja ulkoisesti  

Kriisitilanteissa Olympiakomitean puolesta kommentteja antavat vain kriisiviestintäryhmän 

valitsemat henkilöt. Kaikki asiaan liittyvät kyselyt ohjataan em. henkilöille.  

 

Kriisiviestinnässä on kolme perusperiaatetta: tiedottamisen nopeus, vilpittömyys ja pyrkimys 

vuoropuheluun kriisin osapuolina olevien sidosryhmien kanssa. 

 

Kriisitilanteiden ulkoisessa viestinnässä on muistettava seuraavat seikat:  

- Kriisitilanteessa tarvitaan tietoa heti, tässä ja nyt, täsmällisesti, vilpittömästi ja paljon 

- HETI on kerrottava vähintään se, mikä on tilanne nyt ja milloin ja miten annetaan 

lisätietoa 

- EI spekulaatioita, EI vähättelyä, EI valheita, EI huhuja, EI improvisointia 

- Ulkoinen tiedottaminen keskitetään Olympiakomitean johdolle 

 

Ulkoisten viestien sisällön yhtenäisyyttä valvoo kriisiviestintäryhmä. Kriisitilanteissa kaiken kom-

mentoinnin on oltava selkeää, perusteltua ja totuudenmukaista.  

 

 
 


