
REILU KILPAILU – Suomen Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelma dopingin ja kilpailumanipulaation 

vastaiseen työhön 

 

Sisällys 
 

1 Suomen Tanssiurheiluliiton arvoperusta ja Reilun kilpailun ohjelman tavoitteet ......................................... 2 

2 Kilpailumanipulaatio ja tilannekuva ............................................................................................................... 2 

3 Antidopingsäännöstöt .................................................................................................................................... 4 

4 Dopingvalvonta ............................................................................................................................................... 4 

4.1 Testauspooli............................................................................................................................................. 5 

4.1.1 Tietojen ilmoittaminen SUEKille ....................................................................................................... 6 

4.2 Erivapaudet .............................................................................................................................................. 6 

4.3 Dopingrikkomukset.................................................................................................................................. 7 

5 Sopimukset ..................................................................................................................................................... 8 

6 Koulutus ja osaamisen kehittäminen ............................................................................................................. 9 

6.1 Antidopingkoulutus ................................................................................................................................. 9 

6.1.1 Huippu-urheilu ................................................................................................................................ 10 

6.1.2 Huipulle pyrkivät nuoret urheilijat ................................................................................................. 10 

6.1.3 Seuratoiminta ................................................................................................................................. 10 

6.1.4 Muut kohderyhmät ........................................................................................................................ 11 

6.2 Kilpailumanipulaation torjuntaan tähtäävä koulutus ............................................................................ 11 

6.2.1 Urheilijat ......................................................................................................................................... 11 

6.2.2 Valmentajat .................................................................................................................................... 11 

6.2.3 Tuomarit ja kilpailunjohtajat .......................................................................................................... 12 

6.2.4 Muut kohderyhmät ........................................................................................................................ 12 

7 Toimintaohjeet ............................................................................................................................................. 12 

7.1 Toimintaohje kilpailumanipulaatiotapauksissa ..................................................................................... 12 

7.2 Toimintaohje dopingtapauksia varten................................................................................................... 13 

8 Viestintä ........................................................................................................................................................ 14 

8.1 Kriisiviestintä ......................................................................................................................................... 14 

8.2 Esimerkkitapaukset................................................................................................................................ 15 

9 Ohjelman seuranta ja arviointi ..................................................................................................................... 15 

10 Vaikuttaminen ............................................................................................................................................ 15 

11 Yhteenveto toimenpiteistä ......................................................................................................................... 16 

 



1 
 

REILU KILPAILU – Suomen Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelma dopingin ja kilpailumanipulaation 

vastaiseen työhön 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry 

 

päivitetty 30.6.2022, hyväksytty 5.10.2022 

 

 

 

Kuva 1: Suomen Tanssiurheiluliitto ry arvot 

  



2 
 

1 Suomen Tanssiurheiluliiton arvoperusta ja Reilun kilpailun ohjelman 

tavoitteet 
 

Suomen Tanssiurheiluliiton toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin 
periaatteet. Suomen Tanssiurheiluliiton yksi tärkeä arvo on vastuullisuus, ja liiton vastuullisuusohjelman 
kolme keskeistä osa-aluetta ovat turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja antidopingtoiminta. 
Nämä tarkoittavat kaikenlaisesta dopingista ja kielletyistä aineista ja menetelmistä vapaata, puhdasta ja 
reilua tanssiurheilua. 
 
Suomen Tanssiurheiluliitto korostaa toiminnassaan eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja, joita 
antidoping- ja muu vastuullisuustyö osaltaan tukee. Lähtökohtana on toisten urheilijoiden tai toimijoiden 
kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen sekä omasta että muiden hyvinvoinnista 
huolehtiminen. Suomen Tanssiurheiluliitto haluaa ylläpitää lajikulttuuria, joka perustuu tällaiseen 
kunnioitukseen, yhdenvertaisuuteen ja rehelliseen liikuntaan ja urheiluun, jossa dopingille tai 
kilpailumanipuloinnille ei ole sijaa.   
 
Suomen Tanssiurheiluliiton tavoitteena on taata kaikille tanssiurheilijoille oikeus rehelliseen, puhtaaseen ja 
reiluun liikuntaan ja urheiluun. Tässä työssä nojataan Suomen Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelmaan, 
joka sisältää vastuut ja toimenpiteet sekä antidoping-toiminnan että kilpailumanipulaation torjunnan osalta. 
 
Suomen Tanssiurheiluliitto ei hyväksy dopingin käyttöä eikä kilpailumanipulaatiota missään muodossa. Tämä 
on kirjattu Suomen Tanssiurheiluliiton toimintasääntöön sekä kilpailu- ja kurinpitosääntöihin. 
 
Suomen Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelman tavoitteena on sitouttaa liiton ja sen jäsenseurojen 
toiminnassa mukana olevat henkilöt, luottamushenkilöt, kilpailutoimihenkilöt, urheilijat ja heidän 
taustajoukkonsa antidopingtyöhön ja kilpailumanipulaation torjuntaan ja vaikuttaa lajin piirissä vallitsevaan 
arvopohjaan ja asenneilmapiiriin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on harjoittaa 
ennaltaehkäisevää, avointa, säännöllistä ja tehokasta koulutus- ja viestintätoimintaa antidopingasioista ja 
kilpailumanipulaation vastaisesta työstä sekä ehkäistä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä parantamalla ja 
ylläpitämällä tanssiurheilun piirissä toimivien henkilöiden ajantasaisia tietoja.  
 
Tähän ohjelmaan on koottuna ne toimenpiteet, joita Suomen Tanssiurheiluliitto tekee toiminnan 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa niin dopingin kuin kilpailumanipulaationkin torjumiseksi 
tanssiurheilussa ja omalta osaltaan myös koko urheilussa. 
 

2 Kilpailumanipulaatio ja tilannekuva 
 

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. 

Kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon ilmeten eri lajeissa 

eri tavoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellisen hyödyn saaminen tai halutun tittelin saavuttaminen. 

Kilpailumanipulaatiota voi tapahtua missä tahansa lajissa ja millä tahansa tasolla, se ei ole pelkästään huippu-

urheilua koskeva riski. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten lopputuloksen ja 

kilpailutapahtumien ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin ja se vaikuttaa kielteisesti urheilun 

uskottavuuteen, maineeseen ja talouteen. 

Euroopan neuvosto laati vuonna 2014 urheilukilpailujen manipulointia ehkäisevän yleissopimuksen, jonka 

tarkoituksena on estää urheilukilpailuiden manipulointi urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi 
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urheilun itsemääräämisoikeuden periaatteiden mukaisesti. Sopimuksen määritelmän mukaan 

kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan ”tarkoituksellista järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla 

pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla osittain tai kokonaan 

urheilukilpailun luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan oikeudetonta etua 

itselle tai muille”. Suomen valtio on allekirjoittanut sopimuksen, ja siksi myös Suomen Tanssiurheiluliitto on 

sitoutunut kilpailumanipuloinnin torjuntaan. 

Kilpailumanipulaation piiriin luetaan myös urheilijalla tai urheilutoimijalla olevan sisäpiiritiedon jakaminen 

ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen/pariyhdistelmän 

ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat. 

Keskeistä kilpailumanipulaation torjunnassa on sen tunnistaminen ja ymmärtäminen. Tanssiurheilussa 

kilpailumanipulaatio voi lajista riippuen ilmetä esimerkiksi tilaan tai välineisiin liittyvänä huijauksena, 

tuomarivalintojen tai tuomaroinnin puolueellisuutena, kilpailukalenterin laadinnan puolueellisuutena tai 

lopputuloksesta sopimisena. Lajiperheen sisällä on tyypillistä, että valmentajat toimivat myös tuomareina, 

mikä voi vaikuttaa tuomaroinnin puolueellisuuteen ja lopputulokseen. Vakio- ja latinalaistansseissa 

alemmissa taitoluokissa käytössä olevia sallittuja kuvioita valvotaan pistokokeina kilpailuissa, kuviorikkeillä 

voi pyrkiä vaikuttamaan lopputulokseen.  

