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1. Johdanto 

 

1.1. Taustaa 

Olympiakomitea ja Valo yhdistyivät 1.1.2017. Olympiakomitean rooli on toimia suomalaisen 

liikunnan ja urheilun yhteisenä äänenä yhteiskunnassa 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 lisäämisen 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 

lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä ja ohjaa verkoston käyttöön 

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

tehostamistukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on luoda urheilijoille kokonaisvaltaisesti 

kansainvälisen tason edellytykset menestykseen johtavaan valmennukseen. Olympiakomitea/HUY 

vastaa järjestelyistä ja valmistautumisesta sekä johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, 

paralympialaisissa, nuorten olympialaisissa, Euroopan kisoissa, universiadeissa sekä nuorten 

olympiafestivaaleilla. 

Liikkeen lisäämisen keskeisiä osa-alueita ovat lasten liike, elinvoimainen seuratoiminta ja aktiivinen 

arki. Liikkeen lisäämisessä toimitaan systemaattisessa ja vahvassa yhteistyössä eri verkostojen 

kanssa. Yksikön roolina on koordinoida varhaisvuosien liikunnan, lasten liikunnan ja urheilun, 

seuratoiminnan ja liikkujan polun verkostoja, tukea jäsenjärjestöjen toimintaa ja rakentaa 

kumppanuuksia kaupunkien ja kuntien kanssa liikkeen lisäämiseksi. 

 

1.2. Olympiakomitean antidopingtyö 

Urheiluyhteisön yhteisessä Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentissa (2013) kuvataan 

antidopingtoiminnan merkitys osana Reilua Peliä. Olympiakomitea on sitoutunut noudattamaan ja 

edistämään urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita, ja taistelemaan dopingia vastaan 

kansallisesti ja kansainvälisesti. Puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta tehtävään työhön 

heijastuvat suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteiset arvot. Rohkeasti yhdessä, ilo, kunnioitus, 

vastuullisuus ja erinomaisuus toteutuvat aidosti vain puhtaassa urheilussa. 

Suomen Olympiakomitean antidopingohjelma perustuu siihen, ettei Olympiakomitea hyväksy 

dopingia missään muodossa urheilussa. Päätavoitteena on yhteistyössä Suomen urheilun eettisen 

keskuksen (SUEK:in) ja muiden urheilun toimijoiden kanssa puhtaan urheilun edistäminen 

Suomessa ja kansainvälisesti, dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy 

koulutuksen ja viestinnän avulla sekä urheiluseurojen kasvatustoiminnan tukeminen 

antidopingasioissa. Tarkoituksena on tukea myös Dopinglinkin työtä kuntoilijoille suunnatussa 

dopingtyössä. 

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

SUEK vastaa dopingvalvonnasta, antidopingkoulutuksesta, antidopingtyön kansainvälisestä 

yhteistyöstä ja antidopingtyön kansallisesta toimeenpanosta.  

Olympiakomitea on SUEK:in jäsen ja Olympiakomitealla on edustus SUEK:in hallituksessa.  



2. Sitoutuminen antidopingsäännöstöön 
 

Antidopingtyötä ohjaa ja sääntelee kansainvälinen ja kansallinen antidopingsäännöstö. Maailman 

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

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

siihen.  

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin 

voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, 

Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympialaisiin 

liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin liittyen 

Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä. 

Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea sitoutuvat (säännöissään, 

yhteistyösopimuksissaan 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 antidopingsäännöstöä) ja Suomen antidopingsäännöstöä. 

Olympiakomitean/Huippu-urheiluyksikön kautta tukea saavat urheilijat ja valmentajat allekirjoittavat 

urheilija-/valmentajasopimuksen, jonka mukaan he sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa 

olevaa Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä. Urheilijat, valmentajat ja muut joukkueen 

jäsenet allekirjoittavat samankaltaisen sopimuksen myös silloin, kun heidät nimetään 

Olympiakomitean/HUY:n kautta johdettuihin kilpailujoukkueisiin. 

