Suomen
antidopingsäännöstö
2015

Voimassa1.1.2015 alkaen
Säännöstö on hyväksytty 26.11.2014pidetyssä
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokouksessa.

SISÄLLYSLUETTELO

2

JOHDANTO SÄÄNNÖSTÖÖN ......................................................................................................................... 4
1§

SÄÄNNÖSTÖN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA ............................................................................ 4

2§

DOPINGIN MÄÄRITELMÄ JA DOPINGRIKKOMUKSET ................................................................... 6

3§

TODISTELU ........................................................................................................................................ 9

4§

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO ......................................................... 10

5§

TESTAUS JA TUTKINNALLISET MENETTELYT .............................................................................. 14

6§

NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI ......................................................................................................... 17

7§

TULOSTEN KÄSITTELY ................................................................................................................... 19

8§

DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELY ............................................................................................. 24

9§

YKSITTÄISEN KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN ............................................................. 27

10 §

YKSILÖÖN KOHDISTUVAT SEURAAMUKSET ............................................................................... 27

11 §

SEURAAMUKSET JOUKKUEILLE .................................................................................................... 36

12 §

SEURAAMUKSET URHEILUJÄRJESTÖILLE ..................................................................................... 36

13 §

MUUTOKSENHAKU ......................................................................................................................... 36

14 §

RAPORTOINTI, TIEDOTUS JA SALASSAPITO .................................................................................. 40

15 §

VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN ........................................................................................ 43

16 §

SÄÄNNÖSTÖ JA KANSALLISTEN LAJILIITTOJEN VELVOLLISUUDET ......................................... 44

17 §

DOPINGRIKKOMUKSEN VANHENTUMINEN ............................................................................... 44

18 §

ADT:N RAPORTOINTI WADA:LLE ................................................................................................... 44

19 §

VIESTINTÄ JA KOULUTUS ............................................................................................................... 44

20 §

SÄÄNNÖSTÖN MUUTTAMINEN JA TULKINTA SEKÄ VOIMAANTULO JA
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET.................................................................................................................. 45

21 §

MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖN TULKINTA ................................................................... 46

22 §

URHEILIJOIDEN JA MUIDEN HENKILÖIDEN MUUT ROOLIT JA VASTUUT ................................ 47

23 §

SÄÄNNÖSTÖN PÄTEVYYS JA SOVELLETTAVA LAKI .................................................................... 47

LIITE 1 MÄÄRITELMÄT ................................................................................................................................ 49

3
ESIPUHE
Tämä antidopingsäännöstö otetaan käyttöön ja toteutetaan Maailman antidopingsäännöstössä
säädettyjen Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n (ADT) velvollisuuksien mukaisesti.
Suomen valtio on sitoutunut antidopingtoiminnan edellytysten luomiseen hyväksymällä
Unescon antidopingsopimuksen ja Euroopan neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen.
Antidopingsäännöstö on sääntökokoelma, joka ohjaa urheilussa toimimisen ehtoja. Maailman
antidopingsäännöstön tavoitteena on saattaa antidopingperiaatteet voimaan maailmanlaajuisesti
ja yhtenäisesti. Se eroaa luonteeltaan rikos- ja siviilioikeudellisista menettelyistä, eikä sitä ole
tarkoitettu tällaisiin menettelyihin sovellettavien kansallisten vaatimusten ja oikeusnormien
alaiseksi tai rajoittamaksi. Tarkasteltaessa jonkin tietyn tapauksen tosiseikkoja ja lainsäädäntöä
kaikkien oikeusistuinten, sovittelulautakuntien ja muiden tuomioita antavien elinten on oltava
tietoisia Maailman antidopingsäännöstöä toteuttavan antidopingsäännöstön itsenäisyydestä ja
kunnioitettava sitä. Maailman antidopingsäännöstö edustaa myös laaja-alaisesti eri sidosryhmien
maailmanlaajuista
yhteisymmärrystä
rehellisen
urheilun
tukemiseksi.
Maailman
antidopingsäännöstössä otetaan huomioon ihmisoikeudet ja suhteellisuuden periaate, joita myös
sovelletaan tässä säännöstössä.
Maailman antidopingsäännöstön perusteet ja Suomen antidopingsäännöstö
Antidopingohjelmien tavoitteena on säilyttää se, mikä urheilussa on arvokasta. Näitä arvoja
ovat mm.:











etiikka, reilu peli ja rehellisyys
terveys
suorituksen erinomaisuus
hauskuus ja ilo
yhteishenki
omistautuminen ja sitoutuminen
sääntöjen ja lakien kunnioittaminen
itsekunnioitus ja muiden osallistujien kunnioittaminen
rohkeus
yhteisöllisyys ja solidaarisuus.

JOHDANTO SÄÄNNÖSTÖÖN
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Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (ADT) on 4.12.2008 sitoutunut noudattamaan kulloinkin
voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä. ADT:n toiminnassa noudatetaan Maailman
Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymiä kansainvälisiä standardeja sekä WADA:n suosittelemia
toimintamalleja soveltuvin osin. Samalla ADT on vahvistanut Suomen kansallisen
antidopingsäännöstön (säännöstö) yleiskokouksessaan 26.11.2014. ADT voi antaa Maailman
antidopingsäännöstöön tai tähän säännöstöön perustuvia erillisiä toimintaohjeita.
Kansallinen antidopingohjelma
ADT toimii itsenäisenä kansallisena organisaationa Suomessa. ADT:lla on tarpeelliset valtuudet ja
vastuu toteuttaa seuraavia asioita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suunnitella, koordinoida, toteuttaa ja seurata dopingvalvontaa sekä kehittää sitä
tehdä yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten antidopingorganisaatioiden ja
viranomaisten kanssa
edistää testausyhteistyötä eri kansallisten antidopingorganisaatioiden kanssa
suunnitella, toteuttaa ja arvioida antidopingviestintää ja koulutusohjelmia
edistää antidopingtutkimusta
tutkia perusteellisesti kaikki toimivaltaansa kuuluvat dopingrikkomukset sekä selvittää,
onko dopingrikkomuksessa ollut osallisena urheilijan tukihenkilö tai muita henkilöitä,
sekä varmistaa asianmukaisten seuraamusten toimeenpano
selvittää erityisesti tapaukset, joissa dopingrikkomuksen on tehnyt alaikäinen urheilija tai
joissa tukihenkilön urheilijoista enemmän kuin yksi on syyllistynyt dopingrikkomukseen
tehdä täysimittaista yhteistyötä WADA:n kanssa
sen suorittaessa Maailman
antidopingsäännöstön artiklan 20.7.10 mukaisia tutkimuksia
vaikuttaa urheilijan tai urheilijan tukihenkilön rahoituksen lopettamiseen kokonaan tai
osittain dopingrikkomuksesta johtuneen urheilun toimintakiellon ajaksi.

Dopingrikkomukset käsittelee ADT:n yleiskokouksen nimeämä itsenäistä päätösvaltaa käyttävä
Valvontalautakunta.
ADT:n jäsenet ovat Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen
Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio
Valo ry sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry.
1§

SÄÄNNÖSTÖN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA
1.1

Säännöstön keskeisenä tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus osallistua urheiluun,
jossa ei käytetä dopingia ja näin edistää urheilijoiden terveyttä, oikeudenmukaista ja
tasavertaista kohtelua, turvata vaikuttavat menettelytavat dopingin käytön
havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat
dopingrikkomusten selvittämiseksi ja seuraamusten määräämiseksi.

1.2

Soveltaminen kansallisiin lajiliittoihin
Suomen antidopingsäännöstöä sovelletaan Suomessa rekisteröityyn kansalliseen lajiliittoon
ja muuhun urheilujärjestöön, joka on säännöissään tai ADT:n kanssa erikseen solmitulla
sopimuksella sitoutunut noudattamaan tätä säännöstöä sekä edellä johdannossa
tarkoitettuja toimintaohjeita.
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Valtion ja ADT:n rahoituksen tai muun tuen saamisen ehtona on, että kansallinen
lajiliitto tai muu urheilujärjestö hyväksyy ja noudattaa kansallista antidopingohjelmaa ja
tätä säännöstöä, mukaan lukien säännöstön mukaisten dopingrikkomusten seuraamusten
soveltaminen yksilöihin,
sekä tekee yhteistyötä ADT:n ja Valvontalautakunnan kanssa
kaikissa antidopingasioissa, jotka Maailman antidopingsäännöstön mukaan eivät kuulu
asianomaisen kansainvälisen lajiliiton toimivaltaan.
Hyväksymällä tämän säännöstön osaksi omaa säännöstöään kansalliset lajiliitot ja muut
urheilujärjestöt sekä niiden jäsenet ja tapahtumiin osallistuvat tunnustavat ADT:n valtuudet
ja vastuun kansallisen antidopingohjelman toteuttamisessa ja valtuuttavat ADT:n
valvomaan tämän säännöstön noudattamista.
Hyväksymällä tämän säännöstön ja sisällyttämällä sen omiin sääntöihinsä ja ohjeisiinsa
kansallinen lajiliitto tai muu urheilujärjestö hyväksyy, että tämä säännöstö velvoittaa sitä ja
sen jäseniä. Kansallisen lajiliiton tai muun urheilujärjestön on noudatettava päätöksiä, jotka
on tehty tämän säännöstön perusteella, erityisesti Valvontalautakunnan ja Urheilun
oikeusturvalautakunnan päätöksiä.
1.3

Soveltaminen henkilöihin
Tätä säännöstöä sovelletaan myös kaikkiin sellaisiin luonnollisiin henkilöihin heidän
ikäänsä, asuinpaikkaansa tai kansallisuuteensa katsomatta, jotka ovat jonkin maan
kansallisen lajiliiton tai sen jäsen- tai sisarjärjestön jäseniä tai lisenssinhaltijoita tai
osallistuvat niiden järjestämiin, valtuutamiin tai tunnustamiin kilpailuihin tai muihin
tapahtumiin, niiden pitopaiksata riippumatta, tai ovat jonkin sopimusjärjestelyn myötä
tai muutoin jonkin maan kansallisen lajiliiton tai sen jäsen- tai sisarjärjestön toimivallan
alaisia.
Tätä säännöstöä sovelletaan myös kaikkiin urheilijoihin ja urheilijoiden tukihenkilöihin,
jotka ovat kansallisen lajiliiton tai sen jäsenjärjestön jäseniä tai jotka osallistuvat missä
tahansa ominaisuudessa mihin tahansa toimintaan, jonka on järjestänyt, pitänyt, kutsunut
koolle tai valtuuttanut jokin kansallisen urheilutapahtuman järjestäjä tai kansallinen liiga,
joka ei kuulu kansalliseen lajiliittoon, sekä niihin urheilijoihin jotka haluavat
kelpoisuuden osallistua kansainvälisiin urheilutapahtumiin. Nämä yllä mainitut urheilijat
määritellään kansallisen tason urheilijoiksi tämän säännöstön soveltamista varten.
Kuitenkin, jos jonkun tällaisen urheilijan kansainvälinen lajiliitto luokittelee urheilijan
kansainvälisen tason urheilijaksi (eikä kansallisen tason urhelijaksi), heitä pidetään
kansainvälisen tason urheilijoina tämän säännöstön soveltamista varten.
Tämä säännöstö koskee myös kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat säännöstön mukaan
ADT:n toimivallan piirissä, mukaan lukien kaikki urheilijat, jotka ovat Suomen
kansalaisia ja asukkaita, sekä kaiki urheilijat, jotka oleskelevat Suomessa kilpaillakseen,
harjotellakseen tai muusta syystä.
Urheilijat ovat erityisesti vastuussa siitä, että he noudattavat kaikkia kulloinkin voimassa
olevan Suomen antidopingsäännöstön ohjeita ja määräyksiä. Heidän tulee olla
testattavissa, heidän on varmistettava, ettei heidän elimistöönsä pääse mitään urheilussa
kiellettyä ainetta, heidän tulee tiedottaa lääkäreilleen, että he eivät saa käyttää mitään
urheilussa kiellettyä ainetta, tai kiellettyä menetelmää, ja varmistaa, etteivät he syyllisty
dopingrikkomukseen käyttäessään jotain lääketieteellistä hoitoa.
Myös muut säännöstöön kohdan 1 mukaan sitoutuneet henkilöt ovat velvollisia
noudattamaan kaikkia kulloinkin voimassa olevan Suomen antidopingsäännöstön ohjeita
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ja määräyksiä. Heidän tulee tehdä yhteistyötä urheilijoiden
kanssa
dopingtestausohjelman toteuttamiseksi sekä kaikin tavoin edistää
urheilijoiden
dopinginvastaisia asenteita ja käyttäytymistä.
Kaikkien niiden urheilijoiden, jotka eivät kuulu tämän säännöstön piiriin mutta jotka
haluavat kelpoisuuden osallistua kansainvälisiin tai kansallisiin urheilutapahtumiin, tulee
olla tämän säännöstön mukaisen testauksen alaisena vähintään kolme (3) kuukautta
ennen kuin he ovat kelpoisia osallistumaan tällaisiin urheilutapahtumiin.

2§

DOPINGIN MÄÄRITELMÄ JA DOPINGRIKKOMUKSET
Dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa näiden sääntöjen kohtien 2.1 – 2.10 mukaista
dopingrikkomusta.
Tämän kohdan 2 tarkoituksena on määritellä ne olosuhteet ja menettelyt, jotka muodostavat
dopingrikkomuksen. Dopingtapauksen käsittely käynnistyy, kun yhtä tai useampaa näistä
säännöistä on väitetty rikotun.
Urheilijan ja muun edellä kohdassa 1.3 tarkoitetun henkilön tulee olla selvillä siitä, mikä on
dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa
olevassa WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.
Dopingrikkomukset ovat seuraavat:
2.1

Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta
tai merkkiainetta.
2.1.1

Urheilijan on varmistettava, että hänen elimistöönsä ei pääse mitään kiellettyä
ainetta. Urheilija on vastuussa häneltä otetusta näytteestä löytyneestä kielletystä
aineesta, sen aineenvaihduntatuotteista tai merkkiaineista. Urheilijan
tahallisuudella, tuottamuksella, laiminlyönnillä tai tietoisuudella ei ole
vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.1 mukaista dopingrikkomusta.

2.1.2

Riittävänä näyttönä dopingrikkomuksesta pidetään ainakin mitä tahansa
seuraavista:

2.1.3

(a)

urheilijalta otetussa A-näytteessä on kiellettyä ainetta, sen
aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita eikä urheilija vaadi Bnäytteen analyysia eikä sitä tämän vuoksi analysoida, tai

(b)

urheilijan B-näyte analysoidaan ja tämä analyysi vahvistaa urheilijalta
otetun A-näytteen analyysin tuloksen tai

(c)

urheilijan B-näyte on jaettu kahteen näytepulloon ja jälkimmäisen
pullon analyysi vahvistaa ensimmäisestä pullosta löytyneen kielletyn
aineen, sen aineenvaihduntatuotteen tai merkkiaineen.

Urheilijalta otetusta näytteestä löytynyt mikä tahansa kielletty aine, sen
aineenvaihduntatuote tai merkkiaine on, sen pitoisuudesta riippumatta, osoitus
dopingrikkomuksesta; lukuun ottamatta niitä aineita, joille on asetettu rajaarvopitoisuus tai -suhde kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.

2.1.4

2.2

2.3
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Poikkeuksena edellä kohdassa 2.1. tarkoitettuun yleissääntöön voidaan
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa tai kansainvälisissä
standardeissa määrittää erityisiä kriteerejä sellaisten kiellettyjen aineiden käytön
arvioimiseksi, joita voi muodostua myös elimistössä.

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
2.2.1

Urheilijan on varmistettava, että hänen elimistöönsä ei pääse mitään kiellettyä
ainetta ja että hän ei käytä mitään kiellettyä menetelmää. Urheilijan
tahallisuudella, tuottamuksella, laiminlyönnillä tai tietoisuudella ei ole
vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.2 mukaista dopingrikkomusta.

2.2.2

Dopingrikkomuksena pidetään kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä taikka
sellaisen yritystä riippumatta siitä, onko käyttö tai käytön yritys onnistunut.

Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta
jättäminen
Kiellettyä on urheilijan kieltäytyminen dopingtestistä ja testimääräyksen noudattamatta
jättäminen ilman pakottavaa syytä urheilijan saatua kutsun testiin säännöstön mukaisella
tavalla sekä muunlainen dopingtestin välttely.