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) johdolla, yhteistyössä mm. lajiliittojen kanssa laaditaan 

kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva, jonka tarkoituksena on antaa myös liitoille lajikohtainen 

tilannekuva kilpailumanipulaation uhasta ja riskeistä. Tanssiurheilua koskeva tilannekuva käydään läpi 

kaikissa lajijaoksissa ja käsitellään hallituksessa. Tilannekuva laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Keväällä 2022 arvioidun tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation riski tanssiurheilussa on matala. Laji ei 

ole erityisen altis kilpailumanipulaatiolle, mutta yksittäisten toimijoiden mahdollisuus syyllistyä siihen on 

mahdollinen. Tanssiurheiluun ei kohdistu vedonlyöntiä kansallisesti tai kansainvälisesti, mikä madaltaa 

kilpailumanipulaation riskiä omalta osaltaan. Lajissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia eikä 

suomalaisiin tanssiurheiluseuroihin liity myöskään kansainvälisiä omistuksia tai epämääräisiä sponsoritahoja. 

Tietoon ei ole tullut epäilyksiä siitä, että tanssiurheilua käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa. Suomen 

Tanssiurheiluliitto varautuu ja tekee tarvittavia toimenpiteitä uhkien minimoimiseksi. Liitto on varautunut 

mahdollisiin manipulaatiotapauksiin ja niiden käsittelyyn. 

Kilpailumanipulaation torjunnan kannalta heikoin osa-alue suomalaisessa urheilussa on kyky tunnistaa ja 

valvoa kilpailumanipulaatiota. Tämä on tilanne myös tanssiurheilussa. Siksi Suomen Tanssiurheiluliiton 

toimenpiteissä korostuvat erityisesti osaamisen kehittäminen ja viestintä ja sitä kautta tietoisuuden 

lisääminen ja valvonnan parantaminen.  

Suomen Tanssiurheiluliiton toimintasäännöissä liiton jäsenet sekä jäsenten jäsenet on sitoutettu kaikin 

keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia sekä olemaan osallistumatta tai 

vaikuttamatta vedonlyöntiin suoraan tai edustajansa kautta. Liiton hallinnoimien lajien kilpailusäännöissä on 

kielletty tuomarin harhautus, sääntökikkailu, urheiluhuijaus (kilpailutilan tai -välineiden manipulointi, 

tuloksista sopiminen, väärässä ikäsarjassa tai väärällä henkilöllisyydellä kilpailuun osallistuminen sekä 

sisäpiiritiedon jakaminen), vedonlyönti ja lahjonta tai sen yritys tulosten manipuloimiseksi. 

Kilpailutapahtumien jokaisen toimijan velvollisuus on ilmoittaa tietämistään manipuloinneista tai niiden 

yrityksistä, ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on kurinpitomääräysten mukaisesti rankaistavaa. 

 

 



4 
 

3 Antidopingsäännöstöt 
 
Dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansainvälisiin ja kansallisiin säännöstöihin. Säännöstöjen 
tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät seuraamuksen. Maailman 
Antidopingtoimisto WADAn (World Anti-Doping Agency) hyväksymä Maailman Antidopingsäännöstä (World 
Anti-doping Code) takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden kaikkialla maailmassa, sillä se yhtenäistää 
kansalliset antidopingsäännöstöt. Se myös luo edellytykset toteuttaa reilua ja tehokasta antidopingtyötä 
kaikkialla. 
 
Suomen antidopingsäännöstö noudattaa maailman antidopingsäännöstön määräyksiä. Suomen urheilun 
eettinen keskus (SUEK) vastaa Suomen antidopingsäännöstön päivittämisestä. 
 
Suomen Tanssiurheiluliitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet, sekä muut lajin piirissä toimivat henkilöt ovat 
sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman 
antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja 
kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten 
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Antidopingsäännöstön alaisia ovat sekä urheilijat että heidän 
tukihenkilönsä. Tukihenkilöitä ovat mm. valmentajat, ohjaajat, joukkueen johtajat ja muut tukihenkilöt, 
agentit, toimihenkilöt, lääkintä-, ensiapu- ja terveydenhuoltohenkilökunta sekä vanhemmat – kuka tahansa 
henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilijaa osallistumaan tai valmistautumaan urheilukilpailuun. 
 
Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenkriteerit edellyttävät, että antidopingsäännöstö on sisällytetty myös 
jäsenyhdistyksen sääntöihin. Näin kaikki Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistysten jäsenet, niin 
tanssiurheilijat kuin muutkin eri tanssilajien parissa toimivat henkilöt ovat sitoutettuja noudattamaan 
antidopingsäännöstöä ja tunnustamaan antidopingsäännöstön mukaisen tulostenkäsittelytoimivallan sekä 
kurinpitomenettelyn. 
 
Harrastaja-, kilpailu- ja valmentajalisenssin hankkiva henkilö/tukihenkilö sitoutuu ostaessaan noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja olemaan osallistumatta minkäänlaiseen 
urheilukilpailujen manipulaatioon, ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän 
sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi omalle lajiliitolleen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle. 
 
Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.   
 

4 Dopingvalvonta 
 

Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistysten urheilijoita testataan kulloinkin voimassa olevien 

antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Kaikki, jotka osallistuvat antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaan 

Suomen Tanssiurheiluliiton urheilu- ja kilpailutoimintaan ovat dopingvalvonnan piirissä. Pääasiassa 

testaustoiminta keskittyy huippu-urheilijoihin ja testauspooliin kuuluviin urheilijoihin. 

Dopingtestejä teettävät urheilijoille Maailman Antidopingtoimisto WADA, Suomen urheilun eettinen keskus 

SUEK, Kansainvälinen Tanssiurheiluliitto World Dance Sport Federation (WDSF), Kansainvälinen 

Olympiakomitea (KOK), Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) sekä mahdollisesti muut kansainväliset 

tanssiurheilujärjestöt. SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä tehdään sekä 

kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta. 

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen mahdollistamaan dopingtestien suorittamisen sääntöjen mukaisesti 

kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä varautua ennalta mahdollisesti suoritettaviin 
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dopingtesteihin. Testaaja tarvitsee testien suorittamiseksi asianmukaisesti yleensä tiedot kilpailuaikataulusta 

ja osallistujista, asianmukaisen tilan ja mahdollisesti täysi-ikäisiä, testattaviin urheilijoihin nähden 

esteettömiä ja samaa sukupuolta olevia saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa testiin. 

Tanssiurheilukilpailussa dopingtestiryhmä saapuu paikalle usein vasta kilpailun alettua, mutta voi tulla myös 

ennen kilpailun alkua.  

Suomen Tanssiurheiluliiton kotisivuilla www.dancesport.fi kohdassa Antidoping ja vastuullisuus löytyy linkit 

ohjeisiin kilpailun järjestäjille ja urheilijoille dopingtesteihin varautumisesta. 

Jos Suomen Tanssiurheiluliiton hyväksymiä virallisia kilpailuja järjestetään etäkilpailuina, jolloin kilpailijat 

ovat fyysisesti eri paikoissa, tulee kilpailujen järjestäjän hankkia tietoonsa etukäteen viimeistään viikkoa 

ennen tapahtumaa jokaisen kilpailijan tarkka olinpaikka kilpailun aikana. Tiedot tulee toimittaa SUEK:lle 

osoitteeseen antidoping@suek.fi. 

Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksesta vastaa Suomen Tanssiurheiluliitto 

kansainvälisen lajiliiton määräämällä tavalla. Testien käytännön toteuttamisesta vastaa 

antidopingorganisaatio, jonka kanssa sopimus on tehty. Antidopingorganisaatio, esim. SUEK, laskuttaa 

testauksesta aiheutuvat kustannukset kilpailun järjestäjältä tai kansainväliseltä lajiliitolta tehdyn sopimuksen 

mukaisesti. 

Suomen Tanssiurheiluliitto voi tilata kilpailun ulkopuolisia testejä tai kilpailutestejä SUEK:lta. SUEK päättää, 

ketä testataan ja milloin. Testejä tilataan SUEK:n testauspäälliköltä. 

