
 

SUOMEN KAUKALOPALLOLIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA  

Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 25.1.2023. 

1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet 

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot 

ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Toiminnan säännöt ja 

määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. Näihin valintoihin 

pohjautuen liitto haluaa kantaa vastuunsa dopingin vastaisessa työssä. 

Doping, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin kaukalopallolle kuin urheilulle yleensäkin erittäin 

negatiivisena asiana. Siihen kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä liitto 

pyrkii toiminnoillaan kehittämään. Suomen Kaukalopalloliitto haluaa toteuttaa puhdasta ja reilua urheilua 

ja siksi sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja Maailman 

antidopingsäännöstön mukaista testaustoimintaa lajin kilpailu- ja harjoitustoiminnassa. Kaukalopalloliitto 

on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön kokonaisuudessaan, ja liiton kurinpitosäännöt kattavat 

antidopingsäännöstön vaatimat kurinpitomenettelyt koskien epäasiallista käyttäytymistä 

dopingtestihenkilöstöä kohtaan ja yhteistyöstä kieltäytymistä.  

 

2. Antidopingtoiminnan tavoitteet 

Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet: 

· Lajin harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla. 

· Lajin toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton perusarvojen ja eettisten 

periaatteiden suuntaisesti. 

· Pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta lisätään ja tietoja päivitetään antidopingasioissa koulutuksen ja 

kausittaisen tiedottamisen avulla. 

· Lajin toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Liiton antidopingohjelma tarkistetaan vähintään kausittain ja päivitetään tarvittaessa. Tämä ohjelma on 

hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 25.1.2023.  

 

3. Vuosittainen antidopingtoiminta ja vastuualueet 

a. Antidopingkoulutus ja -tiedotus 

Pelaajilla ja liiton lajien parissa toimivilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus tietää antidopingohjelmasta. 

Liiton antidopingohjelma on nähtävissä liiton nettisivuilla sekä SUEKin www-sivuilla. Näiden lisäksi 

antidopingista viestitään liiton sosiaalisenmedian kanavissa sekä jäsenistöille suunnatuissa alue- ja 

seurakirjeessä sekä Kaukislehdessä ajoittain.  



Antidopingtoiminnasta tiedotetaan yleisesti lajin tiedottamisen pääkanavia hyväksikäyttäen. 

Pääkohderyhmänä ovat SM-sarjajoukkueet/-seurat, joille jaetaan SUEKilta saatavissa olevia materiaaleja 

kuten Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa KAMU-pikaopas. 

SM-sarjassa pelaaville sekä myös muulle jäsenistölle suositellaan Puhtaasti paras -verkkokoulutusta. Liiton 

valmentajakoulutuksiin osallistuville Puhtaasti paras -verkkokoulutus on pakollinen. Kartoitamme 

vuosittain, kuinka moni lajin parissa toimiva on tehnyt Puhtaasti Paras – koulutuksen. Tavoitteena on, että 

koulutuksen tehneiden määrä lisääntyy vuosittain. Tiedot koulutuksen tehneistä saamme SUEKilta. 

SUEKilta tilattavia koulutuksia suunnataan sekä urheilijoille että joukkueiden toimihenkilöille. Urheilijoiden 

sekä toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia järjestetään erilaisten tapahtumien ohessa (esim. SM-

sarjaseminaari).  

Liiton nettisivuilta löytyvät linkit: 

KAMUun https://kamu.suek.fi/#!/ 

ILMOon https://ilmo.suek.fi/#!/ 

https://puhtaastiparas.fi/ 

Vastuuhenkilönä antidopingkoulutuksessa ja – viestinnässä toimii liiton seurakehittäjä, joka osallistuu myös 

ajoittain SUEKin järjestämiin kouluttajakoulutuksiin.  

 

b. ILMO -ilmoituskanava  

ILMO-palvelun kautta jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan kilpailumanipulaatio-, doping- tai 
katsomoturvallisuusrikkomuksista tai muista urheilun eettisistä rikkomuksista. Suomen Kaukalopalloliitto 
ohjaa kaikki toimijansa käyttämään tätä kanavaa havaitsemistaan epäkohdista kaukalopallossa. 
Osoitteessa https://ilmo.suek.fi/  voi antaa tietoa urheilurikkomuksista nimettömästi tai nimellä. 
Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten. 
 

c. Sopimuskäytäntö 

Liiton sopimuskulttuuriin (työ-, valmentaja-, pelaaja-, yhteistyösopimukset, jne.) ja säännöstöihin kuuluvat 

eettisiä periaatteita käsittelevät kohdat, johon yhtenä keskeisenä kohtana kuuluu sitouttaminen 

noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöä. Pelaajat ja muut toimijat sitoutetaan 

antidopingsäännöstöön lisenssijärjestelmän kautta, jossa hyväksytään liiton säännöstöt lisenssiä 

maksettaessa. Näitä sopimussisältöjä ja eri säännöstöjä kehitetään kausittain muuttuvan tarpeen 

mukaisesti.  