2.4

Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
Rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija on yhteensä kolme kertaa kahdentoista
kuukauden aikana joko laiminlyönyt ajantasaisen ja paikkansa pitävän olinpaikkatietonsa
ilmoittamisen tai päivittämisen
Kansaivälisen testaus- ja tutkintastandardin
määrittelemällä tavalla tai ei ole ollut tavoitettavissa dopingtestiin olinpaikkatiedoissaan
ilmoittamansa 60 minuutin ajanjakson aikana sitä varten ilmoittamassaan olinpaikassa.
Kolme kertaa voi muodostua myös mistä tahansa edellä mainittujen laiminlyöntien
yhdistelmästä. Kahdentoista kuukauden ajanjaksot alkavat ensimmäisestä ja kustakin
seuraavasta laiminlyönnistä erikseen.

2.5

Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys
Kiellettyä on menettely, joka haittaa tai estää dopingvalvontaa, mutta joka ei muutoin
sisälly kiellettyjen menetelmien määrittelyyn. Manipulointia on ainakin kaikenlainen
tarkoituksellinen dopingtestaushenkilöstön häirintä tai häirinnän yrittäminen, väärien tai
harhaanjohtavien tietojen antaminen antidopingorganisaatiolle tai mahdollisen todistajan
pelottelu tai pelottelun yritys.

2.6

Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmien hallussapito
2.6.1

Urheilijalla on hallussaan
(a)

kilpailun aikana mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää
tai

(b)

kilpailun ulkopuolella mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kiellettyä
menetelmää, jonka tai joiden käyttäminen on kielletty myös kilpailun
ulkopuolella, ellei urheilija näytä toteen, että edellä tarkoitettu
hallussapito perustuu kohdan 4.4. nojalla myönnettyyn erivapauteen tai
muuhun hyväksyttävään syyhyn.
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2.6.2

Urheilijan tukihenkilöllä on hallussaan
(a)

kilpailun aikana mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää
tai

(b)

kilpailun ulkopuolella mitä tahansa kiellettyä ainetta tai kiellettyä
menetelmää, jonka tai joiden käyttäminen on kielletty kilpailun
ulkopuolella, ellei urheilijan tukihenkilö näytä toteen, että edellä
tarkoitettu hallussapito perustuu kohdan 4.4 nojalla urheilijalle
myönnettyyn erivapauteen tai muuhun hyväksyttävään syyhyn.

2.7

Mikä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai
levittämisen yritys

2.8

Minkä tahansa 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.

2.9

Osasyyllisyys
Kiellettyä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen,
peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen
yritys tai kohdan 10.12.1 rikkomus muun henkilön toimesta.

2.10

Kielletty yhteistoiminta
Kiellettyä on urheilijan tai muun säännöstön alaisen henkilön yhteistyö ammatillisessa tai
urheiluun liittyvässä toiminnassa kenen tahansa urheilijan tukihenkilön kanssa, joka
2.10.1

on säännöstön alainen ja säännöstön mukaisessa urheilun toimintakiellossa tai

2.10.2

ei ole minkään antidopingsäännöstön alainen, eikä urheilun toimintakieltoa ole
määrätty Maailman antidopingsäännöstön tai tämän säännöstön mukaisessa
tulostenkäsittelymenettelyssä,
mutta
henkilö
on
rikosprosessissa,
kurinpidollisessa menettelyssä tai ammatillisessa (kurinpito)menettelyssä
tuomittu tai todettu syylliseksi sellaiseen menettelyyn, joka olisi ollut
dopingrikkomus, jos henkilö olisi ollut säännöstön alainen tai henkilön on
edellä mainituissa menettelyissä todettu harjoittaneen tällaista toimintaa.
Tällainen henkilö ei voi toimia edellä sanotulla tavalla yhteistyössä urheilijan tai
hänen tukihenkilönsä kanssa kuuden vuoden ajan tuomiosta tai syyksilukevasta
päätöksestä tai kurinpitomenettelyn tai ammatillisen menettelyn päätöksestä
lähtien tai näissä menettelyissä määrätyn seuraamuksen keston ajan; sen
mukaan kumpi näistä vaihtoehdoista on pidempikestoinen.

2.10.3

toimii edellä kohdissa 2.10.1 tai 2.10.2 tarkoitetun henkilön edustajana tai
välimiehenä.
Tämän säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että
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urheilijalle tai muulle henkilölle, johon sovelletaan Maailman
antidopingsäännöstöä tai tätä säännöstöä, on aiemmin kirjallisesti
ilmoitettu WADA:n tai muun antidopingorganisaation toimesta
urheilijan tukihenkilön säännöstön vastaisesta toiminnasta ja kielletyn
yhteistyön seurauksista tällaiseen henkilöön ja että
urheilija tai muu henkilö voi kohtuullisesti välttää tällaisen yhteistyön.

ADT:n tai asianomaisen antidopingorganisaation tulee myös pyrkiä
ilmoittamaan tällaiselle urheilijan tukihenkilölle siitä, että hän voi 15 päivän
kuluessa antaa ADT:lle tai asianosaiselle antidopingorganisaatiolle
selvityksensä siitä, etteivät kohtien 2.10.1 ja 2.10.2 kriteerit sovellu häneen.
Kohdasta 17 huolimatta tämä soveltuu niihinkin tapauksiin, joissa urhelijan
tukihenkilön säännöstön vastainen menettely oli ilmennyt ennen Maailman
antidopingsäännöstön artiklan 25 mukaista voimaantulopäivää.
Urheilijan tai muun henkilön vastuulla on osoittaa, ettei yhteistyö kohdissa
2.10.1 tai 2.10.2 tarkoitettuun urheilijan tukihenkilöön tapahtunut
ammatillisessa tai urheilullisessa tarkoituksessa.
ADT:n tai muun antidopingorganisaation on ilmoitettava WADA:lle
tiedossaan olevasta kohdissa 2.10.1, 2.10.2 ja 2.10.3 tarkoitetusta urheilijan
tukihenkilöstä.

3§

TODISTELU
3.1

Todistustaakka ja vaadittava näyttö
ADT:n on näytettävä toteen, että dopingrikkomus on tapahtunut. Täyttääkseen
näyttökynnyksen ADT:n on esitettävä valvontalautakunnan riittävästi vakuuttava näyttö
dopingrikkomuksen tapahtumisesta väitteen vakavuus huomioon ottaen. Tämä
näyttökynnys
on
kaikissa
tapauksissa
korkeampi
kuin
tavanomainen
todennäköisyysnäyttö, mutta alempi kuin se, ettei väitteen todenperäisyydestä jää
järkevää epäilyä. Tapauksissa, joissa tämä säännöstö asettaa väitetyn dopingrikkomuksen
tehneelle urheilijalle tai muulle henkilölle todistustaakan jonkin olettaman kumoamiseksi
tai tiettyjen tosiseikkojen tai olosuhteiden osoittamiseksi, näyttökynnys on tavanomainen
todennäköisyysnäyttö.

3.2

Todistuskeinot tosiseikkojen ja olettamien toteennäyttämiseksi
Väitetyn dopingrikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä tahansa luotettavalla
tavalla, myös tunnustamalla.
Todistelussa sovelletaan seuraavia sääntöjä:
3.2.1

Niitä WADA:n hyväksymiä analyysimenetelmiä tai raja-arvoja, joista on
konsultoitu asianmukaista tiedeyhteisöä ja jotka ovat olleet tiedeyhteisön
vertaisarvioinnin kohteena, on pidettävä tieteellisesti pätevinä. Jos urheilija tai
muu henkilö haluaa kumota tämän lähtökohdan, se edellyttää, että hänen on
ilmoitettava WADA:lle tällaisesta väitteestä ja sen perusteista. Myös CAS voi
omasta aloitteestaan ilmoittaa WADA:lle tällaisesta väitteestä.CAS:n paneeli
nimittää WADA:n pyynnöstä asianmukaisen tieteellisen asiantuntijan
auttamaan paneelia väitteen arvioinnissa. WADA:lla on 10 päivän kuluessa
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tällaisen ilmoituksen tai CAS:n tiedonannon vastaanottamisesta oikeus
puuttua asiaan osapuolena, osallistua asian käsittelyyn amicus curiae –roolissa tai
muulla tavoin tuoda todisteita kyseiseen menettelyyn.
3.2.2

WADA:n akkreditoimien laboratorioiden ja muiden WADA:n hyväksymien
laboratorioiden oletetaan suorittaneen näytteiden analysoinnin ja muut
menettelyt Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti. Urheilija tai muu
henkilö voi kumota tämän olettaman osoittamalla, että Kansainvälisestä
laboratoriostandardista on poikettu, siten että poikkeaminen on perustellusti
voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen.
Jos urheilija tai muu henkilö kumoaa edellä mainitun olettaman osoittamalla,
että Kansainvälisestä laboratoriostandardista on poikettu, mikä on perustellusti
voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen, ADT:lla on sen jälkeen
todistustaakka siitä, ettei mainittu poikkeaminen ole aiheuttanut positiivista
testitulosta.

4§

3.2.3

Jostain muusta kansainvälisestä standardista tai muusta antidopingsäännöstöstä
tai –toimintatavasta, joka perustuu Maailman antidopingsäännöstöön tai tähän
säännöstöön, poikkeaminen, joka ei ole aiheuttanut positiivista testitulosta tai
muuta dopingrikkomusta, ei mitätöi testituloksia tai muita todisteita. Jos
urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että jostain toisesta kansainvälisestä
standardista tai muusta antidopingsäännöstöstä tai -toimintatavasta on
poikettu, mikä on perustellusti voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen taikka
muun dopingrikkomuksen, ADT:lla on sen jälkeen todistustaakka siitä, ettei
mainittu poikkeaminen ole aiheuttanut positiivista testitulosta tai
tosiasiaperustaa dopingrikkomukselle.

3.2.4

Tosiasiat, jotka on vahvistettu oikeuden tai toimivaltaisen välimiesoikeuden
ratkaisulla, johon ei voida hakea muutosta tai ei ole haettu muutosta
muutoksenhakuajan päättymiseen mennessä, ovat kumoamaton todiste
urheilijaa tai muuta henkilöä vastaan, jota ratkaisu koskee.

3.2.5

Valvontalautakunta voi tehdä päätöksen tai puuttua asiaan dopingrikkomusta
koskevassa tapauksessa, vaikka urheilija tai muu henkilö, jonka väitetään
syyllistyneen dopingrikkomukseen, saatuaan tiedon kohtuullisessa ajassa ennen
asian käsittelyä, kieltäytyy saapumasta käsittelytilaisuuteen tai vastaamasta
hänelle dopingasian käsittelyssä esitettyihin kysymyksiin.

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO
4.1

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu ja päivitykset
Tähän säännöstöön sisältyy kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo, jonka WADA
julkaisee ja jota se ylläpitää Maailman antidopingsäännöstön artiklassa 4.1 kuvatulla
tavalla. ADT julkaisee kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon vuosittain suomeksi.

4.2

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritellyt kielletyt aineet ja
menetelmät
4.2.1

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritellään ne kielletyt aineet
ja menetelmät, jotka ovat kiellettyjä sekä kilpailuissa että kilpailujen
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ulkopuolella sekä ne aineet ja menetelmät, jotka ovat kiellettyjä ainoastaan
kilpailuissa. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon muutokset ja
täydennykset tulevat osaksi tämän säännöstön määräyksiä ilman eri päätöstä
kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun WADA on julkaissut ne, ellei
luettelossa tai sen päivityksissä määrätä muuta. Kiellettyjen aineiden ja
menetelmien luettelo ja kaikki sen muutokset sitovat voimaantulopäivästään
alkaen kaikkia säännöstön alaisia henkilöitä ja heidän velvollisuutenaan on
tutustua kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon uusimpaan versioon ja
kaikkiin siihen tehtyihin muutoksiin.
4.2.2

4.3

Sovellettaessa kohdan 10 määräyksiä kaikki kielletyt aineet ovat erikseen
määriteltyjä aineita, lukuun ottamatta aineita, jotka eivät kiellettyjen aineiden ja
menetelmien luettelon mukaan kuulu erikseen määriteltyihin aineisiin. Kielletyt
menetelmät eivät voi olla erikseen määriteltyjä aineita.

WADA:n päätökset kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta
WADA:n päätökset kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon sisällytettävistä
kielletyistä aineista ja kielletyistä menetelmistä, aineiden luokittelusta eri luokkiin
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa ja aineen luokittelusta kielletyksi kaikkina
aikoina tai vain kilpailun aikana ovat lopullisia, eikä urheilija tai muu henkilö voi
kyseenalaistaa niitä sillä perusteella, ettei aine tai menetelmä olisi peiteaine tai se ei voisi
parantaa suoritusta tai se ei voisi olla terveydelle vaarallista tai urheiluhengen vastaista.

4.4

Erivapaudet
ADT
noudattaa
erivapausstandardia.

kulloinkin

voimassa

olevaa

WADA:n

Kansainvälistä

4.4.1

Kielletyn aineen tai sen aineenvaihduntatuotteiden tai merkkiaineiden
läsnäoloa ja/tai kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöä tai käytön
yritystä, hallussapitoa tai luovuttamista tai luovuttamisen yritystä ei pidetä
dopingrikkomuksena, jos tapaus koskee Kansainvälisen erivapausstandardin
mukaisesti myönnettyä erivapautta.

4.4.2

Niiden kansallisen tason urheilijoiden, jotka eivät ole kansainvälisen tason
urheiloijoita ja jotka kuuluvat ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin,
tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet ADT:lta Kansainvälisen
erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. Erivapautta tulee hakea
heti tarpeen ilmetessä ja joka tapauksessa (pois lukien hätätilanteet tai
poikkeustilanteet tai tilanteet, joihin sovelletaan
Kansainvälisen
erivapausstandardin kohtaa 4.3) vähintään 30 päivää ennen kuin urheilija
tarvitsee erivapaudelle hyväksynnän (esimerkiksi ennen urheilutapahtumaa)
käyttämällä
ADT:n
internetsivuilta
tai
toimistolta
saatavaa
erivapaushakemuslomaketta.
ADT
nimeää
lääkäreistä
koostuvan
erivapauslautakunnan,
joka
käsittelee
erivapaushakemukset.
Erivapauslautakunnan puheenjohtaja kutsuu koolle ne lautakunnan
asiantuntijat, jotka kulloinkin käsittelevät haettuja erivapauksia. ADT:n
erivapauslautakunta käsittelee hakemuksen viipymättä ja tekee siihen liittyvän
päätöksen kulloinkin voimassa olevien Kansainvälisen erivapausstandardin ja
erillisten erivapausohjeiden mukaisesti. Erivapauslautakunnan päätös, joka
koskee säännöstön kohtaa 4.4.6 on ADT:n lopullinen päätös, ja siitä on
ilmoitettava WADA:lle ja muille asiaan liittyville tahoille Kansainvälisen

erivapausstandardin mukaisella tavalla. Kielletyn aineen tai menetelmän
käyttö ilman vaadittua erivapautta on urheilijan omalla vastuulla.
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4.4.3

ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden
kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että
kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden tai
menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi
urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

4.4.4

ADT:n erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus on voimassa vain
kansallisella tasolla; se ei ole automaattisesti voimassa kansainvälisen tason
kilpailuja varten. Urheilijan, josta tulee kansainvälisen tason urheilija, on
tehtävä seuraavaa:
4.4.4.1

Jos urheilijalla on ADT:n erivapauslautakunnan myöntämä
erivapaus kyseiselle aineelle tai kielletylle menetelmälle, urheilija voi
hakea kansainväliseltä lajiliitoltaan tunnustusta tälle erivapaudelle
Kansainvälisen erivapausstandardin artiklan 7 nojalla. Jos erivapaus
täyttää Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot,
kansainvälinen lajiliitto tunnustaa erivapauden myös kansainvälisen
tason kilpailuja varten. Jos kansainvälinen lajiliitto on sitä mieltä,
että erivapaus ei täytä näitä ehtoja, ja se jätetään tästä syystä
tunnustamatta, kansainvälisen lajiliiton on ilmoitettava asiasta
viipymättä kyseiselle kansainvälisen tason urheilijalle ja ADT:lle ja
kerrottava syyt tunnustamatta jättämiselle. Kansainvälisen tason
urheilijalla ja/tai ADT:lla on ilmoituksen jälkeen 21 päivää aikaa
saattaa asia WADA:n tutkittavaksi. Jos asia saatetaan WADA:n
tutkittavaksi, ADT:n erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus
jää WADA:n päätöstä odotettaessa voimaan kansallisen tason
kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta (mutta
kansainvälisen tason kilpailuihin kyseinen erivapaus ei kelpaa). Jos
asiaa ei saateta WADA:n tutkittavaksi, erivapaus lakkaa
kelpaamasta mihinkään tarkoitukseen, kun 21 päivän mittainen
tutkittavaksi lähettämisen määräaika päättyy.