Dopingtestien tekeminen edesauttaa urheilijoiden yhdenvertaisuutta ja reilua ja puhdasta urheilua. Siksi 

testeihin tulee aina suhtautua myönteisesti. Testaustilannetta helpottaa, jos urheilija on tietoinen 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä menettelystä testaustilanteessa. Ohjeet urheilijalle ovat luettavissa 

SUEK:n verkkosivuilla www.suek.fi.  Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa on koottu SUEK:n jatkuvasti 

ylläpitämään KAMU-lääkehakupalveluun. KAMU-lääkehakua voi käyttää matkapuhelimeen ladattavan 

sovelluksen kautta tai SUEK:n verkkosivuilla. 

Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään valmisteista ja siksi velvollinen itse tarkistamaan ajantasaiset 

tiedot KAMU-lääkehausta. Suositeltava tapa on, että urheilijalla on aina ajantasainen lista kaikista hänen 

käyttämistään lääkkeistä ja ravintolisistä. Urheilija voi tallentaa käyttämänsä lääkkeet KAMU-sovellukseen 

”omat lääkkeet” -merkinnällä. Tällöin mahdollisessa dopingtestitilanteessa kaikki käytetyt aineet tulevat 

varmasti oikeilla nimillään testauspöytäkirjaan. Tämä on tärkeää erityisesti ulkomailla. Ulkomaille 

lähdettäessä urheilijan on hyvä varautua muutenkin ottamalla Suomesta mukaan sallittuja lääkkeitä 

esimerkiksi kivun, flunssan tai ripulin hoitoon. Huomioitavaa on, että ulkomailla myynnissä olevia 

samannimisiäkään valmisteita ei voi tarkastaa KAMU-lääkehausta, vaan niiden sisältämät aineet tulee 

tarkastaa WADA:n julkaisemasta englanninkielisestä luettelosta urheilussa kielletyistä aineista. Kohdemaan 

antidopingtoimistosta voi kysyä tarvittaessa neuvoa kyseisessä maassa myytävistä lääkevalmisteista. 

 

4.1 Testauspooli 
 
Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin kilpailujen ulkopuolinen 
dopingtestaus erityisesti kohdentuu. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen nimettyjen 
huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä 
tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta. Urheilija voi 
kuulua testauspooliin kansallisen antidopingorganisaation ja/tai kansainvälisen lajiliiton nimeämänä. 
Testauspooliurheilijoita koskee ajantasaisten yhteys- ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus, jonka 
laiminlyönnistä voidaan antaa antidopingsäännöstön mukainen rangaistus.  



6 
 

 
Suomen Tanssiurheiluliitto toimii yhteistyössä SUEK:n kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä sekä 
urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista. Se ilmoittaa SUEK:lle testauspooliurheilijoiden 
kriteerit täyttävien urheilijoiden nimet ja yhteystiedot. SUEK päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista. 
SUEK:lla on oikeus siirtää Tanssiurheiluliitolle testauspooleihin liittyviä velvollisuuksia voimassa olevan 
WADA:n Kansainvälisen testausstandardin mukaisesti. 
 
Kansainvälinen Tanssiurheiluliitto WDSF nimeää oman testauspoolinsa (RTP, Registered Testing Pool) 
kulloinkin määrittelemiensä periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ja testauspooliurheilijoiden nimet löytyvät 
WDSF:n verkkosivuilta. 
 

4.1.1 Tietojen ilmoittaminen SUEKille 
 
Suomen Tanssiurheiluliitto toimittaa SUEK:lle ilman erillistä pyyntöä kaikista maajoukkueryhmistä ja -
valinnoista seuraavat tiedot: 

• Urheilijoiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot 

• koti- ja ulkomaanleirien osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat sekä leiriaikataulut 

• kilpailutiedot 

• tiedot maajoukkueiden muista mahdollisista kokoontumisista ja tapaamisista 

• tiedot kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluvista urheilijoista. 
 

Tiedot toimittaa SUEK:lle osoitteeseen antidoping@suek.fi Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava, 
jolle liiton valmentajat ja lajipäälliköt toimittavat tarvittavat tiedot.  
 
Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava toimii SUEK:n yhteyshenkilönä. Hänen nimensä ja 
yhteystietonsa ilmoitetaan SUEK:n dopingtestauksen asiantuntijoille joka vuosi tammikuun aikana sekä 
välittömästi, jos yhteyshenkilö muuttuu vuoden kuluessa. 
 
 

4.2 Erivapaudet 
 

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, 
hoidolle voidaan hakea erivapautta (Therapeutic Use Exemption, TUE). Erivapausmenettely voi tehdä 
mahdolliseksi kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön.  
 
Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa 
mainitulle hoitomuodolle, kunhan se täyttää jokaisen WADA:n Kansainvälisessä erivapausstandardissa 
määritetyn ehdon: 

• Urheilijalla on diagnosoitu sairaus, jota on hoidettava kielletyllä aineella tai menetelmällä. 

• Aineen käyttö lääkkeenä ei paranna urheilijan suoritusta merkittävästi urheilijan tavanomaiseen 
terveydentilaan verrattuna. 

• Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytölle ei ole muuta perusteltua lääkinnällistä 
hoitovaihtoehtoa. 

• Kyseisen aineen tai menetelmän käytön syy ei ole seurausta aiemmasta jonkin aineen tai 
menetelmän käytöstä (ilman erivapautta), jonka käyttö on tuolloin ollut kielletty. 

 
SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja kaikkialla 
maailmassa, ei kuitenkaan automaattisesti kansainvälisen tason kilpailuja. 
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Etukäteen SUEK:lta haettava erivapaus vaaditaan kaikilta SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin 
kuuluvilta urheilijoilta iästä riippumatta. Lajikohtainen tasomäärittely on nähtävissä SUEK:n verkkosivuilta, 
jossa on aina ajantasainen, virallinen tieto tasomäärittelyn piiriin kuuluvista. Tällä hetkellä tanssiurheilu ei 
ole SUEK:n tasomäärittelyn piirissä. 
 
SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden tulee mahdollisen dopingtestin 
jälkeen hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle 
on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. 
 
Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa 
kansainvälinen lajiliitto (WDSF tai muiden lajien kohdalla niiden kansainvälinen liitto), riippumatta urheilijan 
iästä tai kansallisesta tasosta. Jos urheilija, jolla on jo ennestään voimassa oleva SUEK:n erivapaus, nousee 
kansainväliselle tasolle, SUEK:n erivapaus tunnustetaan automaattisesti WDSF:n antidopingkomissiossa. (ks. 
https://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Anti-Doping/Therapeutic_Use) Muiden lajien kohdalla 
tulee selvittää, tunnustaako niiden kansainvälinen lajiliitto SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti 
vai tuleeko erivapaudelle hakea tunnustus kansainväliseltä lajiliitolta.  
 
Suomen Tanssiurheiluliiton sivuilla kohdassa Antidoping ja vastuullisuus on linkki SUEK:n Erkka-
erivapauskoneeseen, josta yksittäinen henkilö voi tarkistaa, pitääkö erivapautta hakea etukäteen. 
Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Tarvittaessa asiassa neuvoo Tanssiurheiluliiton 
Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava. Tanssiurheiluliiton sivuilla ylläpidetään ajantasaisia linkkejä 
SUEK:n ja WDSF:n sivuille erivapauksiin liittyen. KAMU-lääkehaku on verkkosivujen lisäksi käytettävissä 
mobiilisovelluksella. 
 
Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden anomiseen löytyvät SUEK:n verkkosivuilta www.suek.fi ja WDSF:n 
verkkosivuilta www.worlddancesport.org. Linkit ohjeisiin löytyvät myös Tanssiurheiluliiton verkkosivuilta 
kohdasta Antidoping ja vastuullisuus (https://www.dancesport.fi/toiminta/antidoping/). 
 

