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SCL tekee yhteistyötä an dopingtoimijoiden kanssa edistääkseen puhdasta urheilua. 

Lii o au aa urheilijoita nouda amaan säännöstöjä ja seuraamaan päivi yviä ohjeis-

tuksia.  

 

Dopingtestejä suoritetaan kielle yjen aineiden ja / tai menetelmien käytön totea-

miseksi ja dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden rankaisemiseksi. 

 

DOPINGTESTAUS 

Liiton jäsenseurojen urheilijoita testataan voimassa olevien säännöstöjen (WADA, 

ICU, ADT) mukaises . ADT:lla, WADA:lla ja kansainvälisellä lajiliitolla (ICU) on oikeus 

testata ja tee ää dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla. Testejä voidaan tee ää kil-

pailuissa ja niiden ulkopuolella. Testaus voidaan tehdä milloin tahansa ja missä ta-

hansa ko maassa tai ulkomailla ennalta ilmoi ama a. Tes kutsu esitetään urheilijal-

le henkilökohtaises .  

Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa e ä kilpailujen ulkopuolella. Dopingtes ssä 

urheilijalta voidaan o aa virtsanäyte, verinäyte tai molemmat näy eet. Lii o infor-

moi kilpailujärjestäjää an dopingiin lii yvissä asioissa. SCL:n yhteyshenkilö testaus-

asioissa on kilpailunjohtaja. 

DOPINGVALVONTA 

Dopingvalvonnan tarkoitus on: 

 estää terveydelle vaarallisten aineiden ja menetelmien käy ö 

 estää suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käy ö 

 turvata urheilijoiden oikeu a reiluun ja puhtaaseen kilpailuun 

 puolustaa urheilun oikeudenmukaisuu a ja luote avuu a 

 kunnioi aa niin urheilun kuin lääke eteen e ikkaa 



TESTITILANTEEN KULKU 

1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen 

 Allekirjoite uaan tes kutsun urheilijan tulee pysyä dopingtes henkilöstön 

valvonnassa, kunnes dopingtes  on suorite u loppuun. Urheilijalla oikeus 

poistua tes paikalta vain vastaavan testaajan luvalla asianmukaisen valvon-

nan alaisena. 

 Urheilijalla on oikeus o aa yksi oma avustaja mukaan tes in. 

 Urheilija on velvollinen esi ämään kuvallisen henkilötodistuksen sekä anta-

maan tarvi avat edot tes pöytäkirjaan kirja avaksi. 

 Urheilijalla on oikeus saada mahdollisimman tarkat edot oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan. 

 

2.  Näytteenantoastian valitseminen 

 Kun urheilija valmis antamaan näy een, hänen tulee pestä kätensä ilman 

saippuaa. Tämän jälkeen hän valitsee näy eenantoas an, avaa ja tarkastaa 

sen. 

 

3.  Valvottu näytteenanto 

 Näy eenanto tapahtuu samaa sukupuolta olevan valvojan läsnä ollessa. 

 Valvojalla tulee olla esteetön näkyvyys näy eenantoon, joten urheilijan tulee 

poistaa häiritsevä vaatetus valvojan ohjeiden mukaan. 

 Näy een anne uaan urheilija sulkee näy eenantoas an ja palaa tes laan. 

Vain urheilija käsi elee näyte ä, mu a näy eenantoas an tulee olla jatku-

vas  sekä urheilijan e ä valvojan nähtävissä. 



 

 

4.  Näytepullojen valinta ja tarkastaminen 

 Tes laan pala uaan urheilija valitsee testaajan ohjeiden mukaan sinetöity 

näytepullopakkaus, jossa on A- ja B-pullot näy een sinetöin ä varten. 

 Urheilijan tulee tarkastaa, e ä pakkauksen suojamuovi on ehjä. Si en urheili-

ja avaa pakkauksen ja tarkastaa, e ä pullot ovat tyhjät, ehjät ja puhtaat. 

 Urheilija ja testaaja tarkastavat, e ä koodinumerot ovat iden set näytepullo-

jen e keteissä ja korkeissa sekä näytepullopakkauksessa. 

 Urheilija poistaa pullojen suojamuovit, lai aa korkit ylösalaisin pöydälle ja 

poistaa punaiset suojarenkaat pulloista. 

