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Suomen Judoliiton antidopingohjelma
Suomen Judoliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua. Suomen Judoliitossa noudatetaan
voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Judoliiton säännöstöä ja
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Suomessa antidopingtoiminnasta vastaa Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK ry.
1. Antidopingohjelman arvot
Suomen Judoliiton antidopingohjelma noudattaa suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita
sekä reilun pelin sääntöjä. Judoliiton visiona kohti vuotta 2020 on Olympiakulta. Matkalla kohti tavoitetta
Suomen Judoliitto toimii yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien ja seurojen kanssa puhtaan urheilun
puolesta kunnioituksen, rehellisyyden, sekä vastuullisuuden arvojen mukaisesti.
2. Tilannearvio
Suomalaisen judokan ei ole todettu syyllistyneen dopingrikkomukseen. Ulkomailla judossa on ollut joitakin
dopingtapauksia muutaman viimeisen vuoden aikana. Judoliiton jäsenseurojen urheilijoita testataan
kansainvälisen säännöstön mukaan.
Suomen Judoliiton valmennusryhmiin kuuluville judokoille jaetaan "Kielletyt aineet ja menetelmät" julkaisu. Valmennusryhmiin kuuluville järjestetään lisäksi antidopingluentoja ja koulutustilaisuuksia.
Judoliitto julkaisee antidopingtyötä käsitteleviä tiedotteita ja ajankohtaisia asioita.
Seuroilla on merkittävä rooli kentällä tapahtuvassa toiminnassa, sekä reiluun peliin kasvattamisessa
nuoresta pitäen. Tämä on otettu huomioon Judoliiton koulutustoiminnassa.
Suomalainen lääkäri Lauri Malinen toimii Kansainvälisen Judoliiton lääketieteellisessä komissiossa ja SUEK:n
yhteyshenkilönä erivapaus- ja muissa erityiskysymyksissä.
3. Antidopingohjelman tavoitteet
Judoliiton antidopingohjelman tavoitteena on sitouttaa liiton toiminnassa olevat henkilöt
antidopingtyöhön, sekä ennaltaehkäistä dopingrikkomusten syntyä ja pitää suomalainen huippujudo
puhtaana.
4. Vuosittain toistuvat toimenpiteet
4.1 Tiedotus
Judoliitto tiedottaa antidopingasioista sekä julkaisee materiaalia internet -sivuillaan, sosiaalisessa mediassa,
ja julkaisuissaan. Materiaalin julkaisemisesta vastaa Judoliiton toimisto. Judoliiton internet -sivuilla on linkki
Suomen SUEK ry:n internet -sivuille. Asiasta vastaa toiminnanjohtaja.
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Judoliitto informoi vuosittain "Kielletyt aineet ja menetelmät" -julkaisun päivityksestä seuroja, kouluttajia,
maajoukkueita, sekä valmennusryhmiin kuuluvia urheilijoita. Päivityksestä vastaa Judoliiton toimisto, sekä
nimetyt vastuuvalmentajat.
"Kielletyt aineet ja menetelmät" -julkaisu on saatavilla SUEK ry:n sivuilla osoitteessa
http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1.
Judoliitto tiedottaa Sinettiseurakäynneillä uusimmista antidopingjulkaisuista sekä tarvittaessa myös jakaa
materiaalia. Toiminnasta vastaavat Judoliiton nimeämät sinettiseura-auditoijat.
Judoliiton valmennusleireillä järjestetään vuosittain antidoping -luennot valmennusryhmiin kuuluville
urheilijoille sekä henkilökohtaisille valmentajille. Luentojen järjestämisestä vastaa päävalmentaja.
Judoliitto informoi SUEK ry:tä valmennusryhmiensä kilpailu- ja leiriohjelmasta vuosittain. Informoinnista
vastaa päävalmentaja. Judoliitto informoi SUEK ry:tä tapahtumakalenteristaan. Informoinnista vastaa
päävalmentaja.
Judoliitto luovuttaa judokoiden yhteystietoja SUEK ry:lle pyydettäessä. Tietojen luovuttamisesta vastaa
Judoliiton toimisto.
Mahdollisen dopingtapauksen tiedotusvastuu on puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla.
4.2 Koulutus
Judoliiton henkilöstö osallistuu SUEK ry:n koulutuksiin, kouluttajakoulutuksiin sekä muihin
tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksiin osallistuu joko koulutus- ja nuorisopäällikkö, toiminnanjohtaja,
päävalmentaja tai nuorten olympiavalmentajat.
Judoliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän kaikkiin koulutuksiin sisältyy myös
antidopingkoulutusta. Koulutuksen laajuus, sisältö ja jaettava materiaali sovelletaan koulutuksen tasoon
sekä aihealueeseen sopivaksi. Antidopingasiat ovat esillä jo judokan polun ensimmäisestä ”Judon
Perusteet” koulutuksesta lähtien. Koulutuksissa käytettävästä materiaalista sovitaan SUEK ry:n
koulutussuunnittelijan kanssa. Koulutuksen voi pitää myös SUEK ry:n kouluttaja.
Judoliiton valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille pidetään vuosittain, yleensä joululeirin yhteydessä,
antidopingluento. Aikuisille, U-21 ikäisille, sekä henkilökohtaisille valmentajille luennoilla käydään läpi
kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin liittyvät muutokset ja uudet käytännöt. U18 valmennusryhmien luento
on antidopingtyön peruskysymysten ja testaustoiminnan esittely. Kouluttajana toimii SUEK ry:n kouluttaja.