4.3 Dopingrikkomukset 
 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat seuraavat: 

• Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta 

• Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys 

• Dopingtestin välttely, kieltäytyminen dopingtestistä tai näytteen antamatta jättäminen 

• Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti 

• Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys 

• Kielletyn aineen tai menetelmän hallussapito 

• Kielletyn aineen tai menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys 

• Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle kilpailun 

aikana, tai kilpailun ulkopuolella minkä tahansa kilpailun ulkopuolella kielletyn aineen tai kielletyn 

menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle 

• Osasyyllisyys tai osasyyllisyyden yritys 

• Kielletty yhteistoiminta 

• Ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet 

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen. Seuraamuksena 

dopingrikkomuksesta voidaan määrätä: 



8 
 

• kilpailutulosten hylkääminen 

• urheilun toimintakielto 

• mahdollisia taloudellisia seuraamuksia 

Seuraamuksia voidaan määrätä yksilön lisäksi joukkueelle ja yhdistykselle. 

SUEK:n toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa dopingrikkomusten seuraamuksista päättää SUEK:n 

muodostaman Antidopingasioiden kurinpitolautakunta tai joissain tapauksissa SUEK. 

Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin voi hakea muutosta ensisijaisesti Urheilun 

oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen 

urheilutapahtuma, muutosta voi hakea Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS). 

Kansainvälisen Tanssiurheiluliiton (WDSF) toimivaltaan kuuluvien dopingrikkomusten käsittelyssä 

noudatetaan WDSF:n määrittelemää menettelytapaa. Muiden lajien toimivaltaan kuuluvien 

dopingrikkomusten käsittelyssä noudatetaan kyseisen kansainvälisen lajiliiton määrittelemää 

menettelytapaa. 

 

5 Sopimukset 
 

Suomen Tanssiurheiluliitto tekee kaikkien valmennusryhmiensä urheilijoiden kanssa sopimukset, joiden 

yhtenä pykälänä on sitoutuminen noudattamaan maailman ja Suomen antidopingsäännöstöjä, lajikohtaista 

Kansainvälisen Tanssiurheiluliiton (WDSF tai WRRC) säännöstöä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen 

Olympiakomitean (KOK) ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) säännöstöjä. 

Vastaavanlainen sopimus tehdään myös kaikkien liiton valmennusryhmien valmentajien ja lajipäälliköiden 

kanssa. 

Kaikki arvokilpailuihin lähtevät urheilijat hyväksyvät WDSF:n tai WRRC:n ja Suomen Tanssiurheiluliiton 

sopimukset (WDSF: Athletes WDSF ID-Card Agreement, WRRC: Athlete Consent Form), jonka yhtenä 

pykälänä on sitoutuminen noudattamaan kaikkia WDSF:n/WRRC:n sääntöjä dopingiin liittyen. 

Tanssiurheiluliiton Urheilijasopimus velvoittaa liiton valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat ja arvokilpailuihin 

lähtevät urheilijat suorittamaan vuosittain Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen ennen vuoden ensimmäistä 

arvokilpailumatkaa ja Reilusti Paras -verkkokoulutuksen heti uuden maajoukkuekauden alussa. 

Antidopingsitoumusten lisäksi urheilija- ja valmentajasopimuksiin sekä liiton työsopimuksiin kirjataan, että 

henkilö sitoutuu torjumaan kilpailumanipulaatiota ja ilmoittamaan, mikäli havaitsee sellaista, sekä sitoutuu 

siihen, ettei lyö vetoa omasta kilpailutapahtumasta tai oman seuran ja yhteistyöseurojen kilpailuista. 

Kaikkiin liiton solmimiin yhteistyösopimuksiin sisällytetään antidopingpykälä sekä kilpailumanipulaation 

vastaisen toiminnan pykälä yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 

Tanssiurheiluliiton hallitukseen valitut jäsenet sitoutuvat suorittamaan Puhtaasti Paras- ja Reilusti Paras -

verkkokoulutukset kerran kunkin hallituskautensa (kaksi vuotta) aikana. Tanssiurheiluliiton palkatut tai 

toimeksiannolla olevat työntekijät, valmennusryhmien valmentajat ja lajipäälliköt suorittavat 

verkkokoulutukset vähintään kahden vuoden välein. 

Liitossa pidetään kirjaa hallituksen jäsenten, palkattujen tai toimeksiannolla olevien työntekijöiden, 

valmennusryhmien valmentajien ja lajipäälliköiden Puhtaasti Paras- ja Reilusti Paras -koulutusten 

suorituksista. 
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6 Koulutus ja osaamisen kehittäminen 
 

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidoping- ja kilpailumanipulaation 

vastaisen toiminnan tietoisuutta ja kasvattaa valmiuksia tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. 

Koulutus on oppimisprosessi, jonka tarkoituksena on juurruttaa ja kehittää urheilun henkeä vaalivia ja 

suojaavia arvoja ja toimintatapoja sekä ehkäistä tahallista ja vahingossa tapahtuvaa dopingin käyttöä tai 

eettisesti sokeiden pisteiden muotoutumista, joka voi vaikuttaa kilpailumanipulaatiouhkaa lisäävänä 

tekijänä. Aktiivisella ja toistuvalla kouluttamisella urheilijoilla ja heidän tukijoukoillaan, sekä Tanssiurheilun 

hallinnossa toimivilla on aina ajantasainen tieto säännöstöjen ja käytäntöjen kehittyessä. Urheilijoiden pitää 

myös itse hankkia tarvittavat tiedot varmistaakseen, että harjoittelee ja kilpailee puhtaan urheilun hengessä 

ja antidopingsääntöjen mukaisesti. 

Koulutusta järjestetään sekä kasvokkain pidettynä että verkkokoulutuksena. Maajoukkueurheilijoiden 

koulutuksen Tanssiurheiluliitto tilaa SUEK:lta. 

 

6.1 Antidopingkoulutus 
 

SUEK:n Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin 

urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu 

antidopingsäännöstöihin, jotka tulivat voimaan 2021. Koulutus löytyy SUEK:n verkkosivuilta ja linkki 

koulutukseen löytyy myös Tanssiurheiluliiton verkkosivuilta. 

Suomen Tanssiurheiluliiton antidopingkoulutusta koordinoi osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava 

yhteistyössä kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaavan ja lajipäälliköiden kanssa. Osaamisen 

kehittämisen palvelualueen vastaava, kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava tai kulloinkin sopivin 

lajipäällikkö tai liiton työntekijä osallistuu SUEK:n järjestämiin koulutus- ja liittotilaisuuksiin. 

Antidopingkoulutuksen sisältöinä on mm. seuraavia teemoja: 

• Puhtaaseen urheiluun liittyvät periaatteet ja arvot 

• Urheilutoimijoiden oikeudet ja vastuut, antidopingsäännöstö 

• Ankaran vastuun periaate 

• Dopingin vaikutukset (fyysiset, sosiaaliset, taloudelliset) 

• Dopingrikkomukset 

• Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 

• Ravintolisien käyttöön liittyvät riskit 

• Erivapaus urheilijan lääkityksessä 

• Testiprotokolla (virtsa- ja veritesti, urheilun biologinen passi) 

• Testauspooli, ADAMS ja olinpaikkatiedot 

• Dopingia koskevien huolenaiheiden nostaminen esille. 

Tanssiurheiluliitto seuraa koulutuksen toteutumista vuositasolla (ks. luku 11). 
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6.1.1 Huippu-urheilu 
 

Tanssiurheiluliitto järjestää maajoukkueurheilijoille vuosittain antidopingkoulutusta maajoukkueleirillä. 

Koulutuksen toteuttaa SUEK. Lisäksi valmennusryhmiin kuuluvat maajoukkueurheilijat suorittavat vuosittain 

Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen.  

Maajoukkueurheilijoita ohjataan käyttämään SUEK:n KAMU-lääkehakua ja lataamaan sovellus omaan 

puhelimeensa. 

Liiton maajoukkueryhmiin kuuluvien urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat suorittavat Puhtaasti Paras -

verkkokoulutuksen vuosittain. Maajoukkueurheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat osallistuvat lisäksi 

maajoukkueleireillä järjestettyihin koulutuksiin aina sen ollessa mahdollista. 