4.4.4.2

Jos urheilijalla ei vielä ole ADT:n erivapauslautakunnan
myöntämää erivapautta kyseiselle kielletylle aineelle tai kielletylle
menetelmälle, urheilijan on haettava erivapautta suoraan
kansainväliseltä lajiliitolta Kansainvälisessä erivapausstandardissa
määritetyn menettelyn mukaisesti. Jos kansainvälinen lajiliitto
hyväksyy urheilijan hakemuksen, se ilmoittaa siitä urheilijalle ja
ADT:lle. Jos kansainvälisen lajiliiton myöntämä erivapaus ei
ADT:n mielestä täytä Kansainvälisessä erivapausstandardissa
mainittuja ehtoja, ADT voi saattaa asian WADA:n tutkittavaksi 21
päivän kuluessa ilmoituksesta. Jos ADT saattaa asian WADA:n
tutkittavaksi, kansainvälisen lajiliiton myöntämä erivapaus jää
WADA:n päätöstä odotettaessa voimaan kansainvälisen tason
kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta, (mutta
kansallisen tason kilpailuihin kyseinen erivapaus ei kelpaa). Jos
ADT ei saata asiaa WADA:n tutkittavaksi, kansainvälisen lajiliiton
myöntämä erivapaus tulee voimaan myös kansallisen tason
kilpailuiden osalta, kun 21 päivän mittainen tutkittavaksi
lähettämisen määräaika päättyy.
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4.4.5

4.4.6

Erivapauden päättyminen, peruuttaminen ja kumoaminen
4.4.5.1

Tämän antidopingsäännöstön mukaisesti myönnetty erivapaus (a)
päättyy automaattisesti myönnetyn ajanjakson lopussa ilman
erillistä ilmoitusta tai muita muodollisuuksia, (b) voidaan peruuttaa,
jos urheilija ei välittömästi noudata vaatimuksia tai ehtoja, jotka
erivapauslautakunta on asettanut erivapautta myöntäessään, (c)
voidaan kumota erivapauslautakunnan toimesta, jos jälkikäteen
havaitaan, että erivapauden myöntämisen ehdot eivät täytykään tai
(d) voidaan kumota WADA:n tarkistuksen tai valituksen johdosta.

4.4.5.2

Tällöin urheilijalle ei langeteta mitään seuraamuksia erivapauden
mukaisen kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytöstä,
hallussapidosta tai luovuttamisesta, niiltä osin kun se on tapahtunut
ennen erivapauden päättymisen, peruuttamisen tai kumoamisen
voimaantulopäivämäärää. Jos tämän jälkeen todetaan positiivinen
testitulos, kohdan 7.2 mukaisessa tuloksen käsittelyssä, on otettava
huomioon mahdollisuus, että tämä tulos johtuu ennen kyseistä
päivämäärää tapahtuneesta kielletyn aineen tai kielletyn
menetelmän käytöstä, missä tapauksessa dopingrikkomusta ei
väitetä tapahtuneen.

Erivapauspäätösten tutkinnat ja erivapauspäätöksistä tehdyt valitukset
4.4.6.1

Jos ADT:n erivapauslautakunta hylkää erivapaushakemuksen,
urheilija voi valittaa Valvontalautakuntaan ja/tai kohdissa 13.2.2 ja
13.2.3 kuvatulla tavalla Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.

4.4.6.2

WADA tutkii kaikki kansainvälisten lajiliittojen päätökset olla
tunnustamatta
ADT:n
erivapauslautakunnan
myöntämää
erivapautta, kun urheilija tai ADT saattaa asian WADA:n tietoon.
Lisäksi WADA tutkii kaikki kansainvälisten lajiliittojen päätökset
tunnustaa ADT:n erivapauslautakunnan myöntämät erivapaudet,
jotka ADT saattaa WADA:n tietoon. WADA voi tutkia minkä
tahansa muun erivapauspäätöksen koska tahansa joko päätöksen
osapuolten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Jos tutkittava
erivapauspäätös täyttää kansainvälisessä erivapausstandardissa
määritetyt ehdot, WADA ei puutu päätökseen.
Jos
erivapauspäätös ei täytä näitä ehtoja, WADA kumoaa sen.

4.4.6.3

Kohdan 13 nojalla urheilija ja/tai ADT voi valittaa ainoastaan
Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS)
kansainvälisen lajiliiton tekemästä erivapauspäätöksestä, jota
WADA ei ole tutkinut tai jota ei WADA:n tutkimuksen
seurauksena ole kumottu (kyseisen päätöksen voi olla tehnyt myös
ADT:n erivapauslautakunta, jos se on sopinut hakemusten
käsittelemisestä kansainvälisen lajiliiton puolesta).

4.4.6.4

Urheilija, ADT ja/tai kansainvälinen lajiliitto, johon WADA:n
päätös kumota erivapauspäätös vaikuttaa, voi kohdan 13 nojalla
valittaa ainoastaan CAS:iin.

4.4.6.5

5§
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Jos asianmukaisesti lähetettyä hakemusta erivapauden
myöntämiseksi tai tunnustamiseksi tai erivapauspäätöksen
tutkimiseksi ei käsitellä kohtuullisessa ajassa, hakemus katsotaan
hylätyksi.

TESTAUS JA TUTKINNALLISET MENETTELYT
5.1

Testauksen ja tutkinnallisten menettelyiden tarkoitus
Testausta ja tutkinnallisia menettelyjä voidaan tehdä vain dopingvalvontaa varten
Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin määräysten ja sitä täydentävien ADT:n
toimintaohjeiden mukaisesti.
5.1.1

Testausta tehdään sen valvomiseksi, noudattaako urheilija säännöstön
ehdotonta kieltoa käyttää kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää. ADT:n
dopingvalvonnassa ja –testauksessa noudatetaan WADA:n hyväksymää
kulloinkin voimassa olevaa Kansainvälistä testaus- ja tutkintastandardia.

5.1.2

Tutkinnallisia menettelyjä tehdään

5.1.3

5.2

5.1.2.1

poikkeaviin testituloksiin sekä positiivisiin urheiljan biologisen
passin tuloksiin liittyen kohdan 7.4 tai 7.5 mukaisesti sen mukaan,
kumpi niistä on sovellettavissa tapaukseen. Tällöin tutkinnallisissa
menettelyissä kerätään tietoja tai todisteita (erityisesti analyyttisia
todisteita) sen toteamiseksi onko kohdan 2.1 ja/tai kohdan 2.2
mukainen dopingrikkomus tapahtunut;

5.1.2.2

liittyen viitteisiin muista mahdollista kohtien 7.6 tai 7.7 mukaisista
dopingrikkomuksista. Tällöin tutkinnallisissa menettelyissä
kerätään tietoja tai todisteita (erityisesti ei-analyyttisia todisteita),
jotta voidaan todeta, onko tapahtunut jokin kohtien 2.2-2.10
mukaisista dopingrikkomuksista.

ADT voi hankkia, arvioida ja käsitellä kaikista käytettävissä olevista lähteistä
saatavia dopingvalvontaan liittyviä tietoja tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen
testaussuunnitelman laatimiseen, kohdennetun testauksen suunnittelemiseen
ja/tai mahdollisten dopingrikkomusten tutkimiseen.

Toimivalta dopingtestaukseen
5.2.1

ADT:lla on oikeus tehdä ja teettää dopingtestejä sekä kilpailuissa että
kilpailujen ulkopuolella kaikille edellä olevan kohdan 1.3 piiriin kuuluville
urheilijoille kohdassa 5.3 määritettyjen, urheilutapahtumien testausta koskevien
toimivaltarajoitusten puitteissa.

5.2.2

ADT voi tehdä ja teettää dopingtestejä kaikille testaustoimivaltansa piiriin
kuuluville urheilijoille, mukaan lukien urheilun toimintakiellossa olevat
urheilijat, Suomessa ja ulkomailla, missä ja milloin tahansa ennalta
ilmoittamatta.

5.2.3

WADA:lla on Maailman antidopingsäännöstön artiklan 20.7.8 mukainen
oikeus testaukseen kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

15

5.3

5.4

5.2.4

Mikäli kansainvälinen lajiliitto tai suuren tapahtuman järjestäjä valtuuttaa
ADT:n suorittamaan testauksen kokonaisuudessaan tai osittain (suoraan tai
kansallisen lajiliiton kautta), ADT voi ottaa ylimääräisiä näytteitä tai määrätä
laboratorion tekemään ylimääräisiä analyyseja ADT:n kustannuksella.
Kansainväliselle lajiliitolle tai suuren tapahtuman järjestäjälle on ilmoitettava
ylimääräisten näytteiden ottamisesta tai lisäanalyysien tekemisestä.

5.2.5

Jos tämän säännöstön piiriin kuuluvan urheilijan testaa jokin toinen
antidopingorganisaatio, jolla on testaustoimivalta urheilijaan, ADT:n ja
urheilijan kansallisen lajiliiton on tunnustettava tällainen testi kohdan 15
nojalla, ja (kun asiasta on sovittu toisen antidopingorganisaation kanssa tai
muuten säädetty kohdassa 7) ADT voi ryhtyä toimenpiteisiin tämän
säännöstön piiriin kuuluvaa urheilijaa vastaan, jos tällaisen testin perusteella
havaitaan dopingrikkomus.

Testaus urheilutapahtumissa
5.3.1

Vain yhden organisaation tulee vastata testauksesta urheilutapahtumassa (sen
tapahtumapaikoilla tapahtumakauden aikana), lukuun ottamatta kohdan 5.3.2
mukaisia
tilanteita.
Suomessa
järjestettävissä
kansainvälisissä
urheilutapahtumissa testauksesta vastaa kansainvälinen lajiliitto (tai mikä
tahansa muu kansainvälinen organisaatio, joka hallinnoi urheilutapahtumaa).
Suomessa järjestettävissä kansallisissa urheilutapahtumissa testauksesta vastaa
ADT. Mikä tahansa tapahtumakauden aikana tapahtumapaikkojen ulkopuolella
ADT:n tai tapahtumaa hallinnoivan tahon toimeksiannosta tapahtuva testaus
tulee koordinoida ADT:n tai urheilutapahtumaa hallinnoivan tahon kanssa.

5.3.2

Mikäli antidopingorganisaatio, jolla muutoin olisi testaustoimivalta, mutta joka
ei ole vastuussa testauksesta kyseisessä urheilutapahtumassa, haluaa testata
urheilijoita urheilutapahtumassa sen tapahtumapaikoilla tapahtumakauden
aikana, on sen ensin neuvoteltava urheilutapahtumaa hallinnoivan tahon
kanssa sekä saatava siltä lupa tällaisen testauksen suorittamiseen ja
koordinointiin. Mikäli antidopingorganisaatio ei ole tyytyväinen
urheilutapahtumaa
hallinnoivan
tahon
antamaan
vastaukseen,
antidopingorganisaatio voi pyytää WADA:lta lupaa testaukseen ja tällaisen
testauksen koordinoinnista päättämiseen Kansainvälisessä testaus- ja
tutkintastandardissa määriteltyjen menettelyiden mukaisesti. WADA ei anna
lupaa tällaiseen testsukseen ennen kuin se on neuvotellut asiasta
urheilutapahtumaa hallinnoivan tahon kanssa. WADA:n lupapäätös on
lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tällaiset testit tehdään kilpailujen
ulkopuolisina testeinä, ellei testausvaltuutuksessa muuta todeta. Näiden testien
tulostenkäsittely on testit määränneen antidopingorganisaation vastuulla, ellei
urheilutapahtumaa hallinnoivan tahon säännöissä toisin määrätä.

5.3.3

Kansallisten lajiliittojen ja kansallisten urheilutapahtumien järjestäjien tulee
mahdollistaa ja valtuuttaa riippumattomien tarkkailijoiden toiminta
tapahtumissaan..

Testauksen suunnittelu
ADT on vastuussa Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesta
toimivaltaansa kuuluvan dopingvalvonnan ja –testauksen suunnittelusta ja
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toteuttamisesta. ADT koordinoi testaustoimintaa muiden samoja urheilijoita
testaavien antidopingorganisaatioiden kanssa. Tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen
testauksen varmistamiseksi on testaussuunnitelmassa urheilulajit, urheilijat, testityypit,
näytetyypit ja näytteiden analyysin tyypit asetettava tärkeysjärjestykseen Kansainvälisen
testaus- ja tutkintastandardin sekä siihen liittyvän Teknisen dokumentin vaatimusten
mukaisesti. ADT:n on pyydettäessä toimitettava WADA:lle kopio voimssa olevasta
testaussuunnitelmastaan.
5.5

Testauksen koordinointi
Mikäli kohtuullisesti on mahdollista, ADT koordinoi testaustoimintaansa yhdessä
muiden antidopingorganisaatioiden kanssa ADAMS-järjestelmän tai muun WADA:n
hyväksymän menettelyn avulla, jotta testaus olisi mahdollisimman tehokasta ja
vältyttäisiin tarpeettomilta päällekkäisyyksiltä.

5.6

Urheilijan olinpaikkatiedot
5.6.1

ADT muodostaa rekisteröidyn testauspoolin niistä urheilijoista, joiden on
noudatettava
Kansainvälisen
testausja
tutkintastandardin
olinpaikkatietovaatimuksia. Jokaisen rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan
urheilijan on noudatettava seuraavia Kansainvälisen testaus- ja
tutkintastandardin vaatimuksia: (a) ilmoitettava olinpaikkatietonsa ADT:lle
vuosineljänneksittäin, (b) päivitettävä näitä tietoja tarpeen mukaan niin, että ne
ovat aina täsmällisiä ja ajan tasaisia sekä (c) oltava tavoitettavissa testausta
varten ilmoittamissaan olinpaikoissa.

5.6.2

ADT julkaisee ADAMS-järjestelmän kautta luettelon, josta käy ilmi
rekisteröityyn testauspooliin kuuluvat urheiljat joko urheilijan nimellä tai
tarkasti määrättyjen ehtojen perusteella. ADT tekee yhteistyötä kansainvälisten
lajiliittojen kanssa testauspooliin liitettävien urheilijoiden määrittämiseksi ja
heidän olinpaikkatietojensa keräämiseksi. Mikäli urheilija kuuluu kansainvälisen
lajiliittonsa kansainväliseen rekisteröityyn testauspooliin ja ADT:n kansalliseen
rekisteröityyn testauspooliin, ADT ja kansainvälinen lajiliitto sopivat
keskenään, kumpi niistä toimii urheilijan olinpaikkatietoja hallinnoivana
tahona: urheilijan ei tarvitse ilmoittaa olinpaikkatietojaan kuin yhdelle taholle.
ADT tarkistaa ja päivittää tarpeen mukaan kriteereitä, joiden perusteella
urheilijoita nimetään ADT:n rekisteröityyn testauspooliin, ja pitää
rekisteröidyn testauspoolinsa kriteerien mukaisena. ADT tekee yhteistyötä
kansallisten lajiliittojen kanssa testauspoolikriteerit täyttävien urheilijoiden
määrittämisessä. Urheilijoille ilmoitetaan kirjallisesti heidän kuulumisestaan
rekisteröityyn testauspooliin ja heidän poistamisestaan poolista.

5.6.3

Mikäli urheilija ei noudata Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin
vaatimuksia, tätä pidetään kohdan 2.4 mukaisena ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyöntinä tai tavoittamattomuutena testiin.

5.6.4

ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija on velvollinen
noudattamaan
Kansainvälisen
testausja
tutkintastandardin
olinpaikkatietovaatimuksia, kunnes (a) urheilija ilmoittaa kirjallisesti ADT:lle,
että on lopettanut tai (b) ADT ilmoittaa kirjallisesti urheilijalle, että hän ei enää
täytä ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuulumisen kriteereitä ja että ADT
on poistanut hänet testauspoolista.

5.6.5

5.6.6

5.7

6§
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Urheilijan olinpaikkatiedot ovat (ADAMS-järjestelmän tai muun WADA:n
hyväksymän
järjestelmän
kautta)
WADA:n
ja
muiden
antidopingorganisaatioiden, joilla on valtuudet testata kyseinen urheilija,
saatavilla. Olinpaikkatiedot ovat luottamuksellista tietoa ja niitä käytetään vain
Maailman antidopingsäännöstön kohdassa 5.6 määritettyihin tarkoituksiin.
Olinpaikkatiedot tuhotaan Kansainvälisen tietosuojastandardin mukaisesti.
ADT:lla on oikeus rekisteröidyn testauspoolin lisäksi määrittää urheilijoista tai
joukkueista yksi tai useampia testauspooleja, joihin kuuluvilla urheilijoilla tai
joukkueilla on velvollisuus ilmoittaa olinpaikkatiettonsa ADT:n määräämällä
tavalla. ADT antaa edellä tarkoitetuille urheilijoille tai joukkueille täsmälliset
ohjeet ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä ja mahdollisten laiminlyöntien
käsittelystä.

