SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY

ANTIDOPINGOHJELMA
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1. SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO
Suomen Jääkiekkoliitto (myöhemmin SJL) vastaa Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) jäsenenä
maamme jääkiekkotoiminnasta ja sen kehittämisestä. Työtä tehdään sekä kasvatus- ja
harrastustoiminnan että huippu-urheilun parissa ihmis- ja harrastajakeskeisestä lähtökohdasta.
Suomalaisen jääkiekon strategian päämäärä on jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen.
Painopistealueet ovat yhteiskunnallinen arvostus, juniori- ja seuratoiminta sekä huippukiekko.

2. ANTIDOPINGOHJELMAN ARVOPERUSTA
Jääkiekon aktiiviharrastajia on Suomessa noin 200 000. Suomen suosituimman urheilulajin asema
ja sen ylläpitäminen tuo vastuuta Suomen jääkiekkoliitolle. Suomen jääkiekkoliitto haluaa pitää yllä
lajikulttuuria, joka perustuu Fair Play -ajatukseen: dopingille ei ole sijaa jääkiekossa. Toiminnan
perustana ovat liikunnan ja urheilun yleiset eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet.
Suomalaisen jääkiekon arvoja ovat kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja erinomaisuuden
tavoittelu.
Kunnioitus näkyy kaikessa toiminnassa – kentällä ja sen ulkopuolella. Kunnioitamme vastustajaa,
emmekä vahingoita vastustajaa tahallisesti. Omat tekomme tai puheemme eivät vahingoita lajin
imagoa. Olemme toiminnassamme rehellisiä ja avoimia.
Yhteisöllisyys
Harrastamme, pelaamme, työskentelemme ja toimimme yhdessä ja yhteistyössä. Meille on
tärkeää, että kaikki toimijat kokevat olevansa osa jääkiekkoperhettä. Nostamme vapaaehtoistyön
arvostusta. Teemme töitä sen eteen, että mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa lajia.
Puhumme jääkiekkoperheestä ja toiminnastamme avoimesti. Toimimme aktiivisesti osana
suomalaista urheiluyhteisöä.
Hauskuus
Jäähallille on aina kiva tulla. Tekemisen riemu on olennainen osa pelaamista, harrastamista,
ansiotyötä ja muuta toimintaa lajin parissa.
Erinomaisuuden tavoittelu
Haluamme jatkuvasti nostaa tasoamme kaikilla toiminnan osa-alueilla menestyksen
varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Haemme ja luomme aktiivisesti uusia parempia käytäntöjä.

3. OHJELMAN TAVOITTEET
Antidopingohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei SJL hyväksy dopingin käyttöä. Liiton
tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun liikuntaan ja
urheiluun. Reilussa pelissä kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija
kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. Työssä
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puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta heijastuvat SJL:n arvot. Kunnioitus, yhteisöllisyys,
hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu toteutuvat aidosti vain puhtaassa urheilussa. Jääkiekkoliitto
haluaa tuoda tämän arvoperustan vahvasti osaksi kaikkien jäsentensä elämää. Näitä arvoja ja
valintoja kunnioitetaan myös urheiluelämän ulkopuolella ja urheilu-uran jälkeen.
Antidopingtoiminnan päätavoitteena on
 Terveiden elämäntapojen, urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen.
 Urheilijoiden, toimitsijoiden ja yleisön oikeuden turvaaminen reiluun ja puhtaaseen
kilpailuun.
 Voimassa olevien toiminta- ja kilpailusääntöjen noudattaminen tasavertaisuuden periaatetta
noudattaen.
 Dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy tiedotuksen, koulutuksen ja
kontrollijärjestelmien kehittämisen avulla.
 Tiedon lisääminen voimassa olevista antidopingsäännöistä.
 Dopingvalvonnan kehittäminen.
Ohjelma määrittelee SJL:n antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät.

4. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖSTÖT JA SITOUTUMINEN
4.1 Säännöstöt
SJL sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä,
Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) ja Maailman antidopingsäännöstöjä (World Antidoping Code).
Suomen jääkiekkoliitto sitoutuu tämän lisäksi noudattamaan Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsääntöjä koskien olympiakisoja. Eri säännöstöt löytyvät yllämainittujen järjestöjen
internetsivuilta.
4.2. Sitoutuminen
Jokainen toimija on sitoutunut puhtaaseen urheiluun. Kilpailusäännöt sitouttavat kaikki
kilpailutoimintaan osallistuvat tahot ja henkilöt antidopingsäännöstöihin. Työ-, valmennus- ja
yhteistyösopimuksissa on erillinen maininta antidopingtyöhön osallistumisesta ja vastuu- tai
sanktiomenettelystä mahdollisten rikkeiden varalta.
Kilpailusäännöt
Kaikki jääkiekon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä
henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailun järjestäjän erikseen määrittämällä tavalla
sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet liiton lisenssin ovat liiton
sääntöjen, kilpailumääräysten, liiton rangaistusmääräysten ja muiden liittohallituksen tai sen
valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia.
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Sopimukset
Valmennussopimuksiin kirjataan: Valmentaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen antidopingsäännöstöä ja kansainvälisessä toiminnassa kilpailun järjestäjän IIHF:n
antidopingsääntöjä ja on velvollinen tutustumaan niihin. Liitolla on yksipuolinen oikeus purkaa
sopimus jos valmentaja syyllistyy dopingrikkomukseen, esiintyy julkisesti ottelu- tai
harjoitustapahtumissa häiritsevästi alkoholin tai muun syyn johdosta, käyttää tupakkatuotteita tai
edistää niiden mainontaa, syyllistyy tuomittavaan epäurheilijamaiseen käytökseen ottelu- tai
harjoitustapahtumassa, syyllistyy ottelutulosten manipulointiin tai lyö vetoa omasta
ottelutapahtumasta tai aiheuttaa käytöksellään, kielenkäytöllään tai lausunnoillaan vahinkoa
SJL:lle.
Pelaajasopimusmallissa lukee: Pelaajan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai
epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä.
Pelaaja sitoutuu noudattamaan IIHF:n ja SJL:n sääntöjä ja määräyksiä sekä seuran sääntöjä.
Pelaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus
SUEK ry:n vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä oman lajiliittonsa ja kansainvälisen
lajiliiton (IIHF) ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä ja sitoutuu olemaan
käyttämättä huumausaineita.
Pelaajan todistettu dopingin tai huumausaineen käyttö, joka johtaa urheilun toimintakieltoon,
oikeuttaa seuran purkamaan pelaajasopimuksen. Dopingia tai huumausaineen käyttöä koskevat tai
niihin liittyvät pelaajan ja seuran väliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti urheilun
oikeusturvalautakunnassa. Mahdollisessa sopimuksen purkutilanteessakin seura pyrkii omalta
osaltaan tukemaan urheilijan päihteettömyyttä ja sitoutumista puhtaan urheilun periaatteisiin.
Yhteistyösopimuksiin pyritään liittämään seuraava sopimuskohta: Jos SJL omalla toiminnallaan
tai kolmannen osapuolen toiminnalla, jota SJL valvoo tai hallitsee, aiheuttaa toiselle sopijapuolelle
haittaa, joka vahingoittaa tai vähentää sopimuksen kohteena olevien oikeuksien mainetta,
taloudellista suorituskykyä tai arvoa, tulee SJL:n toiminta saattaa puolueettoman arvioinnin
kohteeksi. Yhteistyösopimus voidaan purkaa vain, jos Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
toteaa, ettei SJL:n antidopingohjelma ja sen toteutuminen täytä yleisesti hyväksyttyjä standardeja.
Yhteistyösopimuksista vastaa SJL:n myynti- ja markkinointijohtaja.
Pelipassit
Kaikki pelipassin lunastaneet pelaajat ovat automaattisesti sitoutuneet säännöstöön.