Olympiakomitean/HUY:n huippu-urheilun tehostamistukea saavat lajit/lajiliitot allekirjoittavat 

lajiliittosopimuksen, jonka mukaan he sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa 

Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä. 

 

3. Antidopingohjelman toimenpiteet 

 

3.1. Huippu-urheilu 

Toimenpide Aikataulu Vastuu 

Antidopingkoulutus tilaisuuksissa ja 
leireillä 
Huippu-urheiluyksikkö järjestää 
yhteistyössä SUEK:in kanssa säännöllistä 
antidopingkoulutusta ja -viestintää 
järjestämissään tilaisuuksissa ja leireillä 
(mm. urheiluakatemiatilaisuudet, nuorten 
olympialeirit, olympialeirit ja muut huippu-
urheiluverkoston tapaamiset) sekä 
asiantuntijaverkostossa (mm. 
omalääkäriverkosto). Vastuu koulutusten 
toteutumisesta ja tilaamisesta on 
Olympiakomitealla. 
 

 
 
 

Pyeongchang Kick Off  
-tilaisuudet: 

• Lajijohto (kaikki 
Pyeongchangin 
lajit, 
valmennuspäälliköt 
ja 
toiminnanjohtajat)  
2.-3.5. 

• Maastohiihto, 
ampumahiihto, 
mäki, yhdistetty  
3.-4.5. 

• Lumilautailu 5.-6.5.  

• Alppi 7.5. 

• Curling 10.5. 

• Freestyle 23.5. 

Kisayksikön johtaja 
(Leena Paavolainen), 
vastuulääkäri  
(Maarit Valtonen), 
EYOF / asiantuntija 
(Mikaela Ingberg), 
Universiadit / 
opiskelijahuippu-
urheilun asiantuntija 
(Jukka Tirri) 
 



• Pikaluistelu 26.5. 

• Jääkiekko naiset 
29.5. 

• Taitoluistelu 9.8. 

• Jääkiekko miehet, 
auki 
 

EYOF Györ viimeistelyleiri 
19.-20.7.  
 
Universiadit Taipei 8/2017 
 
TULES Turku 3.-4.2. 
 
Urheilulääketiederisteily 
31.3.-2.4. 
 
 

Antidopingkoulutus ja -viestintä 
Suomen joukkueille 
Huippu-urheiluyksikkö järjestää 
yhteistyössä SUEK:in kanssa 
antidopingkoulutusta ja viestintää 
Olympiakomitean kautta johdettujen 
kansainvälisten kilpailutapahtumien 
Suomen joukkueiden (olympialaiset, 
paralympialaiset, nuorten olympialaiset, 
Euroopan kisat, universiadit ja nuorten 
olympiafestivaalit) etukäteistilaisuuksissa. 
Tilaisuuksissa on mukana mm. SUEK:in 
messuständi. Suomen joukkueiden 
etukäteisinfopaketeissa on SUEK:in 
kanssa rakennetut antidopingosiot ja 
ohjeistukset. Kohderyhminä ovat eri 
olympia- ja paralympialajien urheilijat, 
nuorten olympiavalmentajat ja 
olympiavalmentajat, 
Olympiakomitean/HUY:n tukiurheilijoiden 
omalääkäriverkosto sekä muut 
urheilijoiden tukihenkilöt. Vastuu 
koulutusten toteutumisesta ja viestinnästä 
on Olympiakomitealla. 

ks. edellä Kisayksikön johtaja 
(Leena Paavolainen), 
vastuulääkäri  
(Maarit Valtonen), 
EYOF asiantuntija 
(Mikaela Ingberg), 
Universiadit 
opiskelijahuippu-
urheilun asiantuntija 
(Jukka Tirri) 
 

Testauspooli 
Olympiakomitea tekee yhteistyötä 
SUEK:in kanssa testauspoolin 
kokoamisessa ennen olympialaisia ja 
toimittaa SUEK:ille tarvittavat tiedot 
tukiurheilijoidensa sekä tapahtumiensa 
osalta. 