Kilpailemaan palaavat kilpailemisen lopettaneet urheilijat
5.7.1

ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija, joka on kirjallisesti
ilmoittanut kilpailemisen lopettamisesta ADT:lle, ei saa palata kilpailemaan
kansainvälisissä urheilutapahtumissa tai kansallisissa urheilutapahtumissa
ennen kuin hän on kirjallisesti ilmoittanut ADT:lle aikomuksestaan palata
kilpailemaan ja ollut testauksen piirissä kuuden (6) kuukauden ajan ennen
kilpailemaan palaamista, mukaan lukien (pyydettäessä) Kansainvälisen testausja tutkintastandardin olinpaikkatietovaatimusten noudattaminen. WADA voi,
neuvoteltuaan asiasta ADT:n ja urheilijan kansainvälisen lajiliiton kanssa,
myöntää poikkeuksen sääntöön, joka koskee kuusi (6) kuukautta etukäteen
tapahtuvaa kirjallista ilmoitusta, mikäli kyseisen säännön ehdoton
soveltaminen olisi selvästi epäoikeudenmukaista urheilijan kannalta. Tästä
päätöksestä voi valittaa kohdan 13 nojalla. Tätä kohtaa 5.7.1 rikkovat
kilpailutulokset hylätään.

5.7.2

Mikäli urheilija lopettaa urheilun ollessaan urheilun toimintakiellossa ja haluaa
sitten palata kilpailemaan, urheilija ei saa kilpailla kansainvälisissä
urheilutapahtumissa eikä kansallisissa urheilutapahtumissa ennen kuin hän on
ilmoittanut kirjallisesti paluustaan ADT:lle ja kansainväliselle lajiliitolleen
kuutta (6) kuukautta aikaisemmin (tai urheilijan lopettamispäivämäärästä
laskettua urheilun toimintakiellon jäljellä olevaa pituutta vastaavaa aikaa
aikaisemmin, jos jäljellä olevan ajan pituus oli tuolloin yli kuusi kuukautta) ja
ollut kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä. Urheilijan on pyydettäessä
ilmoitettava ajan tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietonsa ADT:lle.

NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI
Dopingtesteissä
otettujen
näytteiden
antidopingsäännöstön artiklan 6 määräyksiä.
6.1

analysoinnissa

noudatetaan

Maailman

Akkreditoitujen ja WADA:n hyväksymien laboratorioiden käyttö
ADT lähettää kohdan 2.1 tarkoitusta varten säännöstön mukaiset dopingtestinäytteet
WADA:n akkreditoimaan laboratorioon tai laboratorioon, joka on muutoin WADA:n
hyväksymä. Tulosten käsittelystä vastaava antidopingorganisaatio valitsee näytteiden
analysointiin käytettävän WADA:n akkreditoiman laboratorion (tai muun WADA:n

hyväksymän laboratorion). Laboratoriot analysoivat dopingtestinäytteet ja raportoivat
tuloksista laboratorioita koskevan Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti.
6.2
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Näytteiden analysoinnin tarkoitus
Näytteet analysoidaan kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määriteltyjen
kiellettyjen aineiden ja kiellettyjen menetelmien sekä muiden, Maailman
antidopingsäännöstön artiklan 4.5. mukaisesti määrättyjen, seurannan kohteena olevien
aineiden havaitsemiseksi tai antidopingorganisaation avustamiseksi relevanttien
parametrien profiloinnissa urheilijan virtsa-, veri- tai muusta näytteestä, mukaan lukien
DNA- ja geeniprofilointi. Näytteitä voidaan ottaa ja säilyttää mahdollisia tulevia
analysointeja varten.
ADT pyytää laboratorioita analysoimaan näytteet Maailman antidopingsäännöstön
artiklan 6.4 ja Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin kohdan 4.7 mukaisesti.

6.3

Näytteiden tieteellinen tutkimus
Näytteitä ei saa käyttää ilman urheilijan kirjallista suostumusta muihin kuin kohdassa 6.2.
määrättyihin tarkoituksiin. Jos näytteitä käytetään urheilijan suostumuksella muihin kuin
kohdassa 6.2 määrättyihin tarkoituksiin, niistä on poistettava kaikki tunnistetiedot niin,
ettei näytteistä käy välillisestikään ilmi sen urheilijan henkilöllisyys, jolta näyte on otettu.

6.4

Näytteitä koskevat analyysi- ja raportointistandardit
Laboratoriot analysoivat näytteet ja ilmoittavat tulokset Kansainvälisen
laboratoriostandardin mukaisesti. Tehokkaan testauksen varmistamiseksi säännöstön
artiklassa 5.4.1 on viittaus Tekniseen dokumenttiin, jossa määritetään riskiarviointiin
perustuvat näytteiden analyysivalikoimat tietyille urheilulajeille. Laboratorioiden on
analysoitava näytteet näiden valikoimien mukaisesti, paitsi seuraavissa tapauksissa:

6.5.

6.4.1

ADT voi pyytää laboratorioita analysoimaan näytteet käyttäen laajempia
valikoimia kuin Teknisessä dokumentissa kuvatut valikoimat.

6.4.2

ADT voi pyytää laboratorioita analysoimaan näytteet käyttäen suppeampia
valikoimia kuin Teknisessä dokumentissa kuvatut valikoimat, mutta vain, jos
ADT on vakuuttanut WADA:lle, että suppeampi analyysi on asianmukainen
johtuen kyseisen maan tai urheilulajin erityisolosuhteista, jotka on kuvattu
testaussuunnitelmassa.

6.4.3

Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti laboratoriot voivat omasta
aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan analysoida näytteistä sellaisia kiellettyjä
aineita ja kiellettyjä menetelmiä, jotka eivät sisälly Teknisessä dokumentissa
kuvattuun näytteiden analyysivalikoimaan tai joita testaava taho ei ole
määrännyt. Tällaisten analyysien tulokset on raportoitava ADT:lle, ne ovat
yhtä päteviä ja niillä on samat seuraukset kuin millä tahansa muulla
analyysituloksella.

Näytteiden uudelleenanalysointi
Mikä tahansa näyte voidaan analysoida uudelleen tulosten käsittelystä vastaavan
antidopingorganisaation toimesta koska tahansa ennen kuin antidopingorganisaatio on
ilmoittanut A- ja B- analyysin tulokset (tai A-näytteen tuloksen, kun B-näytteen

analyysistä on luovuttu tai sitä ei tehdä) urheilijalle perusteena väittämälle kohdan 2.1
mukaisesta dopingrikkomuksesta.
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Mikä tahansa näyte voidaan säilyttää ja analysoida uudellen kohdassa 6.2 määriteltyjä
tarkoituksia varten: a) WADA:n toimesta koska tahansa ja/tai b) ADT:n toimesta koska
tahansa ennen kuin ADT on ilmoittanut sekä A- että B-näytteen analyysitulokset (tai Anäytteen tuloksen, kun B-näytteen analyysistä on luovuttu tai sitä ei tehdä) urheilijalle
perusteena väittämälle kohdan 2.1 mukaisesta dopingrikkomuksesta.
Jatkoanalyysit on tehtävä Kansainvälisen laboratoriostandardin ja Kansainvälisen
testaus- ja tutkintastandardin vaatimusten mukaisesti.
7§

TULOSTEN KÄSITTELY
7.1

7.2

Vastuu tulosten käsittelystä
7.1.1

ADT vastaa toimivaltansa piiriin kuuluvien urheilijoiden ja muiden
henkilöiden tulosten käsittelystä säännöstön kohdassa 7 määritettyjen
periaatteiden mukaisesti.

7.1.2

Jos ADT päättää ottaa lisänäytteitä kohdassa 5.2.4 määritellyissä tapauksissa,
on ADT vastuussa tulosten käsittelystä. Jos ADT kuitenkin vain määrää
laboratoriota tekemään lisäanalyysejä omalla kustannuksellaan, pidetään
kansainvälistä lajiliittoa tai suuren urheilutapahtuman järjestäjää tulosten
käsittelystä vastuullisena antidopingorganisaationa.

ADT:n testeistä saatujen positiivisten testitulosten käsittely

ADT:n testien tulosten käsittely etenee seuraavasti:

7.3

7.2.1

Dopingnäytteet analysoineen laboratorion tulee ilmoittaa ADT:lle kaikkien
analysoitujen näytteiden tulokset luotettavalla ja luottamuksellisella tavalla ja
ADAMS-järjestelmän vaatimusten mukaisesti.

7.2.2

Vastaanotettuaan positiivisen testituloksen, ADT selvittää,
(a)

onko urheilijalla voimassa oleva erivapaus lääkinnällistä käyttöä varten
positiivisen testituloksen aiheuttaneelle aineelle tai voidaanko tällainen
erivapaus myöntää hänelle jälkikäteen tämän säännöstön ja
Kansainvälisen erivapausstandardin perusteella tai

(b)

onko
Kansainvälisestä testaus- ja tutkintastandardista tai
Kansainvälisestä laboratoriostandardista poikettu siten, että kyseinen
poikkeama olisi voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen.

Positiivisten testitulosten alustavaa selvitystä seuraava ilmoitus ja selvityspyyntö
7.3.1

Jos kohdan 7.2.2 mukaisesti tehdyssä selvityksessä ei löydetä Kansainvälisen
erivapausstandardin mukaista erivapautta eikä oikeutta erivapauteen tai
poikkeamaa Kansainvälisestä testaus- ja
tutkintastandardista tai
Kansainvälisestä laboratoriostandardista, minkä seurauksena positiivinen
testitulos on aiheutunut, ADT ilmoittaa seuraavat tiedot viipymättä
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todisteellisesti urheilijalle ja samanaikaisesti urheilijan kansainväliselle
lajiliitolle, WADA:lle ja urheilijan kansalliselle lajiliitolle sekä
Valvontalautakunnalle kohdassa 14.1 määrätyllä tavalla:
(a)

tieto positiivisesta testituloksesta ja sen aiheuttaneesta kielletystä
aineesta

(b)

tieto epäillystä dopingrikkomuksesta ja rikottu säännöstön kohta
sekä mahdolliset seuraamukset kyseisestä dopingrikkomuksesta

(c)

tieto urheilijan oikeudesta pyytää annetun määräajan puitteissa Bnäytteen analyysiä ja siitä, että, jos tätä pyyntöä ei tehdä, katsotaan
urheilijan luopuneen oikeudesta B-näytteen analyysiin

(d)

tieto B-näytteen analyysin päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta, jos
urheilija tai urheilijan lajiliitto tai ADT pyytää B-näytteen analyysiä

(e)

tieto urheilijan ja/tai urheilijan edustajan sekä urheilijan lajiliiton
oikeudesta olla läsnä, kun B-näytteen avataan ja analysoidaan
Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti

(f)

toeto urheilijan oikeudesta saaada pyynnöstä kopiot A- ja B-näytteen
laboratoriodokumentaatiosta,
jossa
on
Kansainvälisen
laboratoriostandardin edellyttämät tiedot.

(g)

tieto urheilijan oikeudesta vastata kaikkiin väitteisiin, joiden mukaan
säännöstöä on rikottu

(h)

tieto urheilijan mahdollisesta, kohdan 7.9 mukaan mukaan
määrätystä valiaikaisesta urheilun toimintakiellosta, sekä siihen
liityvistä seuraamuksista

(i)

tieto urheilijan oikeudesta antaa selvityksensä ja tulla kuulluksi
Valvontalautakunnan kokouksessa ennen Valvontalautakunnan
päätöksentekoa sittä, onko kyseessä dopingrikkomus.

Jos ADT päättää olla esittämättä positiivista testitulosta dopingrikkomuksena,
se ilmoittaa tästä urheilijalle, urheilijan kansalliselle ja kansainväliselle lajiliitolle
ja WADA:lle.
7.3.2

Urheilijan tai urheilijan lajiliiton tai ADT:n pyytäessä B-näytteen analyysiä se
järjestetään Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti. Urheilija voi
hyväksyä A-näytteen analyysitulokset luopumalla oikeudestaan B-näytteen
analyysiin. ADT voi siitä huolimatta halutessaan pyytää B-näytteen analyysiä.

7.3.3

Urheilija ja/tai hänen edustajansa ja urheilijan kansallinen lajiliitto sekä ADT
saavat olla läsnä B-näytteen analyysin aikana.

7.3.4

Jos B-näytteen analyysi ei vahvista A-näytteen analyysiä, koko testiä pidetään
negatiivisena (ellei ADT vie asiaa eteenpäin dopingrikkomuksena kohdan 2.2
nojalla) ja urheilijalle, urheilijan kansalliselle ja kansainväliselle lajiliitolle sekä
WADA:lle ilmoitetaan asiasta.

7.3.5

7.3.6
7.4
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Jos B-näytteen analyysi vahvistaa A-näytteen analyysin, löydöksistä
ilmoitetaan urheilijalle, urheilijan kansainväliselle ja kansalliselle lajiliitolle ja
WADA:lle.
B-näyte analysoidaan sitä pyytäneen tahon kustannuksella.

Poikkeavien testitulosten tutkinta
7.4.1

Kansainvälisen laboratoriostandardin mukaisesti joissakin tapauksissa
laboratoriot määrätään raportoimaan sellaisten kiellettyjen aineiden
läsnäolosta, joita elimistö voi tuottaa endogeenisesti eli elimistössä
luonnostaan. Tällaiset tulokset raportoidaan poikkeavina testituloksina, eli
löydöksinä, joille on tehtävä lisätutkimuksia.

7.4.2

Kun ADT vastaanottaa poikkeavan testituloksen, se selvittää, onko (a)
urheilijalle myönnetty asianmukainen erivapaus tai voidaanko sellainen
myöntää Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti tai (b) onko poikkeava
testitulos aiheutunut siitä, että on poikettu Kansainvälisestä testaus- ja
tutkintastandardista tai Kansainvälisestä laboratoriostandardista.

7.4.3

Jos kohdan 7.4.2 mukaisen selvityksen perusteella poikkeavan testituloksen
syynä on asianmukainen erivapaus tai poikkeama Kansainvälisestä testaus- ja
tutkintastandardista tai Kansainvälisestä laboratoriostandardista, testiä pidetään
negatiivisena ja urheilijalle, urheilijan kansainväliselle lajiliitolle ja WADA:lle
ilmoitetaan asiasta.

7.4.4

Jos poikkeavan testituloksen syynä ei kohdan 7.4.2 selvityksen perusteella ole
asianmukainen erivapaus tai poikkeama Kansainvälisestä testaus- ja
tutkintastandardista tai Kansainvälisestä laboratoriostandardista, ADT tekee tai
teettää tarvittavat lisäselvitykset. Kun lisäselvitykset on tehty, poikkeava
testitulos esitetään joko kohdan 7.3.1 mukaisena positiivisena testituloksena tai
urheilijalle, urheilijan kansainväliselle ja kansalliselle lajiliitolle ja WADA:lle
ilmoitetaan, että poikkeavaa testitulosta ei esitetä positiivisena testituloksena.

7.4.5

ADT ei ilmoita poikkeavasta testituloksesta ennen kuin se on tutkinut asian ja
päättänyt, esittääkö se poikkeavan testituloksen positiivisena testituloksena,
paitsi seuraavien ehtojen toteutuessa:
7.4.5.1

Jos ADT päättää, että B-näyte on analysoitava ennen kuin
tutkimuksen lopputuloksesta voidaan päättää, ADT voi analysoida
B-näytteen ilmoitettuaan siitä urheilijalle. Ilmoituksessa on oltava
kuvaus poikkeavasta testituloksesta ja kohdassa 7.3.1(d)–(f) kuvatut
tiedot.