 

6.1.2 Huipulle pyrkivät nuoret urheilijat 
 

Tanssiurheiluliitto järjestää yläkoululeirien urheilijoille suunnattua antidopingkoulutusta vuosittain joko 

valmennusryhmien yhteisleirillä tai yläkoululeirillä. Koulutuksen toteuttaa Tanssiurheiluliitto, SUEK tai 

SUEK:n kouluttama kouluttaja. Lisäksi valmennusryhmäläiset suorittavat Puhtaasti Paras -

verkkokoulutuksen. 

Lajipäällikkö, kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava tai liiton muut valmentajat tai työntekijät 

ylläpitävät leireillä ja muissa junioreille suunnatuissa tapahtumissa arvokeskustelua urheilun eettisistä ja 

moraalisista kysymyksistä ja niihin liittyen puhtaasta urheilusta ja rehellisestä kilpailusta. 

Yläkoululeirien urheilijoita ohjataan käyttämään SUEK:n KAMU-lääkehakua ja lataamaan sovellus omaan 

puhelimeensa. 

 

6.1.3 Seuratoiminta 
 

Tanssiurheiluliiton seuratoiminnan vastuualueella antidopingkoulutus kuuluu osana valmentaja- ja 

ohjaajakoulutuksen tasoa 1. Koulutuksen järjestää Tanssiurheiluliitto, SUEK tai SUEK:n kouluttama 

kouluttaja. Tanssiurheiluliitolla on mahdollisuus SUEK:n kouluttajakoulutukseen osallistumalla pätevöittää 

oma kouluttajansa järjestämään seuratason koulutuksia. 

Puhtaasti Paras -verkkokoulutusta suositellaan ohjaajakoulutusta käyville, kaikille 

tanssiurheiluseuratoimijoille ja kilpailu- ja valmentajalisenssin tai tuomarilisenssin haltijoille. 

Muutoin seuratoiminnan alueella Tanssiurheiluliitto käsittelee antidopingasioita muun arvokeskustelun 

yhteydessä esimerkiksi seuratapaamisissa tai -kokouksissa. 

Tanssiurheiluliitto voi tilata SUEK:n esittelypisteen omiin, isompiin tapahtumiinsa. Tällöin tapahtuman 

osallistujilla on mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kysyä 

antidopingasioista SUEK:n henkilökunnalta. 
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6.1.4 Muut kohderyhmät 
 

Tanssiurheiluliiton hallitukseen valitut jäsenet sitoutuvat suorittamaan Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen 

kerran kunkin hallituskautensa (kaksi vuotta) aikana. Tanssiurheiluliiton palkatut tai toimeksiannolla olevat 

työntekijät, valmennusryhmien valmentajat ja lajipäälliköt suorittavat vähintään kahden vuoden välein 

Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. 

 

6.2 Kilpailumanipulaation torjuntaan tähtäävä koulutus 
 

Kilpailumanipulaation torjuntaan tähtäävän koulutuksen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta 

kilpailumanipulaatiosta ja sitä kautta antaa valmiuksia ilmiön tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Kun 

ilmiö tunnistetaan, sitä voidaan myös torjua tehokkaammin. Tavoitteena on, että kaikilla urheilutoimijoilla 

on tarvittava ja ajantasainen tieto kilpailumanipulaatiosta ja siitä, miten tulee toimia, jos havaitsee 

kilpailumanipulaatiota. Tanssiurheiluliiton osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelu perustuu 

SUEK:n johdolla laadittavaan tanssiurheilun tilannekuvaan. 

Tanssiurheiluliiton vastuuhenkilö kilpailumanipulaation torjuntaan tähtäävässä koulutuksessa on osaamisen 

kehittämisen palvelualueen vastaava. Hän osallistuu SUEK:n järjestämiin koulutusta koskeviin tilaisuuksiin ja 

koulutuksiin. 

Tilannekuvan perusteella tanssiurheilu on tällä hetkellä matalan riskin laji. Keskeisimmät kohderyhmät 

koulutukselle ovat urheilijat, valmentajat sekä tuomarit ja kilpailunjohtajat. 

 

6.2.1 Urheilijat 
 

Tanssiurheiluliiton valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille (sekä maajoukkueet että yläkoululeirien 

urheilijat) järjestetään kilpailumanipulaation torjumiseen liittyvää koulutusta vuosittain samassa yhteydessä 

antidopingkoulutuksen kanssa.  

Maajoukkueryhmien osalta koulutuksen pitää SUEK:n kouluttaja, yläkoululeirien osalta koulutuksen voi pitää 

myös SUEK:n kouluttama muu kouluttaja. 

Urheilijasopimuksen allekirjoittavat urheilijat (maajoukkueurheilijat ja kaikki arvokilpailuihin lähtevät 

urheilijat) tekevät vuosittain kilpailumanipulaatioon liittyvän Reilusti Paras -verkkokoulutuksen. 

 

6.2.2 Valmentajat 
 

Valmentajakoulutuksissa 1-tasosta lähtien koulutetut tekevät kilpailumanipulaatioon liittyvät Reilusti Paras -

verkkokoulutuksen. Tämän lisäksi tanssiurheilun lajijaksoilla käydään läpi lajinomaisia tapauksia. 

Kaikkien Tanssiurheiluliiton valmentajien ja valmentajalisenssin haltijoiden suositellaan tekevän joka toinen 

vuosi kilpailumanipulaatioon liittyvän Reilusti Paras -verkkokoulutuksen. 
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6.2.3 Tuomarit ja kilpailunjohtajat 
 

Kilpailumanipulaation luonnetta ja torjuntaa koulutetaan kaikilla tuomarilisenssitasoilla. Koska 

kilpailumanipulaation valvonta ja torjunta tapahtuu kaikilla tuomaritoiminnan tasoilla, on olennaista, että 

kaikki tuomarit perehdytetään aiheeseen. 

Tämä järjestetään lisäämällä kilpailumanipulaatio ja sen torjunta tuomarikoulutusten ja -päivityskoulutusten 

yhteyteen, jolloin jokainen tuomaritoiminnassa mukana oleva käy vähintään kolmen vuoden välein läpi 

koulutusmateriaalin liittyen kilpailumanipulaation torjuntaan. Koulutus annetaan Reilusti Paras -

verkkokoulutuksena sekä vertaiskeskusteluna. 

Kilpailunjohtajakoulutuksissa tai -päivityskoulutuksissa järjestetään kilpailumanipulaation torjuntaan 

liittyvää koulutusta joko SUEK:n tai SUEK:n kouluttaman kouluttajan toimesta. Lisäksi kilpailunjohtajilta 

vaaditaan Reilusti Paras -verkkokoulutuksen suorittaminen joka kolmas vuosi. 

 

6.2.4 Muut kohderyhmät 
 

Liiton järjestäessä koulutusta kilpailunjärjestäjille tai seuratoimijoille, koulutussisältöön sisällytetään myös 

kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää koulutusta. 

Tanssiurheiluliiton hallitukseen valitut jäsenet sitoutuvat suorittamaan Reilusti Paras -verkkokoulutuksen 

kerran kunkin hallituskautensa (kaksi vuotta) aikana. Tanssiurheiluliiton palkatut tai toimeksiannolla olevat 

työntekijät, valmennusryhmien valmentajat ja lajipäälliköt suorittavat verkkokoulutuksen vähintään joka 

toinen vuosi. 

Lisäksi Reilusti Paras -verkkokoulutusta suositellaan liiton jaosten ja jäsenyhdistysten luottamusjohdolle. 

 

7 Toimintaohjeet 
 

7.1 Toimintaohje kilpailumanipulaatiotapauksissa 
 

Mikäli urheilijalle tai lajitoimijalle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksesta, toimi 

näin: 

1. Tunnista ja havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti mutta 

päättäväisesti. 

2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko Tanssiurheiluliitolle, SUEK:lle tai 

halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian 

kanssa yksin.  

3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit 

säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappausten avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää 

tapausten selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona. 
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Liiton sisäisissä toimintaohjeissa sekä eettisissä säännöissä on sovittu seuraavasta menettelystä 

kilpailumanipulaatiotapausten käsittelyssä. 