Pyeongchang 2018 Vastuulääkäri (Maarit 
Valtonen) 

Dopingvalvonta 
Olympiakomitea/HUY toimittaa 
johtamiensa kisojen joukkueen urheilijoille 
ja lajijohdolle tarvittavat tiedot ja 
ohjeistukset kisojen antidopingtoimintaan 

Pyeongchang 2018  
 
EYOF Erzurum 2017 
 
EYOF Györ 2017 

Kisayksikön johtaja 
(Leena Paavolainen), 
vastuulääkäri (Maarit 
Valtonen), EYOF 



ja dopingvalvontaan liittyen, esim. 
kisakohtaiset antidopingsäännöt ja -
ohjelmat ja erivapausanomusten ohjeet. 
Olympiakomitea toimittaa SUEK:lle 
ohjeistukset kaikkien kisojen 
antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan 
liittyen heti, kun saa ne Kansainväliseltä 
Olympiakomitealta. Mahdollisista 
urheilijoiden erivapausanomuksista ja 
niiden toimittamisesta SUEK:ille, kyseisen 
urheilijan kansainväliselle liitolle, KOK:lle 
tai IPC:lle vastaa kukin urheilija itse 
yhteistyössä urheilijan lajiliiton kanssa. 

 
Universiadit Almaty 2017 
 
Universiadit Taipei 2017 

projektipäällikkö 
(Peter Brüll) 
opiskelijahuippu-
urheilun asiantuntija 
(Jukka Tirri), EYOF 
asiantuntija (Mikaela 
Ingberg) 

Olinpaikkailmoitus 
Olympiakomitea/HUY osallistuu 
urheilijoiden olinpaikkatietojen 
ilmoitusvelvollisuuteen tai muuhun 
vastaavaan dopingvalvontaprosessiin siltä 
osin kuin olympialaisten tai muiden 
Olympiakomitean/HUY:n vastuulla olevien 
kisojen joukkueita koskevat 
antidopingohjelmat ja määräykset 
edellyttävät. 

 Vastuulääkäri (Maarit 
Valtonen), 
kisayksikön johtaja 
(Leena Paavolainen) 

SUEK:in ja huippu-urheiluyksikön 
tapaamiset 
HUY tapaa SUEK:n kaksi kertaa 
vuodessa liittyen olympialaisten 
antidopingvalmisteluihin. 
Kokoonkutsujana toimii HUY. 

Kaksi kertaa vuodessa Vastuulääkäri (Maarit 
Valtonen), 
kisayksikön johtaja 
(Leena Paavolainen) 

Urheilun verkostot 
Olympiakomitea/HUY vaikuttaa aktiivisesti 
puhtaan urheilun ja reilun pelin 
periaatteiden puolesta kansallisissa ja 
kansainvälisissä huippu-urheilun 
verkostoissa. 

Jatkuva Huippu-urheiluyksikkö 

Urheiluakatemioiden antidopingtyö 
Urheiluakatemioille rakennetaan 
suunnitelmapohja, jonka avulla 
urheiluakatemiat voivat konkretisoida 
omat antidopingtyöhön liittyvät 
toimenpiteensä. Antidopingohjelman 
seuranta otetaan osaksi 
urheiluakatemioiden toiminnan arviointia.  

kevät 2017 Valmennusosaamisen 
kehittäjä (Pia 
Pekonen) 

Huippu-urheiluyksikön koulutus 
Huippu-urheiluyksikön henkilöstölle 
järjestetään tiimipäivän yhteydessä 
koulutus, jossa käydään huolella läpi 
antidopingasiat. Koulutus järjestetään 
yhdessä SUEK:in kanssa. 

syksy 2017 Vastuulääkäri (Maarit 
Valtonen) 

 

 

 



3.2. Lisää liikettä 

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 

antidopingsäännöstöistä. Urheilijalla itsellään, myös alaikäisellä, on aina vastuu dopingin 

käyttämisestä.  