5. DOPINGVALVONTA
Jääkiekkopelipassin haltijoita testataan voimassa olevien WADA:n, IIHF:n ja SUEK:n säännöstöjen
mukaisesti. Testien tekemisestä ja testattavien urheilijoiden valinnoista vastaavat WADA, IIHF ja
SUEK ry. Lisäksi eri maiden kansalliset antidopingtoimistot voivat testata esim. kyseisissä maissa
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pelaavia urheilijoita. Urheilijoita testataan otteluissa, harjoituksissa ja urheilutilanteiden
ulkopuolella. Testitilanteiden sujuvuuden vuoksi pelaajia muistutetaan ja opetetaan kirjaamaan ylös
kaikki käyttämänsä lääkevalmisteet ja ravintolisät.
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen
suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua
(mahdollisesti) suoritettaviin dopingtesteihin ja varata tarvittava testitila sekä mahdollisesti avustaa
testiryhmää testien suorittamisessa.
Kansallisesta testaustoiminnasta vastaa SUEK. Testit voidaan toteuttaa joko kohdennettuna
testinä tai testattavat pelaajat voidaan arpoa testiin.
Suomessa järjestettävien arvokilpailujen dopingvalvonnasta vastaa Kansainvälinen jääkiekkoliitto
(IIHF).
Kansainvälinen lajiliitto ja kansalliset antidopingorganisaatiot voivat luoda testauspooleja.
Testauspooleihin kuuluvan urheilijan tulee ilmoittaa olinpaikkatietonsa testauspoolia hallinnoivan
tahon ohjeistuksen mukaisesti.
Kansallisesti SUEK nimeää eri lajien pääsarjajoukkueet kansalliseen testauspooliin.
Liigajoukkueiden nimeämien vastuuhenkilöiden tulee ilman erillistä pyyntöä ilmoittaa SUEK:lle
joukkueen harjoitus- ja otteluaikataulut ja niiden mahdolliset muutokset sekä pitää yllä ympäri
vuoden ajantasaista pelaajalistaa edustusjoukkueen pelaajista. Mestiksen joukkueet ovat
velvollisia nimeämään vastuuhenkilön, joka vastaa tarvittaessa joukkueen olinpaikkatietojen
toimittamisesta. Vastuuhenkilöiden tiedot tulee ilmoittaa SUEK:lle ennen kauden alkua seurojen
toimesta.
Erivapaudet
Mikäli urheilija tarvitsee terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon lääkettä tai menetelmää, joka
kuuluu WADA:n kiellettyjen aineiden listalle, eikä hoitoon ole käytettävissä lääkettä tai
menetelmää, joka olisi sallittu, urheilija voi hakea lääkitykseen tai menetelmään erivapautta.
SUEK:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet
Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti etukäteismenettelyllä. SUEK:n
tasomäärittelyn piiriin kuuluvat sarjat ovat nähtävissä suek.fi -sivustolla.
Kaudella 2019-20 tasomäärittelyn piiriin kuuluvat Liiga, Mestis, Nuorten SM-liiga, Naisten Liiga ja
ikäkausimaajoukkueet.
Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen
(mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien
aineiden ja menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset
perusteet. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. Mahdolliset
muutokset tasomäärittelyn piiriin kuuluvista sarjoista tarkistetaan tarvittaessa yhdessä SUEK:n
kanssa.
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SUEK:n tekemät erivapauspäätökset koskevat kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason
kilpailuja Suomessa. Kaikki kansainväliset maajoukkuepelit vaativat IIHF:n hyväksymän
erivapauden. Mikäli pelaajalla on jo SUEK:n myöntämä erivapaus, luvalle tulee hakea tunnustus
IIHF:sta. Mikäli lupaa ei vielä ole, kansainvälisen pelaajan tulee hakea lupaa suoraan IIHF:n
erivapauskomitealta. Pelaajalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. Maajoukkueen
lääkäri tai antidopingtoiminnan vastuulääkäri opastavat pelaajaa ja tarvittaessa auttavat
asiakirjojen täyttämisessä ja lähettämisessä.