1) Ilmoitus mahdollisesta kilpailumanipulaatioepäilystä voi tulla seuraavien kanavien kautta 

- ILMO raportointipalvelu SUEK:n sivuilla https://ilmo.suek.fi 

- ilmoitus Tanssiurheiluliiton puheenjohtajalle kirjallisena heti kilpailutapahtuman jälkeen 

- ilmoitus Tanssiurheiluliiton toiminnanjohtajalle kirjallisena heti kilpailutapahtuman jälkeen 

2) Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön 

(toiminnanjohtaja) toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien tapahtumatietojen 

keräämistä. 

3) Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEK:n tutkintapäällikölle. Tapaukset käydään läpi yhteistyössä 

tapauskohtaisesti ja sovitaan rooleista, vastuista ja asian tiedottamisesta (ks. kriisiviestintä). SUEK vie 

asian tarvittaessa kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) käsiteltäväksi. 

Yhteistyöryhmässä on mukana mm. Poliisi. Mahdollisista rikostutkinnallisista seuraamuksista päättää 

Poliisi. 

4) Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin, voidaan asiaa kuitenkin tarvittaessa 

jatkoselvittää yhdessä SUEK:n kanssa niissä asioissa, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. 

Selvitysten pohjalta ja SUEK:n näkemys huomioon ottaen liiton tulee harkita joko asian viemistä liiton 

kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely. 

5) Asianosaisia tiedotetaan käsittelyn lopputuloksesta tai asian käsittelyn päättämisestä. 

 

7.2 Toimintaohje dopingtapauksia varten 
 

Suomen Tanssiurheiluliiton jäsentä koskevassa dopingrikkomusasiassa tapaus pyritään käsittelemään 

luottamuksellisesti siihen asti, kunnes jäsenelle on määrätty mahdollinen seuraamus dopingrikkomuksesta.  

Tanssiurheiluliitto noudattaa seuraavaa menettelyä dopingepäilyjen käsittelyssä 

1) Dopingrikkomusepäily 

Tanssiurheiluliitto tekee yhteistyötä SUEK:n kanssa ja raportoi mahdollisista tiedoista, jotka viittaavat 

dopingrikkomukseen. 

Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta SUEK:in ILMO-palvelun kautta. 

Epäily voi tulla tietoon SUEK:lle dopingvalvonnan myötä. 

2) Käsittely 

SUEK hoitaa asian käsittelyn itsenäisesti ja hoitaa tarvittavat ilmoitukset dopingrikkomuksesta 

epäillylle. Jos epäilty ei luovu käsittelystä joko aktiivisesti myöntämällä syyllisyytensä ja hyväksymällä 

SUEK:n esittämät seuraamukset tai jättämällä reagoimatta SUEK:n ilmoitukseen määräaikaan 

mennessä, siirtyy se Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. 

SUEK ilmoittaa epäilystä Tanssiurheiluliiton toiminnanjohtajalle ja mahdollisesti muille rajatuille 

tahoille, joilla on perusteltu tarve tietää asiasta. Epäilyllä on oikeus kertoa tästä oman harkintansa 

mukaisesti kenelle tahansa, mutta liittoa koskee salassapitovelvoite. 

SUEK pyytää tarvittaessa Tanssiurheiluliitolta tutkintaan tarvitsemiaan tietoja. 

3) Päätös 

Päätöksen tekee SUEK:n nimeämä Antidopingasioiden kurinpitolautakunta tai joissain tapauksissa 

SUEK suoraan, jos epäilty on luopunut käsittelystä ja hyväksynyt SUEK:n esittämät seuraamukset. 

Tanssiurheiluliitto ei osallistu millään tavalla päätöksen tekemiseen. 
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4) Tiedotus 

SUEK julkistaa tapauksen, kun päätös on lopullinen, eli kun siitä ei voi enää valittaa. Ennen 

julkaisemista SUEK on yhteydessä Tanssiurheiluliittoon. Julkistamisen jälkeen myös liiton edustajat 

voivat viestiä rikkomuksesta. 

 

8 Viestintä 
 

Kaikkien urheilutoimijoiden yhteinen asia on viedä eteenpäin rehellisen kilpailun viestiä. Tanssiurheiluliitto 

toivoo urheilijoiltaan ja muilta lajitoimijoiltaan myönteistä suhtautumista antidoping-asioihin, 

testaustoimintaan ja reilun kilpailun viestin jakamiseen. Viestintä on hyvä keino ehkäistä mahdollisia 

rikkomuksia ja ylläpitää lajikulttuuria, johon doping ja kilpailumanipulaatio eivät kuulu. Viestinnän avulla 

Tanssiurheiluliitto tuo esiin oman ehdottoman kielteisen kantansa kaikenlaiseen epärehelliseen toimintaan.  

Etenkin urheilijoiden, mutta myös muiden lajitoimijoiden on hyvä muistaa, että esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa kirjoitukset ja kuvat voivat levitä ja jäädä elämään, vaikka päivityksen poistaisikin. Dopingasioista 

ja -testeistä vitsailu tai asiaton kielenkäyttö voi kääntyä itseään vasten. 

Urheilija voi halutessaan kertoa avoimesti testaamisestaan tai koulutuksen läpäisemisestä ja vaikka julkistaa 

testitulokset statuksessaan häshtägillä #puhtaastiparas. SUEK ei kerro negatiivisista testituloksista 

julkisuuteen. Urheilija voi edustaa sosiaalisessa mediassa itseään, seuraansa, liittoaan ja lajiaan. Kannattaa 

miettiä tarkkaan, millaisia valokuvia, videopätkiä ja postauksia kirjoittaa ja millaisen kuvan suhteestaan esim. 

alkoholiin ja muihin päihteisiin antaa. Kannattaa myös miettiä, kuinka rajaa yksityisyyden suojaa sosiaalisessa 

mediassa. 

Tanssiurheiluliitto viestii säännöllisesti reilun kilpailun asioista monissa eri kanavissa kohderyhmät 

huomioiden. Liiton kanavia ovat mm. jäsenkirjeet, koulutus- ja valmentajatiedotteet, verkkosivut, Facebook, 

Instagram ja Twitter. Liiton verkkosivujen Antidoping ja vastuullisuus -osiossa avataan liiton antidopingtyötä 

ja julkaistaan linkit Reilun kilpailun ohjelmaan ja mm. SUEK:n KAMU-lääkehakuun, ILMO-palveluun ja sekä 

Puhtaasti Paras- että Reilusti Paras -verkkokoulutuksiin. Liitto tekee myös yhteistyötä SUEK:n ja 

jäsenyhdistysten kanssa mm. kampanjoinnissa. Lisäksi liitolla on mahdollisuus pyytää SUEK:n esittelypiste eri 

tapahtumiin, mm. kansainvälisiin kilpailuihin. 

Liitto huolehtii reilun kilpailun asioita koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi 

mahdollisten päivitysten osalta. Jäseniä kannustetaan käymään sisäistä arvokeskustelua ja miettimään, 

miten kussakin seurassa voitaisiin viestiä siitä, ettei epärehellinen kilpailu kuulu urheiluun ja että seura 

kannattaa reilua peliä, urheilua. 

Aiheita voidaan käsitellä seuratapaamisissa ja järjestettävien koulutustilaisuuksien kautta viestintä tavoittaa 

myös tarkemmin rajattuja kohderyhmiä. 

 

8.1 Kriisiviestintä 
 

Tanssiurheiluliitolla on sisäinen kriisiviestintäsuunnitelma mahdollisten kriisiksi tunnistettavien asioiden 

hoitamiseksi. Kriisiviestinnässä on kolme perusperiaatetta: tiedottamisen nopeus, vilpittömyys ja pyrkimys 

vuoropuheluun kriisin osapuolina olevien sidosryhmien kanssa. 
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8.2 Esimerkkitapaukset 
 

Tieto dopingrikkomusepäilystä tulee normaalioloissa SUEK:lta Tanssiurheiluliiton toiminnanjohtajalle, joka 

valmistautuu kriisiviestinnän ohjeiden mukaisesti. Vaikka epäilty urheilija itse toisi asian julkisuuteen 

tutkinnan aikana, liittoa koskee salassapitovelvoite, eikä liitto kommentoi dopingepäilyä millään tavalla 

tutkinnan aikana. Jos kuitenkin urheilija itse tuo rikkomuksen ennen päätöstä julki, liitto voi halutessaan 

viestiä asiasta. Liitto ei voi kuitenkaan kertoa tapauksesta muuta kuin mitä urheilija on julkaissut. Virheellisen 

tiedon levittämisessä korjaus on mahdollinen. 

