
 

 

 

Suomen Ringetteliitto ry     19.12.2022 

 

ANTIDOPINGOHJELMA 2022 

 

1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet 

Suomen Ringetteliitto ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja 
urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Toiminnan säännöt ja 
määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. 
Liiton vastuullisuusohjeessa käydään läpi laajemmin ringeten reilun pelin periaatteet. Näihin valintoihin 
pohjautuen liitto haluaa kantaa vastuunsa dopingin vastaisessa työssä.  
Doping, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin ringetelle, kuin urheilulle yleensäkin erittäin negatiivisena 
asiana. Siihen kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä liitto pyrkii 
toiminnoillaan kehittämään. Suomen Ringetteliitto haluaa toteuttaa puhdasta ja reilua urheilua ja siksi 
sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. 
 
 

2. Antidopingtoiminnan tavoitteet 

Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet: 
 

• Harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.  

• Ringeten toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton perusarvojen ja 
eettisten periaatteiden suuntaisesti. 

• Ringeten toimijoita sitoutetaan antidopingohjelmaan säännöstöillä, sopimussisällöillä, 
koulutuksella ja säännöllisellä tiedottamisella. 

• Toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 

• Liitto tekee avoimesti yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen, läheisimmin SUEKin, kanssa 
 
Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet on kirjattu tässä ohjelmassa ja näiden toteutuminen raportoidaan 
vuosikertomuksessa.  
Liiton vastuullisuusohje, jonka osa antidopingohjelma on, tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.  
 
Tämä ohjelma on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 19.12.2022. 
  

https://www.ringette.fi/File/hallituksen_kokoukset/Ringeten_Reilu_peli_vastuullisuusohje_SRiL_2021_final.pdf?348026


 

 

3. Vuosittainen antidopingtoiminta ja vastuualueet 

a. Antidopingkoulutus ja -tiedotus 
Pelaajilla ja liiton lajien parissa toimivilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus tietää antidopingohjelmasta.  
Liiton antidopingohjelma jaetaan liiton hallituksen jäsenille, maajoukkueille ja SM-sarja joukkueille. 
Ohjelma on myös esillä liiton sekä SUEKin internetsivuilla.  
 
Antidopingtoiminnasta tiedotetaan yleisesti lajin tiedottamisen pääkanavia (lajien lehdet, verkkosivut, 
seuraposti, suorapostitus sähköpostitse) hyväksikäyttäen. Pääkohderyhmänä ovat maajoukkueet ja SM-
sarjajoukkueet/seurat, joille jaetaan SUEKilta saatavissa olevia materiaaleja.  
 
KAMU-lääkehaku on ladattavissa sovelluksena. Sillä voi helposti tarkistaa kaikki Suomessa myytävät 
lääkevalmisteet.  
 
Puhtaasti Paras verkkokoulutuksen suorittaminen on yksi SM-sarjalisenssin vaatimuksista SM-sarja 
joukkueiden kaikille toimijoille (toimihenkilöt ja pelaajat). Koulutussuorituksia seurataan ja muistutetaan 
vaatimuksesta tarvittaessa. 
 
SUEKilta tilattavia antidopingkoulutuksia suunnataan maajoukkueurheilijoille (naiset ja U21 nuoret) ja 
näiden joukkueiden toimihenkilöille. Nämä järjestetään leiritysten ohessa kohdennetusti valituille 
kisajoukkueille.  
Liiton kouluttaja järjestää antidopingkoulutuksia valmentajakoulutuksissa (II- ja III-taso) osana 
koulutuskokonaisuuksia. Pidetyistä koulutuksista raportoidaan SUEKille. 
 
b. ILMO-ilmoituskanava  
ILMO-palvelun kautta jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan kilpailumanipulaatio-, doping- tai 
katsomoturvallisuusrikkomuksista tai muista urheilun eettisistä rikkomuksista. Suomen Ringetteliitto ohjaa 
kaikki toimijansa käyttämään tätä kanavaa havaitsemistaan epäkohdista ringetessä.  
Palvelussa voi antaa tietoa urheilurikkomuksista nimettömästi tai nimellä. Ilmoituksen sisältö käsitellään 
luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Palvelun linkki 
löytyy liiton internetsivuilta. 
 