7.4.5.2

Jos (a) suuren urheilutapahtuman järjestäjä ennen jotakin sen
järjestämää kansainvälistä urheilutapahtumaa tai (b) urheilujärjestö,
jonka vastuulla on tiettyyn määräaikaan mennessä valita joukkueen
jäsenet kansainvälistä urheilutapahtumaa varten, pyytää ADT:aa
ilmoittamaan, onko suuren urheilutapahtuman järjestäjän tai
urheilujärjestön laatimassa urheilijaluettelossa urheilijaa, jonka
poikkeavan testituloksen selvitys on kesken, kertoo ADT tällaisesta
urheilijasta sen jälkeen, kun se on tiedottanut poikkeavasta
testituloksesta kyseiselle urheilijalle.
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7.5

Urheilijan biologisen passin poikkeavien ja positiivisten tulosten tutkiminen
Urheilijan biologisen passin poikkeavien tulosten ja positiivisten tulosten tutkiminen
tapahtuu Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa ja Kansainvälisessä
laboratoriostandardissa määritetyllä tavalla. Ollessaan varma dopingrikkomuksen
tapahtumisesta, ADT ilmoittaa väitetystä dopingrikkomuksesta ja väittämän perusteista
viipymättä urheilijalle (ja samanaikaisesti urheilijan kansainväliselle ja kansalliselle
lajiliitolle ja WADA:lle).

7.6

Olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntien tutkiminen
ADT selvittää mahdolliset olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit ja
testiin tavoittamattomuudet (siten kun ne on määritetty Kansainvälisessä testaus- ja
tutkintastandardissa) niiden urheilijoiden osalta, jotka ilmoittavat olinpaikkatietonsa
ADT:lle. Selvitys tapahtuu Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti.
Ollessaan varma, että kohdan 2.4 mukainen dopingrikkomus on tapahtunut, ADT
ilmoittaa väitetystä kohdan 2.4 rikkomuksesta ja sen perusteista viipymättä urheilijalle (ja
samanaikaisesti urheilijan kansainväliselle ja kansalliselle lajiliitolle ja WADA:lle).

7.7

Kohtien 7.2–7.6 piiriin kuulumattomien dopingrikkomusten tutkiminen
ADT toteuttaa kaikki tarvittavat seurantatutkimukset niiden mahdollisten
dopingrikkomusten osalta, jotka eivät kuulu kohtien 7.2–7.6 piiriin. Ollessaan varma
dopingrikkomuksen tapahtumisesta, ADT ilmoittaa väitetystä dopingrikkomuksesta ja
sen perusteista viipymättä urheilijalle tai muulle henkilölle (ja samanaikaisesti urheilijan
kansainväliselle ja kansalliselle lajiliitolle ja WADA:lle).

7.8

Aikaisempien dopingrikkomusten tunnistaminen
Ennen kuin ADT tiedottaa edellä mainitusta väitetystä dopingrikkomuksesta urheilijalle
tai muulle henkilölle, ADT selvittää ADAMS-järjestelmän tietojen avulla sekä ottamalla
yhteyden WADAan ja muihin asiaan liittyviin antidopingorganisaatioihin, onko urheilija
tai muu henkilö aiemmin syyllistynyt dopingrikkomukseen.

7.9

Väliaikaiset urheilun toimintakiellot
7.9.1

Pakollinen väliaikainen urheilun toimintakielto: Jos A-näytteen analyysi on
johtanut positiiviseen testitulokseen kielletystä aineesta, joka ei ole erikseen
määritelty aine, tai kielletystä menetelmästä eikä kohdan 7.2.2 mukainen
selvitys paljasta asianmukaista erivapautta tai poikkeamaa Kansainvälisestä
testaus- ja tutkintastandardista tai Kansainvälisestä laboratoriostandardista,
joka olisi aiheuttanut positiivisen testituloksen, langetetaan väliaikainen
urheilun toimintakielto kohtien 7.2, 7.3 ja 7.5 mukaisella ilmoituksella tai
välittömästi ilmoituksen jälkeen.

7.9.2

Valinnainen väliaikainen urheilun toimintakielto: Jos havaitaan positiivinen
testitulos, joka liittyy erikseen määritettyyn aineeseen tai epäpuhtaaseen
tuotteeseen, tai jos havaitaan jokin muu dopingrikkomus, joka ei kuulu kohdan
7.9.1 piiriin, ADT voi langettaa väliaikaisen urheilun toimintakiellon sille
urheilijalle tai muulle henkilölle, jonka väitetään tehneen dopingrikkomuksen.
Väliaikainen urheilun toimintakielto voidaan langettaa milloin tahansa kohdissa
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7.2–7.7 kuvatun selvityksen ja urheilijalle annetun ilmoituksen jälkeen ja
ennen kohdassa 8 kuvattua lopullista käsittelyä.
7.9.3

Kohdan 7.9.1 tai kohdan 7.9.2 mukaista väliaikaista urheilun toimintakieltoa ei
saa langettaa, ellei urheilijalle tai muulle henkilölle anneta joko: (a)
mahdollisuutta alustavaan kuulemiseen joko ennen väliaikaisen urheilun
toimintakiellon langettamista tai pian sen langettamisen jälkeen tai (b)
tilaisuutta lopulliseen käsittelyyn nopeutetulla aikataululla kohdan 8 mukaisesti
pian väliaikaisen urheilun toimintakiellon langettamisen jälkeen. Väliaikaiseen
urhrilin toimintakieltoon määrätyn urheilijan tai muun henkilön alustavasta
kuulemisesta tai nopeutetusta käsittelystä määrätään Valvontalautakunnan
työjärjestyksessä. Lisäksi urheilijalla tai muulla henkilöllä on kohdan 13.2
nojalla oikeus valittaa väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta.
7.9.3.1

Alustavassa kuulemisessa langetetaan väliaikainen urheilun
toimintakielto (tai sitä ei kumota), paitsi jos urheilija tai muu
henkilö osoittaa, että: (a) väitetyllä dopingrikkomuksella ei ole
kohtuullisia mahdollisuuksia pysyä voimassa, johtuen esimerkiksi
selvästä virheestä urheilijaa tai muuta henkilöä vastaan nostetussa
tapauksessa, (b) urheilijalla tai muulla henkilöllä on vahva näyttö
siitä, että väitetty dopingrikkomus ei ole aiheutunut hänen
tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään ja urheilun toimintakielto,
joka muuten tällaisesta rikkomuksesta langetettaisiin, tulee
todennäköisesti kokonaan kumotuksi kohdan 10.4 mukaisesti tai
(c) asian tosiseikkoja ja olosuhteita kokonaisuutena harkittaessa
väliaikaisen urheilun toimintakiellon langettaminen olisi
epäoikeudenmukaista ennen kohdan 8 mukaista lopullista
käsittelyä. Kynnys tämän perusteen (c) käyttämiselle on korkea ja
se soveltuu vain todella poikkeuksellisiin tilanteisiin. Esimerkiksi
se, että väliaikainen urheilun toimintakielto estäisi urheilijaa tai
muuta henkilöä osallistumasta johonkin tiettyyn kilpailuun tai
urheilutapahtumaan, ei ole tässä tapauksessa tarkoitettu
poikkeuksellinen tilanne.

7.9.4

Jos väliaikainen urheilun toimintakielto langetetaan A-näytteestä saadun
positiivisen testituloksen perusteella, ja myöhemmin B-näytteelle tehty analyysi
ei vahvista A-näytteen analyysiä, urheilijalle ei langeteta enää lisää väliaikaista
urheilun toimintakieltoa kohdan 2.1 rikkomisen perusteella. Tilanteissa, joissa
urheilija (tai urheilijan joukkue) on poistettu kilpailusta kohdan 2.1 rikkomisen
vuoksi ja sen jälkeinen B-näytteen analyysi ei vahvista A-näytteestä tehtyä
löydöstä ja urheilija tai joukkue voidaan ottaa takaisin kilpailuun kilpailun siitä
häiriintymättä, urheilija tai joukkue voi jatkaa kilpailuun osallistumista. Lisäksi
urheilija tai joukkue voi sen jälkeen osallistua muihin kilpailuihin samassa
urheilutapahtumassa.

7.9.5

Kaikissa tapauksissa, joissa urheilijalle tai muulle henkilölle on ilmoitettu
dopingrikkomuksesta, mutta hänelle ei ole langetettu väliaikaista urheilun
toimintakieltoa, urheilijalle tai muulle henkilölle tarjotaan mahdollisuutta
hyväksyä väliaikainen urheilun toimintakielto vapaaehtoisesti, kunnes asia on
ratkaistu.

7.9.6

Väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilija tai muu henkilö ei saa

(a) edustaa urheilujärjestöä tai muuta säännöstöön sitoutunutta yhteisöä
kilpailussa missään säännöstöön sitoutuneessaa lajissa; eikä
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(b) osallistua säännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun yhteisön
järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin kilpailijana tai
toimitsijana.
7.10

7.11

Ratkaisu ilman enempää käsittelyä
7.10.1

Urheilija tai muu henkilö, jonka on väitetty tehneen dopingrikkomuksen, voi
koska tahansa myöntää tehneensä rikkomuksen, luopua oikeudestaan
enempään käsittelyyn ja hyväksyä ne seuraukset, jotka säännöstössä määrätään
tai (asioissa, joissa säännöstö sallii rangaistuksen osalta harkinnanvaraisuutta)
joita Valvontalautakunta suosittelee.

7.10.2

Urheilijan tai muun henkilön, jonka on väitetty tehneen dopingrikkomuksen,
mutta joka ei kiistä väitettä ADT:n lähettämässä dopingrikkomusta koskevassa
ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä, tulkitaan myöntäneen
rikkomuksen, luopuneen oikeudestaan enempään käsittelyyn ja hyväksyvän ne
seuraamukset, jotka tässä säännöstössä määrätään, tai (asioissa, joissa tämä
säännöstö sallii rangaistuksen osalta harkinnanvaraisuutta) joita
Valvontalautakunta suosittelee.

7.10.3

Kohtien 7.10.1 tai 7.10.2 mukaisissa tapauksissa, joissa asian enemmästä
käsittelystä on luovuttu, noudatetaan kohdan 8.3 mukaista menettelyä.

Tulostenkäsittelyn päätöksistä ilmoittaminen
Kaikissa tapauksissa, joissa ADT on esittänyt väitteen dopingrikkomuksen
tapahtumisesta, vetänyt pois väitteen dopingrikkomuksen tapahtumisesta, langettanut
väliaikaisen urheilun toimintakiellon tai sopinut urheilijan tai muun henkilön kanssa
rangaistuksen langettamisesta ilman enempää käsittelyä, ADT ilmoittaa asiasta muille
antidopingorganisaatioille kohdan 14.2.1 mukaisesti, ja asiasta on kohdan 13.2.3
mukainen valitusoikeus.

7.12

Urheilun lopettaminen
Jos urheilija tai muu henkilö lopettaa urheilun, kun ADT:n tulostenkäsittelyprosessi on
vielä kesken, ADT:lle jää päätäntävalta tulostenkäsittelyprosessin läpiviemisestä. Jos
urheilija tai muu henkilö lopettaa urheilun ennen minkään tulostenkäsittelyprosessin
alkamista ja ADT:lla olisi ollut tulostenkäsittelyn toimivalta kyseiseen urheilijaan tai
muuhun henkilöön ajankohtana, jona urheilija tai muu henkilö teki dopingrikkomuksen,
ADT:lla on valtuudet käsitellä kyseinen dopingrikkomus.

8§

DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELY
Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee ADT:n nimeämä Valvontalautakunta. Asia tulee vireille
Valvontalautakunnassa, kun ADT on toimittanut epäillyn dopingrikkomuksen dokumentit ja
urheilijan tai muun henkilön mahdollisen selvityksen Valvontalautakunnalle.
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Mikäli kansainvälinen lajiliitto onn siirtänyt suomalaisen urheilijan tai muun henkilön
mahdollisen dopingrikkomuksen käsiteltäväksi suomalaiselle, tähän säänöstöön sitoutuneelle
kansalliselle lajiliitolle tai muulle urheilujärjestölle, tulee tapaus saattaa ADT:n ja
Valvontalautakaunnan käsittelyyn. Valvontalautakunnan tulee olla oikeudenmukainen ja
puolueeton kaikissa toimissaan. Niillä Valvontalautakunnan jäsenillä, jotka käsittelevät
kulloistakin tapausta, ei saa olla mitään aiempaa sidonnaisuutta tapaukseen. Jokaisen jäsenen on
ilmoitettava puheenjohtajalle ennen tapauksen käsittelyä kaikki ne sidonnaisuudet, jotka voivat
vaikuttaa tapauksen käsittelyyn.
Valvontalautakunta käsittelee ja päättää, onko säännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan
tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna
dopingrikkomuksena. Jos Valvontalautakunta pitää edellä tarkoitettua menettelyä tai toimintaa
dopingrikkomuksena, sen on annettava perusteltu kirjallinen lausunto seuraamuksesta, joka
tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan säännöstön perusteella määrättävä. Urheilijan
kansallinen lajiliitto tekee asiassa lopullisen päätöksen ja tiedottaa sen julkisesti kohdan 14.3
mukaisesti.
Valvontalautakunnan on käsiteltävä asia kohtuullisessa ajassa.
Valvontalautakunnan päätöksiin perustuvat päätökset, joissa on määrätty urheilun
toimintakiellot, on julkaistava kohdan 14.3 mukaisesti. Päätökset, joissa urheilijan tai muun
henkilön ei ole todettu tehneen dopingrikkomusta, voidaan julkistaa vain asianosaisen urheilijan
tai muun asianosaisn henkilön suostumuksella.
8.1

Dopingrikkomusten käsittely Valvontalautakunnassa
WADA:lla ja urheilijan tai muun henkilön kansainvälisellä lajiliitolla on oikeus olla
”tarkkailijana” asian käsittelyssä. ADT:n tulee kaikissa tapauksissa pitää WADA ajan
tasalla käsittelyn tilasta ja annetuista päätöksistä.
8.1.1

Jokaisella asianosaisella on oikeus olla omalla kustannuksellaan edustettuna
Valvontalautakunnan käsittelyssä. Asianosaisilla on oikeus esittää kirjallisia
todisteita ja kuulla henkilötodistajia. Valvontalautakunnan harkinnan mukaan
todistajia voidaan kuulla myös puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä.

8.1.2

Urheilijalla, muulla henkilöllä tai heidän avustajillaan sekä asianomaisella
urheilujärjestöllä tai muulla asianosaiseksi katsottavalla urheiluyhteisöllä on, jos
Valvontalautakunta katsoo sen välttämättömäksi, oikeus käyttää
Valvontalautakunnan valitsemaa tulkkia. Samalla kun Valvontalautakunta
päättää tulkin käyttämisestä ja hänen valinnastaan, sen on päätettävä myös
vastuusta tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista.

8.1.3

Käsittelyn päätyttyä Valvontalautakunnan on annettava viivytyksettä perusteltu
kirjallinen päätös ja lausunto. Valvontalautakunnan päätös ja lausunto on se,
jota enemmistö lautakunnan jäsenistä on kannattanut. Päätöksestä ja
lausunnosta on käytävä ilmi myös vähemmistön mielipide ja muut eriävät
mielipiteet.
Valvontalautakunnan on annettava päätöksensä tiedoksi asianosaisille. ADT:n
on huolehdittava päätöksen välittymisestä WADAlle, kansainväliselle lajiliitolle
sekä muille mahdollisille tahoille, joilla on kohdan 13 mukainen valitusoikeus
asiassa.

8.2
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8.1.4

Valvontalautakunnan päätökseen, johon voidaan hakea muutosta, tulee
liittää asianmukainen muutoksenhakuosoitus.

8.1.5

Dopinrikkomuksen seuraamuksista lopullisesti päätävä organisaatio on
velvollinen viivytyksettä tiedottamaan julkisesti dopingrikkomuksesta ja siitä
määräämistään seuraamuksista.

Käsittely urheilutapahtumissa
Useita vuorokausia yhdenjaksoisesti jatkuvien urheilutapahtumien yhteydessä voidaan
tarvittaessa järjestää dopingrikkomuksen nopeutettu käsittely. Nopeutetusta käsittelystä
päättää Valvontalautakunnan puheenjohtaja, tai hänen ollessa estyneenä,
varapuheenjohtaja Valvontalautakunnan työjärjestyksessä määrätyssä järjestyksessä.
Valvontalautakunnan
työjärjestyksessä
määrätään
nopeutetussa
käsittelyssä
noudatettavista menettelytavoista.