6. OHJELMAN TOIMENPITEET
6.1 Huippujääkiekko
Koulutukset
SJL tarjoaa jäsenilleen erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Koulutusta on tarjolla pelinohjaajille,
valmentajille, erotuomareille, huoltajille ja pelaajille. Koulutusjärjestelmään sisällytetään kaikilla
tasoilla antidopingtoimintaan liittyviä aiheita. Koulutusten tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien
antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja.
Koulutuksia toteutetaan SUEK:n kouluttajakoulutuksen käyneiden toimesta ja/tai koulutus
hankitaan SUEK ry:ltä. Pidetyt antidopingkoulutukset dokumentoidaan ja kunkin
koulutustapahtuman järjestäjä raportoi toteutuneet antidopingkoulutukset vuosittain
antidopingtoiminnan vastuulääkärille.
Jokaisen pelaajan, valmentajan ja joukkueen johtoryhmän jäsenen, joka toimii maajoukkueessa tai
SUEK:n tasomäärityksen mukaisessa sarjassa tulee suorittaa SUEK:n Puhtaasti paras verkkokoulutus tai päivittää osaamistaan kertausosiolla. Joukkueenjohtaja kerää jokaisen
joukkueen jäsenen diplomit suoritetusta verkkokoulutuksesta ja tarkistaa, että kaikki ovat ko.
suorituksen toteuttaneet. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen / kertausosion suoritus tulee päivittää
SUEK:n ohjeiden mukaisesti.
Maajoukkuepelaajien ja SUEK:n tasomäärityksen piiriin kuuluvien pelaajien, valmentajien ja muun
johtoryhmän jäsenen osalta koulutukset toteutetaan yhteistyössä SUEK:n kouluttajakoulutuksen
käyneen henkilön ja/tai SUEK:n kouluttajien kanssa. Maajoukkuesihteerit laativat vuosittain
koulutusohjelman, jossa määritetään, kenen toimesta kukin maajoukkue kulloinkin koulutetaan.
SUEK:n tasomäärityksen piiriin kuuluvien sarjojen osalta sarjan kilpailupäällikkö laatii vuosittain
suunnitelman antidopingkoulutukselle, jonka toteuttaa joko SUEK:n kouluttajakoulutuksen käynyt
henkilö tai SUEK:n kouluttaja. Pidetyt koulutukset dokumentoidaan koulutussuunnitelman laatijan
toimesta. Dokumentit toimitetaan vuosittain kauden lopussa antidopingtoiminnan vastuulääkärille
koulutusohjelman yhteenvedon laatimista varten.
Maajoukkueet
Kaikkien maajoukkueiden kaikissa kutsuissa muistutetaan pelaajia ottamaan huomioon
antidopingasiat. Teksti kutsussa voi olla esimerkiksi: Muistathan ottaa huomioon mahdolliset
dopingtestit eli pidä kirjaa ottamistasi lääkkeistä ja ravintolisistä ja huolehdi tarvittavat erivapaudet
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kuntoon, jos käytät kiellettyjä aineita sisältäviä lääkeaineita tai menetelmiä (lisätietoja
maajoukkueen lääkäriltä tai osoitteesta www.suek.fi).
Urheilija on aina vastuussa siitä mitä lääkeainetta tai menetelmää hän käyttää.
Nuorisomaajoukkueiden kutsujen mukana lähetetään lääkeaineiden käytöstä lomake, johon
pelaaja kirjaa käyttämänsä lääkkeet. Lomake palautetaan maajoukkueen lääkärille, joka käy sen
läpi ja varmistaa, ettei pelaajalla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä lääkkeitä tai
erivapautta vaativia lääkkeitä, lääkäri myös dokumentoi lomakkeen käsittelyn. Tarvittaessa
pelaajaa neuvotaan hakemaan erivapautta SUEK:lta tai IIHF:lta. Lomakkeita lääkeaineiden
käytöstä ei talleteta, vaan tarkistuksen jälkeen ne tuhotaan.
Maajoukkuepelaajalla itsellään on vastuu huolehtia erivapausanomukseen tarvittavat
lääkärintodistukset ja muut paperit englannin kielellä. Maajoukkueen lääkäri tai antidopintoiminnan
vastuulääkäri auttavat hakemuksen kanssa tarvittaessa ja maajoukkueen lääkäri huolehtii ne
eteenpäin kansainväliselle lajiliitolle.
Kaikilta nuorisomaajoukkueiden pelaajilta kerätään vuosittain allekirjoitukset (alaikäisiltä myös
huoltajan allekirjoitus) SJL:n lomakkeeseen, jolla pelaaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia
antidopingsäännöstöjä. Lomakkeet kerätään antidopingkansioihin, joita säilytetään lukollisessa
kaapissa. Maajoukkuesihteeri tarkistaa ennen turnauksia tai MM-kisoja, että kaikki turnaukseen
valitut pelaajat ovat täyttäneet lomakkeen. Ennen maaotteluita pelaaja toimittaa kopiot
hyväksytyistä erivapauksista maajoukkueen lääkärille. Terveystietoja sisältävät sertifikaatit
säilytetään lain vaatimalla tavalla.
Maajoukkueiden kutsukirjeet (joista käyvät ilmi tapahtumaan valitut pelaajat) ja tapahtumien
ohjelmat lähetetään aina SUEK:lle sähköpostitse (testauspooli@suek.fi). Kutsukirjeiden
lähettämisestä vastaa kyseisen maajoukkueen sihteeri. Lisäksi joukkueenjohtajan tulee muistaa
ilmoittaa ohjelmamuutoksista SUEK:lle joko sähköpostitse tai testauspoolin puhelinnumeroon 040
840 0084.
Kilpailutoiminto
Kilpailutoimi vastaa liiton kotimaisten kilpailusarjojen hallinnoinnista. Kilpailutoimi järjestää
vuosittain Mestiksen joukkueille kauden avausinfon, jonka yhtenä osiona ovat antidopingasiat.
Tilaisuuden järjestämisestä vastaa kilpailupäällikkö. Kilpailutoimi vastaa myös siitä, että Naisten
Liigan ja Nuorten SM-liigan seuroja informoidaan kauden aluksi antidopingasioista. Myös Liiga
järjestää kauden avausinfon, jossa käydään läpi antidopingasiat joukkueiden lääkintävastaavien,
joukkueenjohtajien ja urheilutoimenjohtajien kanssa. Kaikki antidoping koulutukset raportoidaan
vuosittain antidoping toiminnan vastuulääkärille.
Tapahtumat
Tapahtumaorganisaatio vastaa maaotteluiden ja kansainvälisten turnausten järjestämisestä.
Suomen Jääkiekkoliiton järjestämissä maaotteluissa on vaaditut tilat ja muut tarvittavat valmiudet
mahdollisia dopingtestejä varten. Tilojen järjestämisestä huolehtii tapahtumasta vastaava henkilö.
Testien suorittamisesta sekä testattavien urheilijoiden valinnasta vastaavat IIHF tai SUEK. Liigan,
Mestiksen, Nuorten SM-liigan ja Naisten Liigan otteluissa kotijoukkue vastaa siitä, että vaaditut tilat
ovat tarvittaessa käytössä.
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Ottelutapahtuman esimies ja erotuomaritarkkailijat
Liigan kilpailupäällikkö lähettää SUEK:lle (antidoping@suek.fi) otteluasettelun Liigan osalta ja
Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Mestiksen, Nuorten SM-liigan ja Naisten Liigan osalta, jotta
testaustiimi tietää, keneen ottaa yhteyttä ottelupaikalla. Lisäksi he toimittavat vuosittain
ajantasaisen listan ottelutapahtumien esimiesten ja erotuomaritarkkailijoiden yhteystiedoista
SUEK:lle.
6.2 Seuratoiminta
Suomen Jääkiekkoliiton pelaajakoulutus tapahtuu yhteisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden,
Fair Play -hengen ja puhtaan urheilun pelisääntöjen edistämiseksi. Pelaajakoulutuksen tärkeimmät
tapahtumat ovat maajoukkuetapahtumat, Pohjola-leiri (helmi/maaliskuussa) ja alueturnaukset.
Kaikissa tapahtumissa pelaajille ja valmentajille jaetaan tietoa antidopingasioista koulutuksen tai
materiaalien muodossa. Seuratoiminnan tapahtumista vastaava henkilö vastaa koulutusten
järjestämisestä. Kouluttajana voi toimia lajiliiton oma kouluttaja, joka on SUEK:n kouluttama ja
koulutuksessa käytetään ajantasaisia SUEK:n hyväksymiä materiaaleja. Kouluttaja voidaan tilata
myös SUEK:lta.
Seuratoiminta vastaa myös jääkiekon Tähtiseuroista, kriteereihin kuuluu olennaisena osana reilu
peli. Seurojen tehtävänä on pelaajien, valmentajien, luottamushenkilöiden sekä muiden lajin
parissa toimivien kouluttaminen antidopingsääntöihin. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen
suorittamista suositellaan kaikkien sarjojen pelaajille, valmentajille ja johtoryhmän jäsenille sekä
kaikkien seurojen henkilöstölle ja liiton sekä liigan henkilökunnalle. Antidopingtoiminnan
vastuulääkäri seuraa yhteistyössä SUEK:n kanssa verkkokoulutukseen osallistuneiden määrää.
Puhtaasti paras verkkokoulutuksen suoritus tulee päivittää SUEK:n ohjeiden mukaisesti.
6.3 Hallinto
Viestintä
SJL:n antidopingviestintä on aktiivista. Asiasisällöstä päävastuun kantaa liiton vastuulääkäri.
Antidopingohjelmasta informoidaan soveltuvin osin aktiivisesti lajin eri toimijoita ja sidosryhmiä
(mm. yhteistyökumppanit, media ja yleisö). Operatiivisesti viestintä toteutetaan seuraavasti:
ulkoisesta viestinnästä vastuun kantavat viestintäpäällikkö ja/tai tiedottaja SJL:n viestintäkanavia
käyttäen, sisäisestä viestinnästä vastaavat kilpailu-, valmennus- ja koulutussektorit sekä
maajoukkueiden vastuulääkärit. Viestinnässä hyödynnetään SUEK:n ja IIHF:n
antidopingmateriaaleja.
Sisäinen viestintä jääkiekkoväelle
Viestintäsektori vastaa, että liiton järjestösivuilta löytyvät antidopingasioita koskevat tiedotteet,
SJL:n antidopingohjelma ja linkki SUEK:n sivuille (myös KAMUun ja ILMOon).
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Antidopingasioista tiedotetaan tarpeen mukaan suoraan lajin parissa toimiville. Koulutus- ja
valmennussektorin vastuulla on, että antidopingasiat ovat osa jokaista koulutustilaisuutta ja lajin
parissa toimivat tuntevat keskeiset antidopingsäädökset. Maajoukkuepelaajat allekirjoittavat
sitoumuksen, jossa he sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia säädöksiä, alaikäisiltä vaaditaan
sitoumukseen myös huoltajan allekirjoitus. Joukkueille ja maajoukkuepelaajille toimitetaan kielletyt
aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisua. Jokaisen SJL:n työntekijän työsopimukseen kuuluu
antidopingpykälä.
Ulkoinen viestintä
Pääsääntöisesti antidopingasioiden viestinnästä vastaa SUEK ry. SJL välittää SUEK:n tiedotteita
lajin sisällä ja tiedottaa antidopingiin liittyvistä asioista, jos nämä koskevat vain jääkiekkoa.
Puhtaan urheilun ja antidopingtoiminnan asenneviestintä on kuitenkin osa liiton perusviestintää.
Kriisitilanteiden varalle on nimetty viestintäryhmä, joka vastaa kaikesta julkisuuteen suunnatusta
viestinnästä mahdollisten dopingtapausten yhteydessä. Ryhmän muodostavat liiton toimitusjohtaja,
viestintäpäällikkö ja antidopingtoiminnan vastuulääkäri. Muita asiantuntijoita konsultoidaan
tarvittaessa. Viestintä koordinoidaan SUEK:n kanssa.
Dopingrikkomuksen sattuessa viestintäryhmä sopii mahdollisemman pikaisesti kuka kommentoi
asiaa ja mitä kerrotaan. Ennen kuin päätös dopingrikkomusasiassa on tehty, vain urheilijalla
itsellään on oikeus viestiä asia julkisuudessa. Suunnittelu hoidetaan suljetuin ovin,
mahdollisemman pienen joukon voimin. Jos ulkopuolisilla on tieto rikkomuksesta, julkaistaan
ensimmäinen tiedote mahdollisemman pian - tiedotteessa kerrotaan perusasiat yksilönsuoja
huomioiden, näin saadaan samalla aikaa selvittää faktat ja tilanne. Tilanteesta riippuen asioiden
selvitessä lähetetään toinen tiedote tai järjestetään tiedotustilaisuus, jossa tilanne kerrotaan
mahdollisemman avoimesti.
Dopingkriisitiedotuksen eteneminen
1. Tunnista kriisi ja toimijat
2. Raportoi tarvittaville henkilöille
3. Muodosta kriisiryhmä
4. Tiedota
Kriisiviestinnän toimet
1. SULJE OVET Ei mediakontaktia, kun tieto dopingrikkomuksesta on saatu. Sovitaan, kuka saa
kommentoida ja mitä. Mitä harvempi tietää asiasta, sitä paremmin asiasta viestintä onnistuu
jatkossa.
2. HÄTÄTIEDOTE (tarvittaessa)
Mikäli ulkopuolisilla on jostain syystä jo tieto, julkaistaan ”hätätiedote” yksilönsuojan turvaamiseksi:
• Näin saadaan aikaa selvittää faktat ja tilanne.
• Kerro seuraavan tiedotustilaisuuden aika ja paikka, mikäli mahdollista.
• Jakele hätätiedote tekstinä väärintulkinnan estämiseksi.
• Ota yhteyttä muihin asianosaisiin ja toimi yhteistyössä (SUEK, dopingrikkomuksen tehnyt)
tiedottamisen koordinoimiseksi.
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3. TIEDOTE / TIEDOTUSTILAISUUS
• Vastuuhenkilöt: toimitusjohtaja / viestintäpäällikkö / muut asianosaiset.
• Lähtökohdat: avoimuus ja rehellisyys, miten toimimme kriisin minimoimiseksi, mitä olemme
tehneet ennakkoon dopingrikkomusten välttämiseksi.
• Nopeus: älä päästä huhuja liikkeelle, vaan ole aktiivinen ja johdossa.
• Yhtenäisyys: kriisiryhmä puhuu yhdellä äänellä.
• Kanavat: viestintäpäällikkö päättää käytettävistä viestintäkanavista.