Judoliitossa toteutettavasta antidopingohjelman mukaisen koulutuksen toteutumisesta vastaa koulutus- ja
nuorisopäällikkö.
4.3 Testaus
Judoliiton jäsenseurojen urheilijoita testataan kansainvälisen säännöstön mukaan. Testejä voidaan tehdä
kilpailuissa tai kilpailuiden ulkopuolella, esim. leireillä ja tavanomaisissa harjoitusolosuhteissa kotisalilla tai
urheilijan kotona. Testattavien urheilijoiden valinnasta vastaa SUEK ry. Judoliitto toimittaa
maajoukkueryhmiin kuuluvien urheilijoiden nimet vuosittain SUEK:lle.
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4.4 Sopimukset
Judoliitto sisällyttää kaikkiin sopimuksiin pykälän, jossa sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu noudattamaan
antidopingsääntöjä.
1. Olympiakomitean ja Paralympiakomitean stipendiaatit ja tukiurheilijat.
a. Olympiakomitean ja Paralympiakomitean sopimukset.
2. Suomen Judoliiton urheilijasopimukset
a. koskee nimettyjä maajoukkueurheilijoita U18, U21 ja aikuisten ikäluokissa, jotka
osallistuvat Judoliiton valmennusleireille ja kansainvälisiin kilpailuihin.
b. Judoliiton sopimus, joka on sovellus Olympiakomitean sopimuksesta.
3. Suomen Judoliiton valmentajasopimukset
a. Työsuhteessa olevilla valmentajilla on kirjattu työsopimukseen dopingpykälä.
b. Oman toimen ohella (OTO) valmentajana toimivalla henkilöllä on sopimus, johon on
kirjattu dopingpykälä.
Judoliiton kaikkien työntekijöiden työsopimuksiin kirjataan dopingpykälät, joiden mukaan dopingsääntöjen
rikkomiseen syyllistynyt työntekijä voidaan irtisanoa työsuhteestaan. Työsopimuksista vastaa
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Kaikki Judoliiton henkilöstön jäsenet sekä luottamushenkilöt tutustuvat
antidopingohjelmaan osana perehdytystä sekä aina muutosten jälkeen.
Judoliitto sisällyttää yritysyhteistyösopimuksiinsa dopingpykälät yhteistyökumppanin kanssa erikseen
sovittavalla tavalla. Yritysyhteistyösopimuksista vastaa toiminnanjohtaja.
4.5 Seuranta ja kehitystyö
Judoliiton antidopingohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Päivityksestä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä
valmentajien sekä koulutus- ja nuorisopäällikön kanssa. Antidopingohjelman muutokset hyväksytään
hallituksessa.
Päivitetty ja hyväksytty antidopingohjelma toimitetaan SUEK ry:lle. Se myös julkaistaan Judoliiton omilla
internetsivuilla.
Judoliitto sisällyttää antidopingtoiminnan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaansa. Toimintasuunnitelman
valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja ja hallitus.
Judoliitto sisällyttää antidopingtoiminnan valmennuksen vuosisuunnitelmaan. Valmennuksen
vuosisuunnittelusta vastaa päävalmentaja ja valmennusvaliokunnan puheenjohtaja.
Tässä antidopingohjelmassa nimetyt vastuuhenkilöt raportoivat vuosittain ohjelman toteutumisesta
hallitukselle.
Judoliiton hallitus raportoi antidopingtyöstä vuosittain toimintakertomuksessaan.
5. Erivapaudet
Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä,
hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön.
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SUEK:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.
Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä
vastaa kansainvälinen judoliitto IJF. Lauri Malinen toimii yhteyshenkilönä SUEK:n kanssa kansainvälisiin
erivapauksiin liittyen.
SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet
etukäteismenettelyllä. Judoliitto määrittää yhdessä SUEK:n kanssa judon tasomäärittelyn. Toistaiseksi
yleisen ja U21-sarjan SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat kuuluvat tasomäärittelyn piiriin. Tasomäärittelyn
ulkopuolelle jäävät voivat mahdollisen dopingtestin jälkeen hakea erivapautta takautuvasti.
6. Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomi pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan kansainväliseen
dopingvalvonnan lisäämiseen. Suomen edustaja lääkäri Lauri Malinen on kansainvälisen Judoliiton
lääketieteellisessä komissiossa.
7. Jäsenistön sitouttaminen antidopingohjelmaan
Judoliiton säännöissä sidotaan jäsenistö seurojen kautta dopingin vastaiseen työhön. Säännöissä todetaan,
että Liitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
urheilun antidopingsäännöstöä.
8. Dopingrikkomukset ja seuraamukset
Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
dopingaineiden hallussapito
dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
dopingin edistäminen
osasyyllisyys ja
kielletty yhteistoiminta.

Suomessa SUEK:n Valvontalautakunta käsittelee dopingrikkomukset ja antaa suosituksen seuraamuksesta.
Lopullisen päätöksen dopingrikkomuksen seuraamuksista tekee kamppailulajien yhteinen kurinpitoelin.
Suomen antidopingsäännöstöön perustuvista päätöksistä haetaan ensisijaisesti muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnalta.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 luettelon.
Tutustu ajan tasalla olevaan luetteloon SUEK:in Internetsivuilla www.suek.fi
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Suomen Judoliitto suosittelee kaikkia judon piiriin kuuluvia tutustumaan Suomen urheilun eettisen
keskuksen internetsivuihin. Judoliitossa antidopingasioissa ensisijaisena yhteyshenkilönä toimivat
ikäryhmien vastuuvalmentajat, sekä toiminnanjohtaja.
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