 

5. Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin 

 Urheilija jakaa näy eensä testaajan ohjeiden mukaan B-pulloon (sininen e -

ke ) ja A-pulloon (oranssi e ke ) 

 Näy eenantoas aan jätetään pieni määrä näyte ä analyysikelpoisuuden tar-

kistamista varten 

 

6. Näytepullojen sinetöinti 

 Näytepullot suljetaan kiertämällä sinetöin korkkia kiinni niin pitkään, e ei 

korkkia voi kääntää enempää sekä varmistetaan, e ei näytepulloja voi avata 

eivätkä ne vuoda. Tämän jälkeen testaaja vielä varmistaa näytepullojen sine-

töinnin. 

 

7. Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus 

 Testaaja määri ää näy een analyysikelpoisuuden näy eenantoas aan jää-

neestä virtsasta. Mikäli näyte ei täytä analyysivaa muksia, testaaja pyytää 

urheilijaa antamaan yhden tai useamman uuden näy een. 



8.  Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen kuljetusta varten 

 Sinetöidyt näytepullot suljetaan kuljetusta varten erillisiin suojapusseihin ja 

näy eet laitetaan takaisin alkuperäiseen pakkaukseen laboratorioon toimi-

te avaksi. 

 

9. Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoitta-
minen 

 Urheilijan tulee ilmoi aa tes pöytäkirjaan tarvi avat henkilö edot sekä 

käy ämänsä lääkkeet, vitamiinit, luontaistuo eet ja ravintolisät seitsemän (7) 

viimeisen vuorokauden ajalta. 

 Urheilijalla on oikeus saada mahdolliset tes mene elyyn lii yvät kommen si 

ja huomautuksesi kirjatuksi tes pöytäkirjaan. 

 Urheilija ja testaaja tarkastavat tes pöytäkirjan huolellises  ja varmistavat 

erityises , e ä tes pöytäkirjassa oleva koodinumero on iden nen näytepul-

lojen kanssa. Lopuksi sekä urheilija, e ä testaaja allekirjoi avat tes pöytäkir-

jan ja urheilija saa siitä oman kopion. 



KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT 

Suomen An dopingtoimikunta ADT ry:n (nykyinen Suomen urheilun ee nen keskus 

SUEK ry) kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -lue elo perustuu Maailman 

an dopingtoimisto WADA:n julkaisemaan lue eloon urheilussa kielletyistä lääkeai-

neista ja menetelmistä. Ajantasaiset yksityiskohtaiset lue elot ovat löyde ävissä 

ADT:n internetsivuilta www.an doping.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa.   

DOPINGRIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET 
An dopingtyö perustuu Maailman an dopingsäännöstöön ja sitä nouda avaan Suo-

men an dopingsäännöstöön, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat 

nouda amaan. Dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset on määritelty näissä 

säännöstöissä. 

 

Dopingrikkomuksia ovat Suomen an dopingsäännöstön mukaan: 

 kielle y aine tai näy ö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa 
näy eessä 

 kielletyn aineen tai menetelmän käy ö 

 kieltäytyminen dopingtes stä tai dopingtes n väl ely 

 olinpaikka etomääräysten laiminlyön  

 dopingvalvonnan tai -tes n manipuloin  

 dopingaineiden hallussapito 

 dopingaineiden ja -menetelmien levi äminen 

 dopingin edistäminen 

 osasyyllisyys ja kielle y yhteistoiminta 



Suomessa ADT:n valvontalautakunta käsi elee dopingrikkomukset ja antaa suosituk-

sen seuraamuksista. Lopullisen päätöksen seuraamuksesta tekee urheilijan lajilii o. 

 

Vuoden 2015 alusta seuraamuksia on kovenne u. Urheilun toimintakielto voi olla 1-

4 vuo a tai varoitus. Rikkomuksen seuraamus riippuu tuo amuksen asteesta.  

Urheilu toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urhei-

lun parissa ja se on maailmanlaajuinen. Suomen Cheerleadingliiton kurinpitosään-

nöissä on erikseen kirja u toimenpiteet ee sten rikkomusten osalta. 

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä: 

 kilpailutulosten mitätöin  

 urheilutapahtuman tulosten hylkääminen 

 urheilun toimintakielto 

 kirjallinen varoitus 



TOIMI NÄIN! 

Tunne sinua koskevat an dopingsäännöstöt ja urheilijasopimukset. Pidä vuosi ain 

uudistuva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa ‐julkaisu saatavillasi. Tiedä oikeu-

tesi ja velvollisuutesi. 

ERIVAPAUS 
Mikäli terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla salli ua lääke ä, 

lääkitykseen voidaan hakea erivapau a. Tällöin urheilija saa luvan käy ää kyseistä 

muuten kielle yä lääkitystä. 