Vaikka dopingtestaus ei kohdistu lapsiin, urheilevien lasten ja nuorten on hyvä kasvattaa 

noudattamaan antidopingsäännöstöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo varhaisessa 

vaiheessa opitaan yhdessä vanhempien kanssa hoitamaan mahdolliset lääkityksiä koskevat 

erivapaudet kuntoon ja tarkistamaan, ovatko käytössä olevat lääkkeet sallittuja. (Reilun Pelin 

käsikirja) 

Olympiakomitea ylläpitää yhdessä lajiliittojen kanssa lasten ja nuorten urheilun Sinettiseura-

järjestelmää. Vuonna 2015 uudistetut Sinettiseurakriteerit on rakennettu lasten ja nuorten urheilun 

neljän laatutekijän ympärille. Yksi laatutekijöistä on Urheilullinen elämäntapa, sisältäen levon, 

ravinnon, päihteettömyyden, riittävän liikunnan määrän ja henkisen hyvinvoinnin. Urheilullinen 

elämäntapa -sinettikriteerissä on selkeästi tuotu esiin dopingin vastaisuus. Lisäksi Urheilun 

Pelisäännöt -tietopankissa, joka on Sinettiseurojen käytössä, on esillä antidopingasiaa. 

ANTIDOPINGTYÖ JÄRJESTÄYTYNEEN URHEILUN ULKOPUOLELLA 
 
Järjestäytyneen urheilun toimijat (esim. urheilijat sidosryhmineen, seuratoimijat) ovat sitoutuneet 
noudattamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä. SUEK vastaa näiden kohderyhmien 
antidopingtoiminnasta.  
 
A-Klinikkasäätiön alainen Dopinglinkki vastaa kilpaurheilun ja järjestäytyneen urheilun ulkopuolella 
oleville kuntoilijoille suunnatusta antidopingtyöstä. Dopinglinkin toiminta on suunnattu dopingaineita 
käyttäville kuntoilijoille, heidän läheisilleen, dopingkäyttäjiä työssään kohtaaville eri alojen 
ammattilaisille ja kaikille muille dopingaineiden vaikutuksista kiinnostuneille. Puhtaan liikunnan 
puolesta -sitoumus nostaa esille kuntokeskusten roolia terveyttä edistävän liikunnan tukemisessa. 
 

Toimenpide Aikataulu Vastuu 

Urheiluseurojen auditoinnit 
Urheiluseurojen auditointien yhteydessä käydään 
läpi Urheilulliset elämäntavat -osio, jossa otetaan 
esille mm. päihteettömyys. 

Jatkuva, seurojen 
auditointitilaisuudet 

Seuratoiminnan 
asiantuntija (Eija 
Alaja) 

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminta 
Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan 
Reilun Pelin kokonaisuuteen sisällytetään osio 
antidopingista ja kilpailumanipulaatiosta.   

kevät 2017 Lasten ja nuorten 
urheilun asiantuntija 
(Laura Tast) 

Seuratoiminnan laatuohjelma / aikuisten 
harrasteliikunta 
Aikuisten harrasteliikunnan auditointiohjeisiin 
lisätään ohjeet kuntoilijadopingista. 

syksy 2017 Aikuisten 
harrasteliikunnan 
asiantuntija (Ulla 
Nykänen) 

Seuratoiminnan laatuohjelma / huippu-urheilu 
Huippu-urheiluseurojen auditointiohjeissa 
huomioidaan antidopingasiat laaja-alaisesti. 

syksy 2017 Huippu-
urheiluseurojen 
asiantuntija (Anna 
Kirjavainen) 



Seurojen mallisäännöt 
Tarkistetaan Olympiakomitean seurojen 
mallisääntöjen antidopingpykälän ajanmukaisuus 
ja kehotetaan seuroja käyttämään mallisääntöjä. 

kevät 2017 Järjestöpäällikkö 
(Rainer Anttila) 

Kuntoilijadoping 
Olympiakomitean edustaja tekee yhteistyötä 
Dopinglinkin kanssa ja välittää tietoa 
kuntoilijadopingin ajankohtaisista asioista.  

Toistaiseksi Yhteiskuntavastuun 
asiantuntija (Elina 
Laine) 

 

3.3. Olympiakomitea 

 

Toimenpide Aikataulu Vastuu 

Maailman ja Suomen antidopingsäännöstö 
Olympiakomitea osallistuu SUEK:in kanssa 
kansainvälisen ja kansallisen 
antidopingsäännöstön kehittämiseen. 