SUEK julkaisee tapauksen, kun lopullinen päätös on tehty. Julkaisutapaan vaikuttavat urheilijan taso ja ikä 

SUEK:n harkinnan mukaan. Ennen julkistusta SUEK on yhteydessä Tanssiurheiluliittoon. Julkaisun jälkeen 

myös Tanssiurheiluliitto uutisoi asiasta. Viestinnän sisältö koordinoidaan SUEK:n kanssa. 

Kaikista tietoon tulleista kilpailumanipulaatioepäilyistä ilmoitetaan SUEK:lle. Tiedottamisen vastuista 

Tanssiurheiluliiton ja SUEK:n välillä sovitaan tapauskohtaisesti. Tiedottamisessa kuitenkin konsultoidaan aina 

SUEK:ia, vaikka Tanssiurheiluliitto olisi vastuussa tapauksen tiedottamisesta. SUEK auttaa aina tarvittaessa 

kriisiviestinnässä ja sen asiantuntijat ovat käytettävissä niin tiedotetta laadittaessa kuin tiedotustilaisuutta 

suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 

9 Ohjelman seuranta ja arviointi 
 

Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelman toteutumisesta ja sen päivittämisestä vastaa toiminnanjohtaja 

yhdessä ohjelman eri osa-alueista vastaavien toimihenkilöiden kanssa. Reilun kilpailun ohjelmaa päivitetään 

tarvittaessa. Ohjelman toimenpiteet huomioidaan vuosittain liiton toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 

Liittohallitus hyväksyy Reilun kilpailun ohjelman ja sen päivitykset ja arvioi vuosittain sen toteutumista. 

Ohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet kirjataan liiton vuosikertomukseen. SUEK arvioi säännöllisesti 

Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelmaa ja työtä dopingin ja kilpailumanipulaation torjunnassa. 

Reilun kilpailun ohjelma julkaistaan Tanssiurheiluliiton ja SUEK:n verkkosivuilla. Ohjelmaan tehtävistä 

muutoksista viestitään jäsenistölle useiden viestintäkanavien kautta, ja ohjelman olemassaolosta 

muistutetaan aika-ajoin muun antidoping- ja kilpailumanipulaatioviestinnän yhteydessä. 

Ohjelman vastuuhenkilöiden vaihtuessa tarvittavat päivitykset ilmoitetaan Tanssiurheiluliiton verkkosivuilla 

sekä SUEK:lle. 

 

 

10 Vaikuttaminen 
 

Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Tanssiurheiluliitto kertoo tekemästään Reilun Kilpailun 

ohjelmasta ja lisäksi pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan paitsi useiden jo olemassa olevien 

kansainvälisten luottamustehtävien osalta myös muulla aktiivisella toiminnallaan sekä kansainvälisten 

lajiliittojen antidopingtoiminnan, eettisten kysymysten kuten mm. kilpailumanipulaatioita vastustavan 
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toiminnan kehittämiseen ja kansallisten liittojen antidopingtoiminnan yhtenäistämiseen, että 

demokraattisen päätöksenteon ja urheiluun liittyvien poliittisten päätösten läpinäkyvyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. 

Tanssiurheiluliitolla on jäseniä kansainvälisissä organisaatioissa, joissa he edistävät omalta osaltaan 

kilpailumanipulaation ja dopingin vastaista työtä.  

Suomella on luottamushenkilöitä kansainvälisen lajiliiton hallituksissa ja työryhmissä, mm. WRRC hallitus, 

Dance Sport Europe Managing Committee ja WDSF Adjudicators’ Commission (tilanne 6/2022). 

 

 

11 Yhteenveto toimenpiteistä 
 

Toimenpide Toteutus ja vastuuhenkilö 

Maajoukkueryhmien urheilijoista, leiriohjelmista ja 
muista aikatauluista tiedottaminen SUEK:lle 

Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava 
yhteistyössä lajipäälliköiden kanssa 

Erivapaudet Urheilijoilla itsellään on vastuu erivapauden 
hakemisesta. SUEK:n Erkka-erivapauskone ja 
KAMU-lääkehaku auttavat urheilijaa eteenpäin. 
Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava 
opastaa tarvittaessa. 

Dopingtestit Suomessa järjestettävissä 
kansainvälisissä kilpailuissa 

Kilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa yhteydessä SUEK:iin testin 
tilaamiseksi. Kilpailun järjestäjä huolehtii sääntöjen 
mukaiset tilat, saattajat ja juomat kilpailupaikalle. 

Tilojen järjestäminen dopingtestausta varten 
kansallisissa kilpailuissa 

Kansallisten kilpailujen järjestäjä varautuu 
järjestämään testaukseen sopivat tilat ja saattajat. 
Mahdollisten etäkilpailujen osalta järjestäjän on 
tiedettävä kilpailuun osallistuvien urheilijoiden 
sijannit. 

Huippu-urheilijoiden antidopingkoulutus Valmennusryhmien leirillä järjestetään vuosittain 
antidopingkoulutusta. Lajipäälliköt vastaavat siitä, 
että koulutus sisällytetään leirin ohjelmaan ja se 
tilataan SUEK:lta. Lajipäällikkö tarkistaa, että liiton 
valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat ovat 
suorittaneet vuosittain vaadittavan Puhtaasti Paras 
-verkkokoulutuksen.  

Yläkoululeirien antidopingkoulutus Valmennusryhmien yhteisleirillä tai yläkoululeirillä 
järjestetään vuosittain antidopingkoulutusta. 
Lajipäälliköt vastaavat siitä, että koulutus 
sisällytetään leirin ohjelmaan ja se tilataan 



17 
 

SUEK:lta. Lisäksi valmennusryhmäläiset suorittavat 
Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. 

Huippu-urheilijoiden henkilökohtaisten 
valmentajien antidopingkoulutus 

Liiton maajoukkueryhmiin kuuluvien urheilijoiden 
henkilökohtaiset valmentajat suorittavat Puhtaasti 
Paras -verkkokoulutuksen vuosittain. 

Maajoukkueurheilijoiden henkilökohtaiset 
valmentajat osallistuvat lisäksi maajoukkueleireillä 
järjestettyihin koulutuksiin aina sen ollessa 
mahdollista. 

Seuratoiminnan antidopingkoulutus Antidopingkoulutus kuuluu valmentaja- ja 
ohjaajakoulutuksen tasoon 1. Osaamisen 
kehittämisen palvelualueen vastaava vastaa siitä, 
että antidopingkoulutus sisältyy opinto-ohjelmaan 
ja että se tilataan SUEK:lta.  

Puhtaasti Paras -verkkokoulutusta suositellaan 
ohjaajakoulutusta käyville, kaikille 
tanssiurheiluseuratoimijoille ja kilpailu- ja 
valmentajalisenssin tai tuomarilisenssin haltijoille. 

Muiden kohderyhmien antidopingkoulutus Tanssiurheiluliiton hallitukseen valitut jäsenet 
suorittavat Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen 
kerran kunkin hallituskautensa (kaksi vuotta) 
aikana.  

Tanssiurheiluliiton palkatut tai toimeksiannolla 
olevat työntekijät, valmennusryhmien valmentajat 
ja lajipäälliköt suorittavat vähintään kahden 
vuoden välein Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. 

Koulutusten tilastointi Osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava 
ylläpitää osaamisrekisteriä hallituksen jäsenten, 
palkattujen tai toimeksiannolla olevien 
työntekijöiden, valmennusryhmien valmentajien ja 
lajipäälliköiden Puhtaasti Paras- ja Reilusti Paras -
koulutusten suorituksista.  Koulutuksia 
suorittaneet velvoitetaan esittämään diplomi 
suorituksesta osaamisen kehittämisen 
palvelualueen vastaavalle tilastointia varten. 