ADT:n lajikohtaisen tasomääri elyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse ha-

kea erivapau a etukäteen. Mahdollisen dopingtes n jälkeen heidän tulee kuitenkin 

hakea erivapau a takautuvas  sen osoi amiseksi, e ä kielle yjen aineiden tai me-

netelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääke eteelliset 

perusteet. 

KUN KÄYT LÄÄKÄRISSÄ 

Varmista, e ä sinulla on ajantasainen eto urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä voi-

daksesi varmistua yhdessä lääkärin kanssa, e ä hänen määräämänsä hoito on salli u. Muista 

myös, e ä resep  ei ole lupa käy ää kielle yä lääkeaine a.   

KUN LÄHDET ULKOMAILLE 

Varmista jo hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä, e ä kaikki lääkkeesi ovat salli uja ja mahdolli-

set erivapaudet ovat erityises  kansainvälisiä kilpailuja koskien hoide u ajan tasalle vaa musten 

mukaises . Apua tähän saat SCL:sta ja ADT:n toimistolta. 

Mikäli joudut ostamaan lääkkeitä ulkomailta varmistu, e ä ne eivät sisällä kielle yjä lääkeainei-

ta. WADA:n sivuilta on löyde ävissä lista kielletyistä aineista sekä englanniksi e ä ranskaksi. 

Huomioi myös, e ä samalla kauppanimellä myytävät lääkkeet voivat sisältää eri aineita eri mais-

sa.  



Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin 

urheilutapahtumiin osallistuvien urheili-

joiden erivapausmene elystä vastaa 

kansainvälinen lajilii o. Urheilijan tulee 

selvi ää häntä koskevat erivapausme-

ne elyt kansalliselta tai kansainväliseltä 

lajiliitoltaan ja hakea tarvi aessa eriva-

pau a etukäteen kansainväliseltä lajilii-

toltaan. ADT:n myöntämät erivapaudet 

koskevat kansallisen tason urheilijaa ja 

kansallisen tason kilpailuja Suomessa, 

eivätkä ne ole automaa ses  ilman 

kansainvälisen lajiliiton antamaa tunnus-

tusta voimassa kansainvälisissä kilpai-

luissa.  

    MITEN ERIVAPAUS HAETAAN? 

 Hakemuslomakkeen saa sivuilta www.an doping.fi tai ADT:n toimistosta. 

 Hakemus on jäte ävä  he  kun eto  erivapauden tarpeesta ilmenee 

 Erivapauskone ”erkka” kertoo urheilijalle kuuluuko hän ADT:n lajikohtaisen tasomääri e-

lyn piiriin. ”Erkka”: antaa ohjeet urheilijalle hakuprosessiin. 

 ADT myöntää erivapaudet kansallisen tason urheilijoille. 

 Cheerleadingissä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee toimi aa 

ADT:n päätös ICU:n vaa musten mukaises  ICU:iin sekä SCL:oon. 

 Erivapaus on aina määräaikainen ja sen uusiminen on urheilijan vastuulla! 



JULKISUUS JA SOSIAALINEN MEDIA 

Suomen Cheerleadinglii o toivoo urheilijoilta 

myönteistä suhtautumista an dopingasioihin ja 

dopingtestaukseen koska an doping ja doping-

tes en tekeminen on puhtaan urheilijan etu. 

Urheilija edustaa sosiaalisessa mediassa itseään, seuraansa, lii o-

aan ja lajiaan. Julkaisujen sisältö kanna aa mie ä tarkkaan ja 

kiinni ää erityises  huomiota siihen, millaisen mielikuvan suh-

teesta alkoholiin ja muihin päihteisiin antaa. Yksityisyyden suojan 

rajaaminen kanna aa myös harkita tarkkaan sosiaalisessa mediassa.  

Sosiaalisessa mediassa kirjoitukset ja 

kuvat voivat levitä ja jäädä pysyväs  

julkisuuteen, vaikka päivitys poiste ai-

siin. Asiatonta kielenkäy öä ja huumo-

ria dopingasioista ja -testeistä kirjoi a-

essa tulisi väl ää, sillä tämä voi kään-

tyä itseään vastaan. Dopingtestaami-

sesta ja tes tuloksista voi halutessa 

kertoa avoimes  sosiaalisessa medias-

sa. Näinurheilija kertoo seuraajilleen, 

mitä arvoja hän kunnioi aa urheilussa.  