c. Sopimuskäytäntö ja sääntökehitys 
Liiton sopimuskulttuuriin (työ-, valmentaja-, pelaaja-, yhteistyösopimukset, jne.) ja säännöstöihin kuuluvat 
eettisiä periaatteita käsittelevät kohdat, johon yhtenä keskeisenä kohtana kuuluu sitouttaminen 
noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöä. Näitä sopimussisältöjä ja eri säännöstöjä kehitetään 
kausittain muuttuvan tarpeen mukaisesti. 
Seuratason sopimusten sisältöjä pyritään kehittämään ja ohjeistamaan samaan suuntaan kuin liiton 
sopimukset.  
  

https://kamu.suek.fi/fi/
https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi
https://ilmo.suek.fi/


 

 

d. Dopingvalvonta 
Liitto hyväksyy kulloinkin voimassa olevan Suomen antidopingsäännöstön ja Maailman 
antidopingsäännöstön mukaisen testaustoiminnan lajien kilpailu- ja harjoitustoiminnassa.  
 
Erivapaudet 
Ringeten kansallinen kilpailutoiminta on SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella. Ringeten 
pelaajien ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen suomalaiseen kilpailutoimintaan. Tasomäärittelyn 
ulkopuolella olevien urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa 
kiellettyä lääkettä tai menetelmää, on pidettävä aina itsellään valmiina ajantasaiset potilasasiakirjat, joista 
käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät. Mahdollisen dopingtestin jälkeen 
heidän tulee hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien 
käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. 
Kansainvälisessä toiminnassa Kansainvälinen Ringetteliitto hyväksyy jäsenmaidensa kansallisten 
antidopingorganisaatioiden erivapausmenettelyt koskien kyseisen maan urheilijoita. 
 
Maajoukkuetoiminta 
Naisten ja nuorten maajoukkueiden joukkuekohtaiset leiritys- ja kilpailutiedot lähetetään SUEKille, 
antidoping@suek.fi . 
 
Dopingtestaus 
Dopingtestejä voidaan tehdä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Urheilija voidaan kutsua testiin missä ja 
milloin tahansa. 
 
Ringeten maaotteluiden ja SM-sarjaotteluiden järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että 
dopingtestejä voidaan suorittaa otteluissa sääntöjen mukaan.  
Liitto on tehnyt SUEKin kanssa yhteistyössä dopingtestauksen menettelyohjeet pääsarjatason otteluihin. 
Ohjetta tarkastellaan vuosittain SUEKin kanssa ja päivitetään tarvittaessa. Asiasta informoidaan sarjoihin 
osallistuvia seuroja sarjaseminaareissa ja menettelyohjeet toimitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille. 
Ottelun järjestäjien tulee jo ennalta varautua dopingtesteihin varmistamalla ottelupaikalta dopingtestitilat. 
Liitto toimii vuosittain yhteistyössä SUEKin kanssa kehitettäessä tulevaa testaustoimintaa.  
 
d. Dopingrikkomusten käsittely 
Toimenpiteet dopingrikkomusasioissa on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä ja Kansainvälisessä 
tulostenkäsittelystandardissa. Näiden mukaan rikkomusepäilyt käsittelee Antidopingasioiden 
kurinpitovaliokunta. Tämä on riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön 
soveltamispiiriin kuuluvan henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna 
dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset. 
 
SUEK ilmoittaa liiton toiminnanjohtajalle sekä urheilijalle epäillyistä dopingrikkomuksista. Toiminnanjohtaja 
informoi asiasta ainoastaan liittohallituksen  
puheenjohtajaa, viestintäpäällikölle sekä liiton antidopingvastaavalle. Positiivisen testituloksen yhteydessä 
toiminnanjohtaja selvittää SUEK:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Liiton antidopingvastaava 
asioi tapauksessa urheilijan suuntaan. 
Liitto on sitoutunut auttamaan mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä koko prosessin ajan. 
 