Kilpailumanipulaation torjunnan koulutus 
urheilijoille 

Valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille (sekä 
maajoukkueet että yläkoululeirien urheilijat) 
järjestetään kilpailumanipulaatioon liittyvää 
koulutusta vuosittain samassa yhteydessä 
antidopingkoulutuksen kanssa. 

Lajipäällikkö tarkistaa, että urheilijasopimuksen 
allekirjoittavat urheilijat (maajoukkueurheilijat ja 
kaikki arvokilpailuihin lähtevät urheilijat) tekevät 
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vuosittain kilpailumanipulaatioon liittyvän Reilusti 
Paras -verkkokoulutuksen. 

Kilpailumanipulaation torjunnan koulutus 
valmentajille 

Osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava 
huolehtii siitä, että valmentajakoulutuksissa 1-
tasosta lähtien kilpailumanipulaatioon liittyvä 
Reilusti Paras -verkkokoulutus kuuluu osaksi 
opinto-ohjelmaa. Tämän lisäksi tanssiurheilun 
lajijaksoilla käydään läpi lajinomaisia tapauksia. 

Kaikkien Tanssiurheiluliiton valmentajien ja 
valmentajalisenssin haltijoiden suositellaan 
tekevän joka toinen vuosi kilpailumanipulaatioon 
liittyvän Reilusti Paras -verkkokoulutuksen. 

Kilpailumanipulaation torjunnan koulutus 
tuomareille ja kilpailunjohtajille 

Kilpailumanipulaation torjuntaa koulutetaan 
kaikilla tuomarilisenssitasoilla. Osaamisen 
kehittämisen palvelualueen vastaava huolehtii, 
että kilpailumanipulaation torjunta sisältyy 
tuomarikoulutusten ja -päivityskoulutusten 
ohjelmaan, jolloin jokainen tuomaritoiminnassa 
mukana oleva käy vähintään kolmen vuoden välein 
läpi koulutusmateriaalin liittyen 
kilpailumanipulaation torjuntaan. Koulutus 
annetaan Reilusti Paras -verkkokoulutuksena sekä 
vertaiskeskusteluna. 

Osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava 
varmistaa, että kilpailunjohtajakoulutuksissa tai -
päivityskoulutuksissa järjestetään 
kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää 
koulutusta joko SUEK:n tai SUEK:n kouluttaman 
kouluttajan toimesta. Lisäksi kilpailunjohtajilta 
vaaditaan Reilusti Paras -verkkokoulutuksen 
suorittaminen joka kolmas vuosi. Osaamisen 
kehittämisen palvelualueen vastaava ylläpitää 
osaamisrekisteriä. 

Kilpailumanipulaation torjunnan koulutus muille 
toimijoille 

Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava 
vastaa siitä, että liiton järjestäessä koulutusta 
kilpailunjärjestäjille, koulutussisältöön sisällytetään 
myös kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää 
koulutusta. 

Osaamisen kehittämisen ja jäsenpalveluiden 
palvelualueen vastaavat henkilöt vastaavat siitä, 
että liiton järjestäessä koulutusta seuratoimijoille, 
koulutussisältöön sisällytetään myös 
kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää 
koulutusta. 
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Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että 
Tanssiurheiluliiton hallitukseen valitut jäsenet 
suorittavat Reilusti Paras -verkkokoulutuksen 
kerran kunkin hallituskautensa (kaksi vuotta) 
aikana.  

Toiminnanjohtaja vastaa, että Tanssiurheiluliiton 
palkatut tai toimeksiannolla olevat työntekijät, 
valmennusryhmien valmentajat ja lajipäälliköt 
suorittavat verkkokoulutuksen vähintään joka 
toinen vuosi.   

Lisäksi Reilusti Paras -verkkokoulutusta 
suositellaan liiton jaosten ja jäsenyhdistysten 
luottamusjohdolle. 

SUEK:n järjestämät tilaisuudet Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava, 
osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava, 
jäsenpalveluiden palvelualueen vastaava, 
toiminnanjohtaja, lajipäällikkö tai kulloinkin sopivin 
henkilö osallistuu lajiliittotilaisuuksiin ja muihin 
SUEK:n järjestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin ja 
jakaa tietoa eteenpäin. 

SUEK järjestää vuosittain maksuttoman lajiliittojen 
kouluttajakoulutuksen, johon osallistumalla liiton 
edustaja on pätevä pitämään seuratason 
koulutuksia omassa lajissaan. Osaamisen 
kehittämisen palvelualueen vastaava sekä 
mahdollisesti kulloinkin sopivin henkilö osallistuu 
kouluttajakoulutukseen. 

Viestintä Kulloinkin viestintään nimetty henkilö tai taho 
vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Viestintä kriisitilanteissa Kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti koottu 
kriisiryhmä suunnittelee ja toteuttaa 
kriisiviestinnän. Kriisiviestintäryhmän 
koollekutsujana toimii toiminnanjohtaja tai liiton 
puheenjohtaja sekä ennakoivassa valmistelussa 
että kriisiviestinnän akuutissa tilanteessa. 

KAMU-lääkehaku Lajipäälliköt viestivät KAMU-lääkehausta kaikille 
valmennusryhmien urheilijoille aktiiviesti. KAMU-
lääkehaku löytyy SUEK:n verkkosivulta ja 
mobiilisovelluksena. Linkki KAMU-lääkehakuun 
löytyy myös liiton verkkosivustolta. 

Urheilijasopimukset Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava 
varmistaa, että vuosittain päivitettävässä 
Urheilijasopimuksessa on ajantasaiset antidoping- 
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ja kilpailumanipulaatiopykälät. Kaikki liiton 
valmennusryhmien urheilijat ja kansainvälisiin 
arvokilpailuihin lähtevät urheilijat allekirjoittavat 
sopimuksen. 

Valmentajasopimukset Kilpa- ja huippu-urheilun palvelualueen vastaava 
varmistaa, että kaikissa liiton valmennusryhmien 
valmentajien työ- tai valmennussopimuksissa on 
ajantasaiset antidoping- ja 
kilpailumanipulaatiopykälät. 

Muut työ- tai toimeksiantosopimukset Toiminnanjohtaja varmistaa, että liiton johdon ja 
työnkuvansa kannalta relevanttien muiden 
toimistotyöntekijöiden tai toimeksiantoa tekevien 
sopimuksissa on ajantasaiset antidoping- ja 
kilpailumanipulaatiopykälät. 

Yhteistyösopimukset Toiminnanjohtaja huolehtii, että liiton tekemissä 
yhteistyösopimuksissa on antidoping- ja 
kilpailumanipulaatiopykälät. 

Seuranta Osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaava 
pyytää koulutustiedot SUEK:lta vuosikertomusta 
varten ja valvoo koulutusvaatimusten 
toteutumista. Palvelualueiden vastaavat vastaavat 
ohjelman toimenpiteiden tilastoinnista ja 
raportoinnista vuosikertomuksessa oman 
palvelualueensa osalta. 

Muut toimenpiteet Liiton toimintasäännöissä, kurinpitosäännöissä ja 
kilpailusäännöissä olevien antidoping- ja 
kilpailumanipulaatiokirjausten ajantasaisuutta 
valvotaan säännöllisesti muiden sääntöpäivitysten 
yhteydessä. Toiminta- ja kurinpitosääntöjen osalta 
seurannasta vastaa toiminnanjohtaja, 
kilpailusääntöjen osalta kilpa- ja huippu-urheilun 
palvelualueen vastaava. 

Reilun kilpailun ohjelman päivittäminen Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. 
Toiminnanjohtaja vastaa ohjelman päivittämisestä. 
Ohjelman ja sen päivitykset hyväksyy hallitus.  

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että liitolla on 
käytössä riittävät henkilö- ja muut resurssit 
ohjelman ja sen toimenpiteiden toteuttamiseen. 
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