7. MUU ANTIDOPINGTYÖ
SJL:n antidopingtoiminnan vastuulääkäri osallistuu SUEK:n järjestämiin lajiliittoinfoihin. Tieto
lajiliittoinfoista lähetetään myös maajoukkueiden lääkäreille ja muille henkilöille tarvittaessa. SJL
tekee tapahtumayhteistyötä SUEK:n kanssa. Puhtaasti paras –antidopingtoiminnan esittelypiste
kutsutaan mahdollisuuksien mukaan liiton eri yleisötapahtumiin. Tavoitteena on tiedon lisääminen
eri toimijoiden kesken, kansainvälinen edelläkävijyys puhtaan urheilun edistäjänä jääkiekossa ja
jääkiekon arvojen viestiminen suurelle yleisölle.

8. SEURANTA JA VASTUUHENKILÖT
Päävastuu antidopingohjelman päivittämisestä on antidopingtoiminnan vastuulääkärillä, ja jokainen
toiminto vastaa oman osa-alueen toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimintaa ja koulutusta
koordinoimaan nimetään liittoon antidopingtoiminnan koordinaattori. Koulutustoiminta toteutetaan
yhteistyössä SUEK:n kanssa. Viestintävastuu on viestintäpäälliköllä. Jokainen vastuualue on
velvollinen raportoimaan oman vastuualueen toteutunut antidopingtoiminta vuosittain
vastuulääkärille vuosiraportointia varten.
Erillinen antidopingtoiminnan vastuutaulukko löytyy tämän dokumentin lopusta (Liite 1).