Liiton kriisiviestinnästä vastaa kriisiviestintäryhmä, jonka muodostavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja 
ja viestintäpäällikkö. Ryhmä päättää tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista 
ottaen huomioon tietojen salassapidon. Työskentely tapahtuu yhteistyössä SUEK:n kanssa. Tapauksen 
käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes lopullinen päätös on tehty tai mikäli 
dopingrikkomusväittämän kohteena oleva henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn. 
 

mailto:antidoping@suek.fi


 

 

4. Antidopingtoimintaa säätelevät liiton toiminta- ja kilpailusääntöjen kohdat 

Liiton toimintasääntöjen otteet: 
 
2 § Liiton tarkoitus 
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. 
 
3 § Toimintamuodot 
Liitto toteuttaa tarkoitustaan 
6. tekemällä alansa koulutus- ja valistustyötä sekä levittämällä liikunta- ja antidopingtietoutta 
 
8 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan 
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen  
antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,  
Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön  
sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 
Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin 
1.1.2021 alkaen.  
 

Kilpailusääntöjen otteet: 

Antidopingmääräykset 
Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa  

• Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä,  

• lajiliiton antidopingsäännöstöä ja -määräyksiä ja  

• kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.  
 
Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan 
voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin. 
 
Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin 
1.1.2021 alkaen. Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa 
antidopingsäännöstöissä.  
 
Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailuluvan (Ice card) lunastaneet urheilijat ovat 
kuuluvat dopingtestauksen piiriin kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. 
 

5. Vuosittaiset antidopingtoimenpiteet 

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa – KAMU  
Naisten pääsarjoihin osallistuvia joukkueita ja ringeten maajoukkueita tiedotetaan KAMU lääkehaun sekä 
mobiilisovellusten olemassaolosta ja SUEKin päivittyvästä Dopingaineryhmät ja -aineet luettelosta. 
Vastuuhenkilönä liiton osaamisen kehittäjä. 
 
Antidopingviestintä 
Liiton antidopingohjelmasta tiedotetaan liiton alaisille toimijoille (hallitus, maajoukkueet, työryhmät, 
jäsenseurat, jne.). Eri kohderyhmiä ajatellen käytetään liiton eri viestintäkanavia monipuolisesti. Esimerkiksi 
hallituksen jäsenille ja maajoukkueiden toimihenkilöille ja pelaajille asioita käydään läpi henkilökohtaisesti 
kokouksissa tai leireillä. Jäsenseuroille asioista viestitään seurapostin ja liiton internetsivujen kautta. 
Vastuuhenkilönä liiton osaamisen kehittäjä. 
  



 

 

 
Puhtaasti paras verkkokoulutus, SM-sarja seminaari ja valmentajakoulutukset 
Puhtaasti paras verkkokoulutuksen suorittaminen vaaditaan kaikilta SM-sarjajoukkueiden toimijoilta. SM-
sarjaseminaareissa käydään läpi sarjan testaustapahtumien menettelyohjeet sekä muutokset liiton 
antidopingohjelmassa. II- ja III-tason valmentajakoulutuksien sisältöön kuuluu antidopingkoulutus liiton 
kouluttajan toimesta. Vastuuhenkilönä liiton osaamisen kehittäjä. 
 
Antidopingkoulutukset maajoukkuepelaajille ja –toimihenkilöille 
Ringeten naisten ja U21 nuorten kisoihin valituille maajoukkueille järjestetään antidopingkoulutusta 
maajoukkueleirien ohessa. Koulutukset järjestetään yhteistyössä SUEKin kanssa. Vastuuhenkilönä liiton 
osaamisen kehittäjä. 
 
Maajoukkueleirien tiedot SUEKille 
Liiton osaamisen kehittäjä lähettää maajoukkueiden leiritysten ajankohdat, ohjelmat sekä 
joukkueenjohtajien yhteystiedot SUEKille. 
 
Sopimuskäytännön ylläpito 
Liiton toiminnanjohtaja vastaa sopimusten sisällöistä ja tarpeellisista päivityksistä. 
 
Antidopingohjelman päivittäminen ja liiton antidopingyhteyshenkilö 
Liiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton osaamisen kehittäjä, joka vastaa ohjelman päivittämisestä. 
Hänen lisäkseen päivittämiseen osallistuu vähintään liiton toiminnanjohtaja ja sarjatoiminnasta vastaava. 
Päivitetyn ohjelman hyväksyy liittohallitus. 