Seuratason sopimusten sisältöjä pyritään kehittämään ja ohjeistamaan samaan suuntaan kuin liiton 

sopimukset. 

Vastuuhenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. 

 

d. Erivapaudet  

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, 

hoidolle voidaan hakea erivapautta. Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen kielletyn 

hoitomuodon käytön.  

https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1
https://puhtaastiparas.fi/
https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/
https://puhtaastiparas.fi/
https://ilmo.suek.fi/


Lisätietoa SUEKin sivuilta: Erivapaus urheilijan lääkityksessä - Suek  

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta Kansainvälisen 

erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen 

tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien 

urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen 

aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste.  

Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. Tasomäärittely on nähtävillä SUEKin 

internetsivuilla. Urheilijoita voi opastaa käyttämään Erkka-erivapauskonetta, joka sisältää myös 

tasomäärittelyn.  

Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa 

kansainvälinen lajiliitto riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Lajiliiton velvollisuutena on olla 

tietoinen kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden 

erivapausmenettelystä.  

Kaukalopallon kansallinen kilpailutoiminta on SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella. 

Kaukalopallon pelaajien ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen suomalaiseen kilpailutoimintaan. 

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa 

hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä lääkettä tai menetelmää, on pidettävä aina itsellään valmiina 

ajantasaiset potilasasiakirjat, joista käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset 

täyttyvät. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, 

että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt 

lääketieteelliset perusteet. 

Erivapauksien vastuuhenkilönä liiton toiminnanjohtaja.  

e. Testaustoiminta 

Liitto hyväksyy kulloinkin voimassa olevan Suomen antidopingsäännöstön ja Maailman 

antidopingsäännöstön mukaisen testaustoiminnan lajien kilpailu- ja harjoitustoiminnassa. Kaukalopalloliitto 

on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön kokonaisuudessaan, ja liiton kurinpitosäännöt kattavat 

antidopingsäännöstön vaatimat kurinpitomenettelyt koskien epäasiallista käyttäytymistä 

dopingtestihenkilöstöä kohtaan ja yhteistyöstä kieltäytymistä.  

 

Dopingtestaus otteluissa 

Kaukalopallon maaotteluiden ja SM-sarjaotteluiden järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että 
dopingtestejä voidaan suorittaa otteluissa sääntöjen mukaan.  
 

Liitto on tehnyt SUEKin kanssa yhteistyössä dopingtestauksen menettelyohjeet pääsarjatason otteluihin. 

Ohjetta tarkastellaan vuosittain SUEK:n liittotapaamisen ohessa ja päivitetään tarvittaessa. Asiasta 

informoidaan sarjoihin osallistuvia seuroja sarjaseminaareissa ja menettelyohjeet toimitetaan joukkueiden 

yhteyshenkilöille. Ottelun järjestäjien tulee jo ennalta varautua dopingtesteihin varmistamalla 

ottelupaikalta dopingtestitilat. Lisäohjeita kilpailun järjestäjille: Ohjeet kilpailujen järjestäjille - Suek 

 

 

 

https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/
https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/


Maajoukkuetoiminta 

Maajoukkuetoiminnassa mukana olevilta joukkueilta kerätään joukkuekohtaiset harjoitus- ja kilpailutiedot. 

Näiden joukkueiden olinpaikkatietojen ilmoittamisessa vastuuhenkilönä toimii liiton 

maajoukkuetoiminnasta vastaava. 

Liitto toimii vuosittain yhteistyössä SUEK:n kanssa kehitettäessä tulevaa testaustoimintaa. 

Vastuuhenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. 

 

f. Dopingrikkomusten käsittely ja tiedottaminen 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan epäillyt dopingrikkomukset käsittelee SUEKin nimeämä 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta. Liitto on sitoutunut auttamaan SUEKia mahdollisen 

dopingrikkomuksen selvittämisessä koko prosessin ajan. 