8.3

Käsittelystä luopuminen
Urheilija tai muu henkilö voi nimenomaisesti luopua asian käsittelystä
Valvontalautakunnassa. Käsittelystä luopumisena pidetään myös sitä, että urheilija tai
muu henkilö ei kiistä ADT:n väitettä dopingrikkomuksesta seitsemän (7) vuorokauden
kuluessa saatuaan ilmoituksen epäillystä rikkomuksesta.
Jos
dopingrikkomuksen
käsittelystä
Valvontalautakunnassa
on
luovuttu,
Valvontalautakunnan tulee toimittaa kohdassa 13.2.3 tarkoitetuille henkilöille perusteltu
päätöksensä lausuntoineen, joista käy lisäksi ilmi asian enemmästä käsittelystä
luopuminen.
Kansainvälisen tai kansallisen tason urheilijaa koskeva dopingrikkomusta koskeva väite
voidaan viedä suoraan CAS:n käsiteltäväksi, mikäli urheilija, ADT, WADA ja muut
Valvontalautakunnan päätöksestä valitusoikeuden omaavat tahot siihen suostuvat.

8.4

Urheilun lopettamisen vaikutus epäillyn dopingrikkomuksen käsittelyyn
Vaikka antidopingrikkomuksesta epäilty urheilija tai muu henkilö lopettaa urheilemisen
tai toiminnan urheilun piirissä joko ennen epäillyn dopingrikkomuksen selvittämisen
alkamista tai sen selvittämisen ollessa vielä käynnissä, ADT:lla on oikeus suorittaa
rikkomuksen tutkinta loppuun ja viedä asia Valvontalautakunnan käsittelyyn
päätöksentekoa varten. Valvontalautakunnalla on oikeus käsitellä asia ja tehdä päätös
siitä, onko epäilty dopingrikkomus tapahtunut. Valvontalautakunta voi lausua
päätöksessään
myös
seuraamuksesta,
joka
voidaan
määrätä
väitetystä
dopingrikkomuksesta.

8.5

Yksittäinen käsittely CAS:ssa
Tapaukset, joissa kansainvälisen tason urheilijan tai kansallisen tason urheilijan väitetään
syyllistyneen dopingrikkomukseen, voidaan käsitellä suoraan CAS:ssa, eikä edeltävää
käsittelyä tarvita, jos urheilija, ADT, WADA tai mikä tahansa muu
antidopingorganisaatio, jolla olisi oikeus valittaa ensimmäisessä käsittelyssä tehdystä
päätöksestä CAS:lle, tähän suostuu.

9§

YKSITTÄISEN KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
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Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa
saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien,
pisteiden ja palkintojen menettäminen.

10 §

YKSILÖÖN KOHDISTUVAT SEURAAMUKSET
10.1

Kilpailutuloksen hylkääminen
Urheilutapahtumaa hallinnoiva taho voi dopingrikkomuksen johdosta hylätä urheilijan
kaikki urheilutapahtumassa saavuttamat henkilökohtaiset kilpailutulokset ja sijoitukset.
Lisäksi urheilija on määrättävä menettämään kilpailun tuloksista saamansa hyödyn, kuten
pisteet, mitalit ja palkinnot, jotka urheilija on velvollinen palauttamaan kilpailun
järjestäjille kohdassa 10.1.1 mainituin poikkeuksin.
Harkittaessa sitä hylätäänkö urheilijan mahdolliset muut tapahtumassa saavuttamat
tulokset, on otettava huomioon dopingrikkomuksen vakavuus ja se, ovatko urheilijan
muiden kilpailujen yhetydessä otettujen dopingtestien tulokset olleet negatiivisia.
10.1.1

10.2

Mikäli urheilija näyttää toteen, että dopingrikkomus urheilutapahtuman
yksittäisessä kilpailussa ei johtunut hänen tuottamuksestaan tai
laiminlyönnistään, urheilijan tuloksia urheilutapahtuman muissa kilpailuissa ei
hylätä. Jos on pidettävä todennäköisenä, että urheilijan dopingrikkomus
vaikutti hänen suorituksiinsa myös urheilutapahtuman muissa kilpailuissa kuin
siinä, missä dopingrikkomus tuli ilmi, hylätään ne kilpailusuoritukset, joihin
dopingrikkomuksen on katsottava vaikuttaneen.

Urheilun toimintakielto tapauksissa, joissa urheilijan näytteessä on kiellettyä
ainetta tai joissa kyse on kielletyn aineen tai menetelmien käytöstä, käytön
yrityksestä tai hallussapidosta
Ensimmäisestä kohtien 2.1, 2.2 ja 2.6 mukaisesta dopingrikkomuksesta määrätään
urheilun toimintakielto huomioon ottaen kohtien 10.4., 10.5 ja 10.6 säännökset
seuraavasti:
10.2.1

Urheilun toimintakiellon pituus on neljä vuotta, jos
10.2.1.1

Dopingrikkomuksessa ei ole kyse erikseen määritellystä aineesta,
paitsi jos urheilija tai muu henkilö osoittaa, ettei rikkomus ollut
tahallinen;

10.2.1.2

Dopingrikkomuksessa on kyse erikseen määritellystä aineesta ja
ADT osoittaa, että rikkomus oli tahallinen;

10.2.2

Mikäli kohta 10.2.1 ei sovellu, on toimintakiellon pituus kaksi vuotta

10.2.3

Kohtien 10.2 ja 10.3 mukaisen tahallisuuden tarkoituksena ourheilijat, jotka
eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä urheilussa. Tahallisuus edellyttää, että
urheilija tai muu henkilö tiesi, että menettely muodosti dopingrikkomuksen tai
että hän oli tietoinen ja ilmeisen välinpitämätön siitä merkittävästä riskistä, että
menettely saattoi aiheuttaa dopingrikkomukseen tai johtaa siihen.
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Mikäli dopingrikkomus johtuu sellaisen aineen aiheuttamasta positiivisesta
testituloksesta, joka on kielletty vain kilpailun aikana, katsotaan rikkomus
lähtökohtaisesti tahattomaksi, jos kyse on erikseen määritellystä aineesta ja
urheilija voi osoittaa, että kiellettyä ainetta oli käytetty vain kilpailun
ulkopuolella.
Mikäli dopingrikkomus johtuu sellaisen aineen aiheuttamasta positiivisesta
testituloksesta, joka on kielletty vain kilpailun aikana, ei rikkomusta pidetä
tahallisena, jos kyse ei ole erikseen määritellystä aineesta ja urheilija voi
osoittaa, että kiellettyä ainetta oli käytetty vain kilpailun ulkopuolella muussa
kuin urheilusuoritukseen liittyvässä yhteydessä.
10.3

Muista dopingrikkomuksista määrättävä urheilun toimintakielto
Muista kuin edellä 10.2 kohdassa tarkoitetuista dopingrikkomuksista määrätään urheilun
toimintakielto seuraavasti, ellei kohdissa 10.5 tai 10.6 toisin määrätä:
10.3.1

Kun seuraamus määrätään kohdan 2.3 tai kohdan 2.5 rikkomisesta, urheilun
toimintakiellon pituus on neljä vuotta. Poikkeuksena tästä on tapaus, jossa on
kyse näytteen antamatta jättämisestä. Jos urheilija tällöin osoittaa, että teko ei
ollut tahallinen (kohdan 10.2.3 tarkoittamalla tavalla), määrätään urheilun
toimintakielto kahdeksi vuodeksi.

10.3.2

Kun seuraamus määrätään kohdan 2.4 rikkomisesta, urheilun toimintakiellon
pituus on kaksi vuotta. Se voidaan kuitenkin urheilijan tuottamuksen asteesta
riippuen alentaa vähintään yhdeksi vuodeksi. Lievennysmahdollisuus ei
kuitenkaan koske tapauksia, joissa urheilijan olinpaikkatietoja muutetaan
toistuvasti viime hetkellä tai joissa muusta syystä herää vakava epäily siitä, että
urheilija yritti välttää testattavaksi joutumisen.

10.3.3

Kun seuraamus määrätään kohdan 2.7 tai kohdan 2.8 rikkomisesta, urheilun
toimintakiellon pituuden tulee olla rikkomuksen vakavuudesta riippuen
vähintään neljä vuotta ja enintään elinikäinen.
Jos tässä kohdassa (10.3.3) tarkoitettuun dopingrikkomukseen on syyllistynyt
alaikäisen urheilijan tukihenkilö, rikkomusta on pidettävä erittäin vakavana ja
siitä on määrättävä alaikäisen urheilijan tukihenkilölle elinikäinen urheilun
toimintakielto, paitsi jos kyseessä on 4.2.2 kohdassa tarkoitettu erikseen
määritelty aine.
Valvontalautakunnan on ilmoitettava tämän kohdan (10.3.3) ensimmäisessä
kappaleessa tarkoitetusta rikkomuksesta myös asianomaisille viranomaisille, jos
dopingrikkomuksen on aihetta epäillä olevan vastoin Suomen voimassa olevaa
lainsäädäntöä.

10.3.4

Kun seuraamus määrätään kohdan 2.9 rikkomisesta (tai kohdan 10.12.1.
rikkomus tukihenkilön toimesta), urheilun toimintakiellon pituuden tulee olla
vähintään kaksi vuotta ja enintään neljä vuotta rikkomuksen vakavuudesta
riippuen.

10.3.5

Kun seuraamus määrätään kohdan 2.10 rikkomisesta, rangaistuksen pituuden
tulee olla kaksi vuotta. Se voidaan alentaa vähintään yhdeksi vuodeksi
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huomioon ottaen urheilijan tai muun henkilön tuottamuksen aste ja
tapauksen muut olosuhteet.
10.4

Urheilun toimintakiellon määräämättä jättäminen tai poistaminen tapauksissa,
joissa ei ole tuottamusta tai laiminlyöntiä
Jos urheilija tai muu henkilö yksittäisen dopingrikkomuksen tapahduttua näyttää toteen,
että rikkomus ei ole johtunut hänen tuottamuksestaan eikä laiminlyönnistään, urheilun
toimintakielto tulee jättää määräämättä tai poistaa jo määrätty urheilun toimintakielto.

10.5

Urheilun toimintakiellon lyhentäminen tapauksissa, joissa ei ole merkittävää
tuottamusta tai laiminlyöntiä
10.5.1

Rangaistuksen lyhentäminen kohtien 2.1, 2.2 tai 2.6 rikkomisesta, kun kyse on
erikseen määritellystä aineesta tai epäpuhtaasta tuotteesta.
10.5.1.1

Erikseen määritellyt aineet
Kun dopingrikkomus koskee erikseen määriteltyä ainetta ja
urheilija tai muu henkilö osoittaa, ettei hänen toiminnassaan ollut
merkittävää
tuottamusta
tai
laiminlyöntiä,
määrätään
rangaistukseksi vähintään varoitus ja enintään kahden vuoden
toimintakielto riippuen urheilijan tai muun henkilön tuottamuksen
asteesta.

10.5.1.2

Epäpuhtaat tuotteet
Tapauksissa, joissa urheilija tai muu henkilö osoittaa, että löydetty
kielletty aine oli peräisin epäpuhtaasta tuotteesta ja ettei hänen
toiminnassaan ollut merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä, on
rangaistus vähintään varoitus ja enintään kahden vuoden urheilun
toimintakielto riippuen urheilijan tai muun henkilön tuottamuksen
asteesta.

10.5.2

Ei merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä muissa kuin kohdan 10.5.1
tapauksissa
Jos urheilija tai muu henkilö tapauksissa, joissa kohta 10.5.1 ei sovellu, näyttää
yksittäisen dopingrikkomuksen tultua ilmi toteen, että rikkomus ei ole johtunut
hänen merkittävästä tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään, voidaan urheilun
toimintakielto, mikäli kohdasta 10.6 ei muuta johdu, määrätä urheilijan tai
muun henkilön tuottamuksen asteesta riippuen muutoin määrättävää urheilun
toimintakieltoa
lyhyemmäksi. Näin määrättävän toimintakiellon tulee
kuitenkin olla vähintään puolet muutoin määrättävästä urheilun
toimintakiellosta.
Jos ilman edellä tarkoitettuja lyhentämisperusteita määrättävä urheilun
toimintakielto
olisi
elinikäinen,
lyhentämisperustein
määrättävän
toimintakiellon tulee kuitenkin olla vähintään kahdeksan vuotta.

10.6

Urheilun toimintakiellon tai muun seuraamuksen
lieventäminen muissa kuin tuottamuksellisissa tapauksissa

kumoaminen

tai

10.6.1

Huomattava myötävaikutus dopingrikkomusten selvittämisessä.
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10.6.1.1

Jos urheilija tai muu henkilö on, ennen lopullista kohdan 13
mukaista päätöstä ennen tai ennen kuin valitusaika Urheilun
oikeusturvalautakunnan päätöksestä CAS:iin on päättynyt,
huomattavalla myötävaikutuksellaan avustanut ADT:aa, muuta
antidopingorganisaatiota, viranomaista tai ammatillisen järjestön
valvonta- tai vastaavaa elintä siten, että

(a)

ADT tai muu antidopingorganisaatio saa selvitettyä toisen henkilön
dopingrikkomuksen tai siten, että

(b)

viranomainen saa selvitettyä toisen henkilön rikollisen teon taikka

(c)

ammatillisen järjestön edellä tarkoitettu elin saa selvitettyä
ammatillisten tai eettisten sääntöjensä rikkomuksen, ja henkilön
antamat huomattavasti tapauksen selvittämiseen vaikuttaneet tiedot
ovat ADT:n ja Valvontalautakunnan käytettävissä, voi urheilijan
lajiliitto
Valvontalautakunnan
suosituksesta
lyhentää
dopingrikkomuksesta määrättyäurheilun toimintakieltoa.

Lopullisen kohdan 13 mukaisen valituksen kohteena olevan päätöksen tai
edellä tarkoitettujen määräaikojen umpeuduttua voidaan urheilun
toimintakiellon kestoaikaa lyhentää vain WADA:n ja asianomaisen
kansainvälisen lajiliiton suostumuksella.
Jo määrätyn urheilun toimintakiellon lyhentämisestä päätettäessä on otettava
huomioon urheilijan tai muun henkilön suorittaman dopingrikkomuksen
vakavuus ja urheilijan tai muun henkilön huomattavan myötävaikutuksen
merkittävyys dopinginvastaisen toiminnan kannalta.
Jo määrättyä urheilun toimintakieltoa voidaan lyhentää enintään kolme
neljäsosaa. Jos jo määrätty urheilun toimintakielto on elinikäinen, lyhennetyn
toimintakiellon on oltava kuitenkin vähintään kahdeksan (8) vuotta.
Jos urheilija tai muu henkilö lopettaa yhteistyön eikä riittävällä ja luotettavalla
tavalla myötävaikuta sen tapauksen selvittämiseen, jonka perusteella urheilun
toimintakieltoa oli lievennetty, on urheilijan lajiliiton Valvontalautakunnan
esityksestä palautettava alkuperäinen urheilin toimintakielto.
Jos Valvontalautakunta suosittelee, että keskeytetty urheilun toimintakielto
palautetaan tai että sitä ei palauteta, voivat päätöksestä valittaa kaikki ne tahot,
joilla on kohdan 13. määräysten perusteella oikeus valittaa päätöksestä.
10.6.1.2

Rohkaistakseen urheilijoita ja muita henkilöitä antamaan dopingin
selvittämiseen myötävaikuttavaa tietoa antidopingorganisaatioille
WADA voi missä tahansa tulosten käsittelyprosessin vaiheessa ja
myös kohdan 13 mukaisen lopullisen valituksen kohteena olevan
päätöksen viimeisen valituspäivän jälkeen, vastuussa olevan
antidopingorganisaation tai dopingrikkomuksesta tuomitun tai
syytetyn urheilijan tai muun henkilön pyynnöstä, päättää sopivasta
lievennyksestä
urheilun
toimintakieltoon
tai
muuhun
seuraamukseen. Poikkeuksellisesti WADA voi lieventää urheilun
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toimintakieltoa tai muuta seuraamusta enemmän kuin mitä tässä
kohdassa muutoin määrätään tai olla määräämättä ollenkaan
toimintakieltoa. WADA voi myös päättää, ettei palkintorahoja ole
palautettava ja ettei sakkoja tai kuluja määrätä maksettavaksi.
WADA voi päättää myös seuraamusten palauttamisesta tässä
artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. Huolimatta siitä, mitä kohdassa
13 säädetään, ei WADA:n tällaisesta päätöksestä ole valitusoikeutta
millään antidopingorganisaatiolla.
10.6.1.3

10.6.2

Jos Valvontalautakunta lieventää seuraamusta huomattavan
myötävaikutuksen perusteella, on kohdan 13.2.3 mukaisen
valitusoikeuden omaavalle antidopingorganisaatiolle ilmoitettava
päätös perusteluineen kohdan 14.2 mukaisesti. WADA voi
poikkeuksellisesti antidopingtyön edun nimissä valtuuttaa
antidopingorganisaation sopimaan luottamuksellisesti siitä, ettei
tällaista huomattavasta myötävaikutuksesta tehtyä sopimusta
julkisteta tai että julkistamista viivytetään tai ettei huomattavasti
myötävaikuttavan tiedon sisältöä paljasteta.