Konkretisoituu 
muutostarpeiden 
ilmaannuttua 

OK:n edustaja 
SUEK:in 
hallituksessa (tällä 
hetkellä Petri 
Heikkinen ja varalla 
Nelli Kuokka) 

Hallitustyöskentely 
Olympiakomitea toimii aktiivisesti SUEK:in 
hallituksessa. Jokaiseen hallituksen kokoukseen 
osallistutaan Olympiakomitean varsinaisen tai 
varajäsenen toimesta. 

Toistaiseksi Olympiakomitean 
edustaja 
hallituksessa ja 
vuosikokouksessa 
(Petri Heikkinen) 

Reilu Peli 
Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentissa 
(2013) kuvataan antidopingtoiminnan merkitys 
osana reilua peliä. Seuraavan Reilu Peli -
asiakirjan päivityksessä huomioidaan mahdolliset 
muutostarpeet myös asiakirjan antidopingia 
koskevaan osioon.  

Ei tiedossa Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

Lajiliittojen säännöt ja määräykset 
Lajiliittojen sääntöjen ja määräysten 
ajantasaisuus on käyty läpi vuoden 2016 aikana. 
Jatkossa Olympiakomitean edustaja konsultoi 
niitä lajiliittoja, joiden säännöstö vaatii korjauksia.  

Toistaiseksi Lainsäädännön 
erityisasiantuntija 
(Petri Heikkinen) 

SUEK:in järjestämät koulutustilaisuudet 
SUEK järjestää lajiliitolle vuosittain 
lajiliittotilaisuuksia ajankohtaisista dopingaiheista. 
Olympiakomitea osallistuu vuosittain 
lajiliittotilaisuuksiin. 

Lajiliittotilaisuuksien 
ajankohta 

Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

SUEK:in osallistuminen Olympiakomitean 
tilaisuuksiin 
Sovitaan Olympiakomitean ja SUEK:in yhteisissä 
tapaamisissa Olympiakomitean tilaisuudet, joissa 
SUEK on mukana (Liikuntafoorumi, 
Superlauantai, Urheilujuridiikan päivä, HUY:n 
verkostotapaamiset) 

Sovitaan vuosittain 
yhteisessä 
tapaamisessa 

Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 
 

SUEK:in ja Olympiakomitean tapaamiset 
Olympiakomitean ja SUEK:in pääsihteerit sekä 
antidopingohjelman toteutuksesta vastaavat 
toimihenkilöt SUEK:issa ja Olympiakomiteassa 
tapaavat vuosittain. Olympiakomitean 

Pääsihteerien 
tapaamiset 
tammi/helmikuussa. 
Muut tapaamiset 

Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 



liikuntapoliittisessa vaikuttamisessa huomioidaan 
antidopingasiat. 

sovitaan tarpeen ja 
aiheen mukaan. 

Dopinglinkin ja Olympiakomitean tapaamiset 
Antidopingtyöstä vastaavat toimihenkilöt 
Dopinglinkissä ja Olympiakomiteassa tapaavat 
kaksi kertaa vuodessa.  

Kaksi kertaa 
vuodessa 

Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

Henkilöstön sitouttaminen 
Koko Olympiakomitean henkilöstölle tarjotaan 
perusinfopaketti antidopingtyön perusteista, jotta 
henkilöstö tuntee antidopingohjelman keskeisen 
sisällön ja vastuut ja sitoutuu 
antidopingohjelmaan. Henkilöstöinfon yhteydessä 
järjestetään tiivis koulutus antidopingtyöstä ja 
Olympiakomitean antidopingohjelmasta.  

Syksy 2017 Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

Antidopingohjelman julkaiseminen 
Olympiakomitean antidopingohjelma julkaistaan 
Olympiakomitean ja SUEK:in sivuilla. Ohjelmasta 
viestitään henkilöstölle sekä tiedotetaan 
jäsenistölle jäsenjärjestöjen uutiskirjeessä. 