9. OHJELMAN TOTEUTUMISARVIOINTI
SJL:n antidopingohjelman hyväksyy SJL:n hallitus. Päivittämisestä vastaa antidopingtoiminnan
vastuulääkäri. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja se julkaistaan Suomen Jääkiekkoliiton ja
SUEK:n verkkosivuilla. Antidopingohjelmasta tiedotetaan erikseen myös pelaajille, joukkueille ja
seuroille sekä sidosryhmille. Ohjelman on tarkoitus olla osa jokapäiväistä jääkiekon toimijan arkea.
Jokainen osa-alue kirjaa omalle vastuualueelleen kuuluvat toimenpiteet vuotuiseen
toimintasuunnitelmaan. Antidopingtoiminnan kokonaisuudesta ja toteutumisesta raportoidaan
toimintakertomuksessa osa-aluevastaavien raporttien pohjalta. Raportoinnissa pyritään kuvaavaan
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toiminnan toteutumista sekä tulosmittareilla että ennustavilla mittareilla, joilla arvioidaan
antidopingtoiminnan prosessien toimimista.
SJL:n antidopingtoiminnan vastuulääkäri seuraa ohjelman toteutumista yhdessä SUEK:n kanssa,
ohjelmaa arvioidaan vuosittain SUEK:n ja SJL:n tapaamisessa.
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LIITE 1: AD-toiminnan vastuutaulukko
vastuuhenkilö
ADT koordinaattori

Antidoping tehtävä
koulutustoiminnan koordinointi
ohjelman päivitys
viestinnän asiasisällön tuottaminen
SUEK lajiliittoinfoihin osallistuminen

Antidoping toiminnan
vastuulääkäri

Puhtaasti paras verkkokoulutuksen
suorituksien seuranta

aikataulu
Kausittain
Tarvittaessa

Toimitusjohtaja /
liittohallitus

Kausittain

Toimitusjohtaja /
liittohallitus

testaustilat ja opasteiden
järjestäminen

Joka tapahtumassa

Sarjat: kotijoukkue

testaustilat ja opasteiden
järjestäminen

Joka tapahtumassa

Koulutuspäällikkö
Liigajoukkueet/Mestis
joukkueet
Joukkueen
vastuuhenkilö

Liigan kilpailupäällikkö

Kausittain
Ennen kauden alkua

joukkueiden olinpaikkatietojen
toimittaminen

3 kk jaksoissa
etukäteen.
Päivitykset
Ennen kauden alkua

Antidoping koulutuksien
dokumentointi
liigan antidoping toiminnan raportti
Antidoping koulutusohjelma
tasomäärityksen mukaisiin sarjoihin
Mestiksen avausinfo