Jos kurinpitolautakunta pitää tapahtunutta toimintaa dopingrikkomuksena, se tekee asiassa päätöksen, 

josta voi valittaa Suomen urheilun oikeusturvalautakuntaan. SUEK tiedottaa päätöksestä, kun se on 

lopullinen  

Kaukalopalloliitto on tehnyt viestintäsuunnitelman, jossa on huomioitu kriisiviestintä mahdollisissa 

dopingtilanteissa. Kriisiviestinnän osalta liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat kaikista 

julkisuuteen suunnatusta viestinnästä ja lausunnoista. Nämä kaksi päättävät tiedottamisen ajankohdat, 

tavat sekä muut yksityiskohdat ottaen huomioon säännöstön mukaisen tietojen salassapidon. 

Kriisiviestinnän suhteen tehdään yhteistyötä tarvittaessa myös SUEKin kanssa.  

 

4. Antidopingtoimintaa säätelevät liiton toiminta-, kilpailu- ja kurinpitosäännöt 

a. PRH on vahvistanut liiton toimintasäännöt 

 - 6§ liitto sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä 

b. kilpailu- ja kurinpitosäännöt päivitetään vuosittain myös antidopingpykälien osalta 

 

5. SKPL:n vuosittaiset antidopingtoimenpiteet 

a. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu 

KAMU lääkehaun sekä mobiilisovellusten olemassaolosta ja SUEKin päivittyvästä Dopingaineryhmät ja 

aineet -luettelosta tiedotetaan pääsarjoihin osallistuvia joukkueita ja maajoukkueita.  

 

b. Antidopingviestintä 

Liiton antidopingohjelma on nähtävissä liiton alaisille toimijoille (hallitus, joukkueet, valiokunnat, 

jäsenseurat, jne.) liiton nettisivuilla. Antidopingista viestitään ajoittain liiton sosiaalisen median kanavilla 

sekä alue- ja seurakirjeessä ja Kaukislehdessä.  Tarvittaessa viestitään sähköpostitse ajankohtaisista 

antidopingasioista liiton keskeisille toimijoille. 

 

 



 

Puhtaasti paras -verkkokoulutus, SM-sarjaseminaari ja valmentajakoulutukset 

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista suositellaan kaikille SM-sarjajoukkueiden toimijoille. SM-

sarjaseminaareissa järjestetään säännöllisesti antidopingkoulutusta sekä valmentajakoulutuksien sisältöön 

kuuluu antidopingkoulutus. Koulutukset järjestetään yhteistyössä SUEKin kanssa. 

 

c. Antidopingkoulutukset maajoukkuepelaajille ja -toimihenkilöille 

Maajoukkueille järjestetään antidopingkoulutusta maajoukkueleirien ohessa. Koulutukset järjestetään 

yhteistyössä SUEK:n kanssa. 

 

d. Maajoukkueleirien tiedot SUEK:lle 

Liiton maajoukkuetoiminnasta vastaava lähettää maajoukkueiden leiritysten ajankohdat, ohjelmat sekä 

joukkueenjohtajien yhteystiedot SUEK:lle osoitteeseen: antidoping@suek.fi . 

 

e. Sopimuskäytännön ylläpito 

Liiton toiminnanjohtaja vastaa sopimusten sisällöistä ja tarpeellisista päivityksistä. 

 

f. Antidopingohjelma ja liittotapaaminen SUEK:n kanssa 

Ohjelman päivittämisestä vastaa toiminnanjohtaja. Hänen lisäkseen päivittämiseen osallistuu vähintään 

liiton puheenjohtaja ja liiton työvaliokunta. Kaukalopalloliiton liittohallitus hyväksyy antidopingohjelman 

sekä päättää ohjelmasta ja sen päivittämisestä tarvittaessa. Liittohallituksen jäsenille suositellaan SUEKin 

Puhtaasti Paras -koulutusta. Liittotapaamiseen SUEK:n kanssa osallistuu aina edustaja liitosta. 

Liittotapaamisia pidetään tarvittaessa. Henkilövaihdoksista tiedotetaan SUEKia. Antidopingtoiminnasta 

kerrotaan liiton toimintasuunnitelmassa ja raportoidaan vuosikertomuksessa.  

mailto:antidoping@suek.fi