Kevät 2017 Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

Antidopingohjelman seuranta ja päivittäminen 
Olympiakomitean antidopingohjelma hyväksytään 
hallituksessa. Toimenpiteet viedään tiimien ja 
vastuuhenkilöiden tuloskortteihin. 
Olympiakomitean antidopingohjelmaa päivitetään 
tarpeen mukaan ja työstä raportoidaan 
vuosikertomuksessa. 

Vuosittain Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 

SUEK:n viestinnän tukeminen  
SUEK:in tärkeimmät uutiset julkaistaan 
Olympiakomitean sosiaalisessa mediassa ja 
nettisivuilla osoitteessa olympiakomitea.fi. 
Olympiakomitea jakaa SUEK:in materiaaleja 
materiaalipankissa järjestöille, seuroille ja muille 
urheilun ja liikunnan toimijoille. Olympiakomitea 
tuo viestinnässä esillä puhtaan urheilun ja reilun 
pelin sanomaa. Myös arvokeskustelussa (Reilu 
Peili) otetaan huomioon antidopingasiat. 

Jatkuva Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 
Viestintä (Hanna 
Parviainen) 
Seuratoiminnan 
asiantuntija (Eija 
Alaja) 

Dopinglinkin viestinnän tukeminen 
Dopinglinkin tärkeimmät uutiset julkaistaan 
Olympiakomitean sosiaalisessa mediassa ja 
nettisivuilla. 

Jatkuva Yhteiskuntavastuun 
erityisasiantuntija 
(Elina Laine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kriisiviestintä 

Kriisiviestintä 
Olympiakomitean viestintävastuu koskee Olympiakomitean/HUY:n toimesta johdetuissa kilpailu- tai 

muissa tapahtumissa esiin tulleita, suomalaisia urheilijoita 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 

Suomen joukkueen vahvuuteen kuuluva henkilö velvollinen tiedottamaan kriisistä tai sen uhasta 

välittömästi OK:n puheenjohtajalle, OK:n pääsihteerille ja Suomen joukkueen johdolle. Sisäinen ja 

ulkoinen viestintä koordinoidaan ja johdetaan em. tahojen kautta. 

Ehdottoman luottamuksen säilyttäminen 

Kriisitilanteessa tulee myös arvioida tilanteen julkisuusaste ja huomioida maailman ja Suomen 

antidopingsäännöstön määräykset. Tiedon tulee säilyä vain asianosaisten tiedossa siihen saakka, 

kunnes siitä tiedotetaan ensin sisäisesti ja sitten ulkoisesti. 

Kriisiviestintä etenee siten, että Olympiakomitean ja/tai joukkueen johto tekee asiasta 

tiedotuspäätöksen ja suunnittelee tiedottamisen yhteistyössä viestintäyksikön kanssa. 

Kriisiviestinnässä tehdään yhteistyötä SUEK:in kanssa tarvittavin osin. Viestintäyksikkö 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 SUEK:in kanssa. 

Yhteinen kommentointilinja ulkoisesti  

Kriisitilanteissa Olympiakomitean puolesta kommentteja antavat vain puheenjohtaja, pääsihteeri ja 

HUY:n johtaja, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki asiaan liittyvät kyselyt ohjataan em. henkilöille.  

Kriisitilanteiden ulkoisessa viestinnässä on muistettava seuraavat seikat:  

- Kun tiedon julkisuusaste ylittyy, tarvitaan tietoa heti, tässä ja nyt, avoimesti ja paljon 
- HETI on kerrottava vähintään se, mikä on tilanne nyt, ja mitkä ovat seuraavat toimenpiteet 
- Kerrotaan pelkkää FAKTAA ilman tunnelatausta, EI spekulaatioita, EI vähättelyä, EI 

valheita, EI huhuja, EI improvisointia 
- Ulkoinen tiedottaminen keskitetään Olympiakomitean johdolle 

 

Ulkoisten viestien sisällön yhtenäisyyttä valvoo Olympiakomitean johto ja viestintäyksikkö. 

Kriisitilanteissa kaiken kommentoinnin on oltava selkeää, perusteltua ja totuudenmukaista. 

Yhteisen viestin ja viestinnän kärjen sopiminen on ratkaisevan tärkeää. 

 