Dopingrikkomuksen tunnustaminen muun näytön puuttuessa.
Mikäli urheilija tai muu henkilö vapaaehtoisesti tunnustaa syyllistyneensä
dopingrikkomukseen
(a) ennen kuin hän on saanut kutsun dopingtestiin, jolla dopingrikkomus
voitaisiin näyttää toteen; tai
(b) jos dopingrikkomus on muu kuin kohdassa 2.1 tarkoitettu, ennen kuin hän
on saanut kohdassa 7.3 tarkoitetun ensimmäisen ilmoituksen
tunnustamastaan rikkomuksesta, ja tunnustus on ainoa luotettava näyttö
rikkomuksesta tunnustuksen hetkellä, urheilun toimintakieltoa voidaan
lyhentää, mutta ei alle puoleen muutoin määrättävästä urheilun
toimintakiellosta.

10.6.3

Dopingrikkomuksen välitön tunnustaminen sen jälkeen, kun on esitetty väite
rikkomuksesta, joka on rangaistava kohtien 10.2.1 tai 10.3.1 nojalla.
Urheilija tai muu henkilö, jota uhkaa kohtien 10.2.1 tai 10.3.1 mukainen neljän
vuoden toimintakielto voi, välittömästi sen jälkeen kun väite
dopingrikkomuksesta on esitetty, tunnustamalla kyseisen rikkomuksen saada
lievennystä urheilun toimintakiellon pituuteen. Urheilun toimintakielto
voidaan tämän kohdan nojalla lieventää vähintään kahden vuoden pituiseksi
riippuen rikkomuksen vakavuudesta ja urheilijan tai muun henkilön
tuottamuksen asteesta. Tämä edellyttää lisäksi WADA:n ja testitulosten
käsittelyvastuussa olevan antidopingorganisaation hyväksyntää.

10.6.4

Hakemus rangaistuksen lieventämiseksi useilla perusteilla
Kun urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että hänellä on oikeus
lyhennettyyn seuraamukseen useamman kuin yhden kohtien 10.4, 10.5 ja 10.6
määräyksen perusteella, on urheilun toimintakiellon pituutta määrättäessä
ensin määritettävä perusseuraamus soveltaen kohtien 10.2, 10.3, 10.4 tai 10.5

määräyksiä. Tästä perusseuraamuksesta voidaan urheilun toimintakieltoa
lyhentää kohdan 10.6 määräyksissä tarkoitetulla tavalla.
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Jos urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että hänellä on oikeus urheilun
toimintakiellon lyhentämiseen tai sen keskeyttämiseen kohdassa 10.6
tarkoitetulla perusteella, voidaan urheilun toimintakieltoa lyhentää, kuitenkin
niin, että urheilun toimintakiellon tulee aina olla vähintään yksi neljäsosa edellä
tarkoitetusta perusseuraamuksesta.
10.7

Toistuvat dopingrikkomukset
10.7.1

Urheilijan tai muun henkilön toisesta dopingrikkomuksesta määrättävän
urheilun toimintakiellon pituus on pisin seuraavista:
a) kuusi kuukautta;
b) puolet ensimmäisestä rikkomuksesta määrätystä toimintakiellosta ottamatta
huomioon
mahdollista
kohdan
10.6
mukaista
lievennystä
("perusseuraamuksesta")
c) määrätään tästä toisesta rikkomuksesta urheilun toimintakielto kuin se olisi
ensimmäinen rikkomus ja kerrotaan sen pituus kahdella. Kohdan 10.6
mukaista lievennystä ei huomioida.
Näin saadun urheilun toimintakiellon pituutta voidaan lieventää kohdan 10.6
mukaisesti.

10.7.2

Kolmannesta dopingrikkomuksesta seuraa aina elinikäinen urheilun
toimintakielto paitsi, jos kolmas rikkomus täyttää kohtien 10.4 tai 10.5
mukaiset urheilun toimintakiellon poistamisen tai lyhentämisen edellytykset tai
kyse on ollut kohdassa 2.4 tarkoitetusta rikkomuksesta. Tällaisissa tapauksissa
urheilun toimintakiellon pituus on vähintään kahdeksan vuotta ja enintään
elinikäinen

10.7.3

Sellaista dopingrikkomusta, jossa urheilija tai muu henkilö on osoittanut, ettei
hänen toiminnassaan ole ollut tuottamusta tai laiminlyöntiä, ei ole pidettävä
tämän artiklan mukaisena rikkomuksena

10.7.4

Täydentävät määräykset eräistä toistuvista dopingrikkomuksista.
10.7.4.1

Määrättäessä seuraamusta kohdan 10.7 nojalla dopingrikkomusta
pidetään toisena rikkomuksena vain, mikäli ADT voi osoittaa, että
urheilija tai muu henkilö oli syyllistynyt tähän dopingrikkomukseen
sen jälkeen, kun hän on saanut kohdassa 7.2 ja kohdassa 8
tarkoitetun ilmoituksen tai kun ADT on kohtuullisesti yrittänyt
saada ilmoituksen toimitetuksi urheilijalle. Jos urheilijan tai muun
henkilön ei ole todettu saaneen tässä tarkoitettua ilmoitusta, nämä
dopingrikkomukset on yhdistettävä ja niitä yhdessä on pidettävä
ensimmäisenä dopingrikkomuksena, ja seuraamus niistä on
määrättävä rikkomuksista vakavamman perusteella.

10.7.4.2

Jos Valvontalautakunta, tehtyään päätöksen ensimmäisestä
dopingrikkomuksesta, saa selvityksen dopingrikkomuksesta, jonka
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sama urheilija tai muu henkilö on tehnyt ennen kuin
ensimmäistä rikkomusta koskeva päätös on annettu tiedoksi
asianosaisille, on Valvontalautakunnan tehtävä uusi päätös näistä
dopingrikkomuksista. Tämän uuden päätöksen mukainen
seuraamus on määrättävä niin, että se vastaa seuraamusta, joka olisi
pitänyt määrätä, mikäli dopingrikkomukset olisi käsitelty yhdessä.
Kaikki kilpailusuoritukset aikaisemmasta dopingrikkomuksesta
lukien on hylättävä kohdassa 10.8 määrätyn mukaisesti.
10.7.5

Toistuvat dopingrikkomukset kymmenen vuoden aikana.
Sovellettaessa kohdan 10.7 määräyksiä jokaisen dopingrikkomuksen on pitänyt
tapahtua kymmenen vuoden aikana, jotta niitä pidettäisiin toistuvina
dopingrikkomuksina.

10.8

Kilpailusuoritusten hylkääminen
dopingrikkomuksen johdosta

positiivisen

testituloksen

ja

muun

Edellä kohdassa 9 tarkoitetun yksittäisen kilpailutuloksen, jossa positiivinen näyte
otettiin, hylkäämisen lisäksi positiivisen testituloksen tai muun dopingrikkomuksen
perusteella on kaikki muutkin testausajankohdan, jolloin positiivinen näytet otettiin
(kilpailussa tai kilpailun ulkopuolella), tai muun dopingrikkomuksen ajankohdan jälkeen
saavutetut kilpailusuoritukset hylättävä ja pisteet, mitalit ja palkinnot määrättävä
menetetyiksi väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisajankohtaan asti, ellei
muunlaista ratkaisua katsota perustellusta syystä kohtuulliseksi.
10.9

CAS:n tuomitsemien kulujen, korvausten ja menetettyjen palkintorahojen
kohdentaminen
Järjestys CAS:n tuomitsemien kulujen ja menetettyjen palkintorahojen takaisinmaksulle
on seuraava:
1) CAS:n tuomitsemien kulujen ja korvausten maksaminen
2) menetettyjen palkintorahojen kohdentaminen muille urheilijoille, mikäli kyseisen
kansainvälisen lajiliiton säännöissä tällaisesta määrätään
3) tulosten käsittelyvastuussa olevan antidopingorganisaation kulujen korvaaminen.

10.10 Taloudelliset seuraamukset
Kansallisilla lajiliitoilla on mahdollisuus määrätä kohtuullisia taloudellisia seuraamuksia
dopingrikkomuksen johdosta.
10.11 Urheilun toimintakiellon alkamisajankohta
Ellei jäljempänä määrätystä muuta johdu, urheilun toimintakielto alkaa sinä päivänä,
jolloin urheilun toimintakiellosta on lopullisesti päätetty, tai jos urheilija tai muu henkilö
on luopunut dopingasian käsittelystä tai jos käsittelyä ei järjestetä, päivänä jolloin
urheilun toimintakielto vahvistetaan tai muutoin määrätään.
10.11.1 Urheilijasta tai muusta henkilöstä johtumattomat viivästykset dopingasian
käsittelyssä.
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Mikäli dopingrikkomuksen käsittelyssä tai dopingvalvonnan muissa osissa
on ollut huomattavia urheilijasta tai muusta henkilöstä johtumattomia
viivästyksiä, Valvontalautakunta voi määrätä, että urheilun toimintakiellon on
katsottava alkaneen joko näytteenottopäivästä tai päivästä, jolloin muu
dopingrikkomus viimeksi tapahtui. Kaikki urheilun toimintakiellon ja
taannehtivan toimintakiellon aikana tehdyt kilpailutulokset on hylättävä.
10.11.2

Nopea tunnustaminen
Jos urheilija tai muu henkilö, ADT:n vaadittua häneltä selvitystä epäillystä
dopingrikkomuksesta, tunnustaa dopingrikkomuksensa nopeasti (ja urheilija
joka tapauksessa ennen kuin hän osallistuu seuraaviin kilpailuihin), urheilun
toimintakielto voidaan määrätä alkavaksi joko näytteenottopäivästä tai siitä
päivästä, kun muu dopingrikkomus viimeksi tapahtui. Urheilijan tai muun
henkilön on kuitenkin tapauksissa, joissa tätä säännöstön kohtaa sovelletaan,
suoritettava vähintään puolet urheilun toimintakiellosta laskettuna joko siitä
kun hän hyväksyi seuraamuksen tai siitä, kun seuraamus määrättiin. Tätä
kohtaa ei sovelleta tapauksissa, joissa urheilun kun toimintakiellon kestoa on
lievennetty kohdan 10.6.3 nojalla.

10.11.3 Etu väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta ja jo noudatetusta urheillun
toimintakiellosta
10.11.3.1

Jos urheilija tai muu henkilö on noudattanut hänelle määrättyä
väliaikaista urheilun toimintakieltoa, tämä kestoaika on
vähennettävä hänelle määrätystä urheilun toimintakiellosta. Jos
väliaikainen urheilun toimintakielto on määrätty päätöksellä, josta
sittemmin valitetaan ja toimintakieltoa on noudatettu, tämä
kestoaika on vähennettävä hänelle myöhemmin määrätystä
urheilun toimintakiellosta.

10.11.3.2

Jos urheilija tai muu henkilö vapaaehtoisesti hyväksyy kirjallisesti
ADT:n hänelle tekemän ehdotuksen väliaikaisesta urheilun
toimintakiellosta ja hän hyväksymisensä jälkeen noudattaa sitä,
vapaaehtoisen väliaikaisen urheilun toimintakiellon kestoaika
vähennetään hänelle myöhemmin mahdollisesti määrättävästä
urheilun toimintakiellosta. Valvontalautakunnan on toimitettava
jäljennös urheilijan tai muun henkilön vapaaehtoisesta
suostumuksesta väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon kohdassa
14.1 tarkoitetuille tahoille.

10.11.3.3

Vaikka urheilija olisi päättänyt olla kilpailematta tai hänen
joukkueensa olisi asettanut hänet kilpailukieltoon ennen
väliaikaisen urheilun toimintakiellon tai vapaaehtoisen väliaikaisen
urheilun toimintakiellon alkamista, ei tällaista urheilun
toimintakieltoa
edeltävää
aikaa
vähennetä
urheilun
toimintakiellosta.

10.11.3.4

Joukkuelajissa, jos urheilun toimintakielto on määrätty joukkueelle,
on urheilun toimintakielto määrättävä alkamaan siitä päivästä, jona
toimintakiellosta päätettiin tai, jos käsittelystä on luovuttu, päivästä
jolloin toimintakielto on hyväksytty tai muutoin määrätty, elleivät
kohtuussyyt muuta edellytä. Joukkueelle määrätyn väliaikaisen

urheilun toimintakiellon (sekä määrätyn että vapaaehtoisen)
kesto on vähennettävä lopullisesta urheilun toimintakiellosta.
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10.12 Urheilun toimintakiellon vaikutukset
10.12.3 Osallistumiskielto.
Urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa urheilun
toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailutai muuhun toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut mikään Maailman
antidopingsäännöstöön tai tähän säännöstöön sitoutunut kansainvälinen tai
kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin
ammattilaissarja tai jokin kansainvälisten tai kansallisten tason
urheilutapahtumien järjestäjätaho eikä myöskään kansallisen tai sitä ylemmän
tason toimintaan, jota rahoitetaan julkisista varoista; lukuun ottamatta
auktorisoitua antidopingkoulutusta tai kuntoutusohjelmia.
Neljää (4) vuotta pidempään urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö saa
kärsittyään neljä vuotta urheilun toimintakieltoa osallistua Suomessa sellaiseen
alemman tason urheilutoimintaan, joka ei ole Maailman antidopingsäännöstön
tai tämän säännöstön alaista. Urheilutapahtuman taso ei saa olla sellainen, että
siihen osallistuminen mahdollistaa suoraan tai välillisesti kilpailemisen
kansallisessa mestaruuskilpailussa tai kansainvälisessä urheilutapahtumassa
esimerkiksi pisteitä keräämällä. Urheilutapahtumaan osallistuminen ei
myöskään saa millään tavalla mahdollistaa työskentelyä alaikäisten parissa.
Urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö kuuluu
toimintakiellon aikanakin testauksen piiriin.
10.12.4 Harjoittelun uudelleen aloittaminen
Poikkeuksena kohtaan 10.12.1 urheilija voi palata harjoittelemaan joukkueensa
kanssa tai käyttää seuran tai muun säännöstöön sitoutuneen organisaation
harjoittelupuitteita urheilun toimintakiellon viimeisen kahden kuukauden tai
viimeisen neljänneksen aikana, sen mukaan, kumpi näistä vaihtoehdoista on
lyhempi.
10.12.5 Osallistumiskiellon rikkominen.
Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö rikkoo
kohdan 10.12.1 mukaista osallistumiskieltoa, hänen kilpailusuorituksensa on
hylättävä ja hänelle aiemmin määrättyyn urheilun toimintakieltoon on lisättävä
alkuperäisen toimintakiellon pituinen aika, joka alkaa alkuperäisen
toimintakiellon lopusta lukien.
Tällaista uutta urheilun toimintakieltoa voidaan muuttaa urheilijan tai muun
henkilön tuottamuksen asteen ja tapauksen olosuhteiden perusteella.
Päätöksen siitä, onko osallistumiskieltoa rikottu tai onko jatketun
toimintakiellon muuttamiseen syytä, tekee Valvontalautakunta (tai se
antidopingorganisaatio, jonka tulosten käsittelyn perusteella alkuperäinen
urheilun toimintakielto määrättiin). Päätöksestä voi valittaa kohdan 13
mukaisesti.
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Jos urheilijan tukihenkilö tai muu henkilö on avustanut osallistumiskiellon
rikkomisessa, antidopingorganisaatio, joka on tapauksessa tulosten
käsittelyvastuussa, määrää seuraamuksen avustamisesta kohdan 2.9 mukaisesti.
10.12.6 Taloudellisen tuen lopettaminen tai sen rajoittaminen urheilun toimintakiellon
aikana.
Maailman antidopingsäännöstöön tai tähän säännöstöön sitoutuneiden
yhteisöjen sekä Suomen valtion on lopettava tai keskeytettävä
dopingrikkomukseen syyllistyneen urheilijan taloudellisten tai muiden
urheiluun liittyvien etujen suorittaminen harkintansa mukaan joko kokonaan
tai osittain, ellei dopingrikkomukseen liity kohdissa 10.4 tai 10.5 kuvattua
lievennettyä seuraamusta.
10.13 Seuraamusten automaattinen julkistaminen
Jokainen seuraamus on automaattisesti julkistettava kohdan 14.3 mukaisesti.
11 §

SEURAAMUKSET JOUKKUEILLE
11.1

Joukkuelajien testaus
Kun useampi kuin yksi joukkueen jäsen joukkuelajissa on saanut ilmoituksen
mahdollisesta dopingrikkomuksesta kohdan 7 mukaisesti urheilutapahtuman yhteydessä,
urheilutapahtuman hallinnoivan tahon on tapahtuma-aikana suoritettava asianmukainen
kohdennettu testaus koko joukkueelle.