Liiton kilpailupäällikkö

Kausittain

joukkueen vastuuhenkilön
nimeäminen

ottelutapahtuman esimiesten
yhteystiedot ja asettelu
liigan avausinfo

Antidoping infoa tasomäärityksen
mukaisien sarjojen seuroihin

Antidoping ohjelman vahvistaminen

Antidoping
vastuulääkärille
Kilpailupäällikkö +
SUEK
SUEK
SUEK

Ennen kauden alkua
Kausittain
Kausittain

Antidoping
vastuulääkärille

Kausittain
Ennen kauden alkua
Ennen kauden alkua

erotuomaritarkkailijoiden yhteystiedot Ennen kauden alkua
ja asettelu
kilpailutoiminnan antidoping raportti Kausittain
Liittohallitus

Toimitusjohtaja /
liittohallitus

Kausittain

Kilpailutapahtuman
järjestäjä

Antidoping koulutuksien
dokumentointi
Antidoping koulutuksien raportointi

Antidoping
vastuulääkärille

Tarvittaessa
Kutsun mukaan
Kausittain

Antidopingtoiminnan vuosiraportointi
Antidoping ohjelman toteutumisen
valvonta

Kenelle raportointi

SUEK
Antidoping
vastuulääkärille

Tarvittaessa
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vastuuhenkilö
Liittovaltuusto
Maajoukkuejohtaja

Maajoukkueen
joukkueenjohtaja

Antidoping tehtävä
Arvopohja puhtaalle urheilulle

Maajoukkueen
lääkäri

Myynti- ja
markkinointijohtaja

Pelaaja

Seuratoiminta

Kenelle raportointi

Kausittain

Toimitusjohtaja

Kausittain

Antidoping
vastuulääkärille

pelaajasopimuksien antidoping pykälä
maajoukkueiden antidoping
toiminnan raportti
Olinpaikkatietojen ja osallistujien
muutoksien ilmoittaminen

Tapahtumittain

SUEK

puhtaasti paras verkkokoulutuksen /
kertausosion suorituksien valvonta

Tapahtumittain

Maajoukkuejohtajalle

Kausittain

Maajoukkuejohtajalle

Maajoukkueiden antidoping
koulutusohjelma
Maajoukkueen
sihteeri

aikataulu

Antidopingsitoumuksien kerääminen Kausittain
ja raportointi
maajoukkuekutsujen antoidoping info Tapahtumittain
maajoukkueiden kutsutietojen info Tapahtumittain
SUEK:lle
Kausittain
Antidoping koulutuksien
dokumentointi
pelaajan lääkitys lomakkeen tarkistus Tapahtumittain
ja dokumentointi
Erivapaushakemuksien toimittaminen, Tapahtumittain
voimassaolon varmistaminen.
Tapahtumittain
maajoukkueen jäsenten
kouluttaminen
Kausittain
SUEK kouluttajakoulutuksiin
osallistuminen
Sopimusajalle
yhteistyösopimuksien antidoping
pykälä
sitoutuminen puhtaaseen urheiluun Pysyvä
kirjaa ylös lääkitykset ja ravintolisät Tapahtumittain

Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Maajoukkuejohtajalle
Toimitusjohtaja /
liittohallitus
Maajoukkueen
lääkärille

Tarvittaessa erivapaushakemuksen
tekeminen

Tapahtumittain

Maajoukkueen
lääkärille

erivapauksien tiedottaminen
maajoukkuelääkärille

Tapahtumittain

Maajoukkueen
lääkärille

pelaajakoulutus pohjola leirillä ja
aluejoukkueturnauksissa
tähtiseurojen antidoping koulutus

Tapahtumittain
Tapahtumittain
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vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja

Antidoping tehtävä
valmennussopimuksen antidoping
pykälä
työsopimuksien antidoping pykälä
Kriisiviestinnän johtaminen ja
koordinointi

Valmennuspäällikkö

Viestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman
vastuuhenkilö

valmennuksen antidoping toiminnan
raportti

aikataulu

Kenelle raportointi

Sopimusajalle

Liittohallitus

Sopimusajalle
Tarvittaessa

Liittohallitus
Liittohallitus

Kausittain

Antidopingtoiminnan
vastuulääkärille

SJL:n antidopingohjelma ja linkki
SUEK:n sivuille

Tarvittaessa

Antidoping toiminnan ulkoinen
viestintä

Tarvittaessa

viestinnän antidoping toiminnan
raportointi
puhtaasti paras tapahtumapiste

Kausittain

Antidopingtoiminnan
vastuulääkärille

Tapahtumittain

Antidopingtoiminnan
vastuulääkärille
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