11.2

Joukkuelajien seuraamukset
Jos joukkuelajissa joukkueen useamman kuin kahden jäsenen todetaan syyllistyneen
dopingrikkomukseen tapahtumakauden aikana, urheilutapahtuman hallinnoivan tahon
tulee määrätä joukkueelle asianmukainen seuraamus (esim. pisteiden menetys, kilpailusta
tai tapahtumasta sulkeminen tai muu seuraamus) dopingrikkomuksiin syyllistyneille
urheilijoille määrättyjen seuraamusten lisäksi.

11.3

Urheilutapahtuman hallinnoivan tahon toimintavalta
Urheilutapahtuman hallinnoiva taho voi katsoa parhaaksi luoda tapahtumaa varten
säännöt, joissa määrätään ankarampia seuraamuksia kuin edellä kohdassa 11.2 on
määrätty.

12 §

SEURAAMUKSET URHEILUJÄRJESTÖILLE
Taloudellinen tai muu tuki voidaan evätä kokonaan tai osittain sellaiselta kansalliselta lajoliitolta
tai muulta urheilujärjestöltä, joka ei noudata tai toimeenpane tätä säännöstöä.

13 §

MUUTOKSENHAKU
13.1

Päätökset, joihin voi hakea muutosta
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Tämän antidopingsäännöstön tai sen perusteella vahvistettujen määräysten mukaisiin
päätöksiin voi hakea muutosta siten kuin jäljempänä kohdissa 13.2 – 13.8 määrätään tai
kuten muualla tässä säännöstössä tai kansainvälisissä standardeissa määrätään. Tässä
tarkoitetut päätökset ovat muutoksenhausta huolimatta voimassa, ellei
muutoksenhakuelin määrää toisin. Ennen valituksen käsittelyn aloittamista kaikkien
antidopingorganisaation sääntöjen mukaisten oikaisukeinojen ja vastaavien pitää olla
käytetty kohdan 13.2.2 periaatteiden mukaisesti (paitsi kohdan 13.1.3 tapauksissa).

13.2

13.1.1

Valituksen käsittelyalue kattaa kaikki asianmukaiset kysymykset, eikä se ole
rajoitettu alkuperäisen päätöksen tekijän tutkimiin kysymyksiin.

13.1.2

Päätöstä tehdessään CAS ei ole sidottu valituksen alaisen päätöksen
perusteisiin.

13.1.3

Jos WADA:lla on tämän kohdan (13§ ) määräysten perusteella erityisoikeus
hakea muutosta, eikä yksikään mutoksenhaluun oikeutetuista muista
osapuolista ole hakenut muutosta ADT:n tulostenkäsittelyprosessin jälkeiseen
lopulliseen päätökseeen, WADA voi, jäljempänä määrätystä poiketen, hakea
päätökseen muutosta suoraan CAS:lta, eikä sen tarvitse käyttää muita ADT:n
menettelyn mukaisia muutoksenhakuprosesseja.

Muutoksenhausta päätöksiin, jotka koskevat dopingrikkomuksia, niiden
seuraamuksia ja väliaikaisia urheilun toimintakieltoja sekä päätösten
tunnustamista ja toimivaltaa
Seuraaviin päätöksiin sovelletaan kohtien 13.2 - 13.7 mukaista muutoksenhakua:
(a)

päätös siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut;

(b)

päätös, jolla määrätään
dopingrikkomuksesta

(c)

päätös siitä, että dopingrikkomuksen käsittelyprosessia ei voida jatkaa johtuen
prosessuaalisista syistä (kuten vanhentuminen)

(d)

WADA:n päätös siitä, ettei se myönnä poikkeusta urheilijalle kuuden
kuukauden
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta
tämän
palatessa
kilpailutoimintaan kohdan 5.7.1 mukaisesti

(e)

ADT:n päätös siitä, ettei se pidä poikkeavaa testitulosta tai positiivista
testitulosta dopingrikkomuksena

(f)

päätös olla jatkamatta asian tutkimista kohdan 7.7 mukaisten tutkimusten
jälkeen

(g)

päätös, jolla on määrätty väliaikainen urheilun toimintakielto alustavan
kuulemisen seurauksena tai siksi, että ADT ei ole noudattanut kohtaa 7.9

(h)

WADA:n päätös testitulosten käsittelyvastuun siirtämisestä kohdan 7.1
mukaisesti

(i)

päätös siitä, että antidopingorganisaatiolla ei ole toimivaltaa päättää väitetystä
dopingrikkomuksesta tai sen seuraamuksista

tai

ollaan

määräämättä

seuraamuksia
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(j)

kohdan 10.12.3 mukainen päätös

(k)

ADT:n päätös olla tunnustamatta toisen antidopingorganisaation päätöstä
kohdan 15 mukaisesti

(l)

päärös kumota tai olla kumoamatta urheilun toimintakielto tai määrätä tai olla
määräämättä kumottu urheilun toimintakielto uudelleen voimaan kohdan
10.6.1 mukaisesti.

13.2.1

Muutoksenhaku kansainvälisen tason
urheilutapahtumia koskevissa tapauksissa.

urheilijoita

tai

kansainvälisiä

Tapauksissa, joissa on kysymys kansainväliseen urheilutapahtumaan
osallistumisesta tai kansainvälisen tason urheilijasta, päätöksestä voidaan
valittaa yksinomaan CAS:iin sen sääntöjen mukaisesti.
13.2.2

Muutoksenhaku muita urheilijoita tai henkilöitä koskevissa tapauksissa.
Päätökseen, joka koskee muuta kuin kansainvälisen tason urheilijaa tai
kansainvälistä
urheilutapahtumaa,
haetaan
muutosta
Urheilun
oikeusturvalautakunnalta sen säännöissä määrätyllä tavalla.
Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen voi hakea muutosta CAS:lta niin
kuin sen säännöissä määrätään.

13.2.3

Muutoksenhakuoikeus. Kohtien 13.2.1 ja 13.2.2 mukaisiin päätöksiin voivat
hakea muutosta alla mainitut tahot.
Kohdan 13.2.1 mukaan muutosta CAS:lta voi hakea seuraavat tahot:
(a)

urheilija tai muu henkilö, jota päätös koskee

(b)

päätöksessä käsitellyn tapauksen mahdollinen toinen osapuoli, jota
päätös koskee

(c)

asianomainen kansainvälinen lajiliitto

(d)

Suomen Antidopingtoimikunta

(e)

urheilijan tai muun henkilön vakituisen asuinmaan kansallinen
antidopingorganisaatio, jos urheilija tai muu henkilö asuu vakituisesti
muualla kuin Suomessa

(f)

päätöksessä tarkoitetun urheilijan tai muun henkilön asemasta riippuen
Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) tai Kansainvälinen
Paralympiakomitea (IPC), jos päätös voi vaikuttaa esimerkiksi
kilpailukelpoisuuteen olympialaisissa tai paralympialaisissa

(g)

WADA.

Kohdan 13.2.2 mukaan muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta
hakea ainakin seuraavat tahot:

voi
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(a)

urheilija tai muu henkilö, jota päätös koskee

(b)

päätöksessä käsitellyn tapauksen mahdollinen toinen osapuoli, jota
päätös koskee

(c)

asianomainen kansainvälinen lajiliitto

(d)

Suomen Antidopingtoimikunta

(e)

urheilijan tai muun henkilön vakituisen asunmaankansallinen
antidopingorganisaatio, jos urheilija tai muu henkilöasuu vakituisesti
muualla kuin Suomessa

(f)

päätöksessä tarkoitetun urheilijan tai muun henkilön asemasta riippuen
Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) tai Kansainvälinen
Paralympiakomitea (IPC), jos päätös voi vaikuttaa esimerkiksi
kilapilukelpoisuuteen olympialaisissa tai paralympialaisissa

(g)

WADA

Kohdassa 13.2.2 tarkoitetuissa tapauksissa urheilija tai muu henkilö,
mahdollinen toinen osapuoli, jota päätös koskee, WADA, Kansainvälinen
Olympiakomitea,
Kansainvälinen
Paralympiakomitea
ja
kyseinen
kansainvälinen lajiliitto voivat valittaa itsenäisesti CAS:iin.
WADA:n muutoksenhaun tai väliintulon määräaika on myöhäisempi
seuraavista:
(a)

kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun muiden muutoksenhakuun
oikeutettujen muutoksenhakuaika on päättynyt tai

(b)

kaksikymmentäyksi (21) päivää sitä, kun WADA on vastaanottanut
kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat.

Edellä määrätystä poiketen päätöksestä, jolla urheilija tai muu henkilö on
asetettu väliaikaiseen urheilun urheilun toimintakieltoon, muutosta voi hakea
vain väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö.
13.2.4

13.3

Valitukset CAS:iin kenen tahansa osapuolen taholta ovat erikseen sallittuja.
Jokaisen, jolla on oikeus valittaa kohdan 13 mukaisesti, on tehtävä valitus
viimeistään siinä vaiheessa, kun se antaa vastauksensa alkuperäisen valituksen
johdosta.

Päätöksen viivästyminen
Jos päätöstä väitetystä dopingrikkomuksesta ei yksittäistapauksessa tehdä WADA:n
asettamassa kohtuullisessa määräajassa, WADA:lla on oikeus saattaa asian käsittely
suoraan CAS:lle niin kuin ADT olisi tehnyt päätöksen, ettei dopingrikkomusta olisi
tapahtunut. Mikäli CAS päättää, että dopingrikkomus on tapahtunut ja että WADA on
toiminut perustellusti saattaessaan asian käsittelyn suoraan CAS:lle, CAS voi määrätä
ADT:n suorittamaan WADA:lle asian käsittelystä CAS:ssa aiheutuneet kustannukset.

13.4

Muutoksenhaku päätöksiin, jotka koskevat erivapautta lääkinnällistä käyttöä
varten
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Päätöksistä, jotka koskevat erivapautta lääkinnällistä käyttöä varten, voi valittaa siten,
kuin kohdassa 4.4 säädetään.
13.5

Valituskelpoisista päätöksistä ilmoittaminen
Minkä tahansa antidopingorganisaation, joka on osapuolena valitusasiassa, on on
kohdan 14.2 mukaisesti annettava viivytyksettä tieto valituskelpoisesta päätöksestä
urheilijalle, muulle henkilölle ja muulle antidopingorganisaatiolle, jolla on valitusoikeus
kohdan 13.2.3 nojalla.

13.6

Muutoksenhaku kohdassa 12 tarkoitettuihin päätöksiin
Muutoksenhakuoikeus määräytyy Suomen lain mukaisesti.

13.7

Valitusten määräaika
Valitus CAS:iin on tehtävä 21 päivässä päätöksen vastaanottamisesta. Valitus Urheilun
oikeusturvalautakuntaan on tehtävä 30 päivässä päätöksen vastaanottamisesta. WADA:n
valitusajasta ja väliintulon määräajasta määrätään kohdassa 13.2.3.

13.8

Muutoksenhaku laboratorion akkreditoinnin keskeyttämistä tai kumoamista
koskeviin päätöksiin
Muutosta WADA:n päätökseen keskeyttää tai kumota laboratorion WADAakkreditointi voi hakea vain kyseinen laboratorio, jonka oikeudet on keskeytetty tai
kumottu. Muutosta on haettava CAS:lta sen säännöissä määrätyllä tavalla.

14 §

RAPORTOINTI, TIEDOTUS JA SALASSAPITO
14.1

Raportointi positiivisesta testituloksesta, poikkeavasta testituloksesta ja muusta
väitetystä dopingrikkomuksesta.
14.1.1

Ilmoitus urheilijalle ja muulle henkilölle. ADT ilmoittaa urheilijalle tai
muulle henkilölle tämän tekemäksi väitetystä dopingrikkomuksesta kohdissa 7
ja 14 määrätyllä tavalla. Rikkomuksesta, jonka väitetään tehneen kansalliseen
lajiliittoon kuuluva urheilija tai muu henkilö, ilmoitetaan myös kyseiseen
kansalliseen lajilittoon.

14.1.2

Ilmoitus urheilijan kansalliselle antidopingtoimistolle, kansainväliselle
lajiliitolle ja WADA:lle. ADT:n on toimitettava edellisessä kohdassa
tarkoitettu ilmoitus myös urheilijan kansalliselle ja kansainväliselle lajiliitolle,
sekä WADA:lle kohdissa 7 ja 14 määrätyllä tavalla samaan aikaan, kun
urheilijalle tai muulle henkilölle ilmoitetaan asiasta.

14.1.3

Ilmoituksen sisältö. Ilmoituksesta kohdan 2.1 mukaisista rikkomuksista on
käytävä ilmi urheilijan nimi, vakituinen asuinvaltio, urheilulaji täsmällisesti
yksilöitynä, urheilijan kilpailutaso, oliko kyseessä kilpailutesti vai kilpailun
ulkopuolinen testi, dopingtestin päivämäärä ja laboratorion analyysitulos ja
muut Kansainvälisen testaus- ja tutkimusstandardin edellyttämät tiedot. Muista

41
kuin kohdan 2.1 kohdan mukaisista dopingrikkomuksista tehtävässä
ilmoituksessa on mainittava rikottu antidopingsääntö ja väitetyn rikkomuksen
perustelut.

14.2

14.3

14.1.4

Seurantavelvollisuus. Kansallisille antidopingorganisaatioille ja WADA:lle on
tiedotettava jatkuvasti kohtien 7, 8 tai 13 mukaisten tutkimusten tai käsittelyjen
tilanteesta ja tuloksista sekä annettava pikaisesti kirjallinen ja perusteltu selitys
tai päätös. Tämä velvollisuus ei koske niitä tutkimuksia, jotka eivät ole
johtaneet kohdassa 14.1.1 säädettyyn ilmoitukseen dopingrikkomuksesta.

14.1.5

Salassapito. Edellä tarkoitettujen organisaatioiden edustajien on pidettävä
saamansa tiedot salassa, kunnes asianomainen antidopingorganisaatio on
julkistanut asian tai jättänyt sen julkistamatta kohdassa 14.3 tarkoitetulla
tavalla. Tiedot saa kuitenkin antaa niille henkilöille, joiden tulee asemansa
perusteella tietää väitetystä dopingrikkomuksesta ja sen käsittelystä (esimerkiksi
kansallisen olympiakomitean, kansallisen paralympiakomitean ja kansallisen
lajiliiton asianomaiset henkilöt sekä joukkuelajeissa joukkueen johdosta
vastaava henkilö).

Ilmoitus dopingpäätöksistä ja asiakirjapyynnöt
14.2.1

Kohtien 7, 8, 10, 13 nojalla annettuihin dopingrikkomuspäätöksiin on
sisällytettävä päätöksen kaikki perustelut, tarvittaessa mukaan lukien perustelu
sille, miksi enimmäisrangaistusta ei langetettu. Jos päätöstä ei ole kirjoitettu
englannin tai ranskan kielellä, on ADT:n laadittava lyhyt englannin tai
ranskankielinen yhteenveto päätöksestä ja sen perusteista.

14.2.2

Antidopingorganisaatio, jolla on oikeus valittaa kohdan 14.2.1mukaisen
päätöksen vastaanottamisen jälkeen, voi 15 päivän kuluessa päätöksen
vastaanottamisesta pyytää itselleen kaikkea päätökseen liittyvää aineistoa.

Julkinen tiedottaminen
14.3.1

Kun ADT väittää jonkin urheilijan tai muun henkilön tehneen
dopingrikkomuksen, ADT ja/tai kansallinen lajiliitto voi julkistaa kyseisen
urheilijan tai muun henkilön henkilöllisyyden vasta, kun tälle on annettu
kohtien 7.3–7.7 mukainen ilmoitus, ja WADA:lle ja urheilijan tai muun
henkilön kansainväliselle lajiliitolle on samaan aikaan annettu kohdan 14.1.2
mukainen ilmoitus.

14.3.2

Kun kohdan 13.2.1 tai 13.2.2 mukainen lopullinen valituselimen päätös on
tehty tai tällainen valitusasia on muuten lopullisesti päättynyt tai kohdan 8
mukaisesta käsittelystä on luovuttu tai dopingrikkomusväitteestä ei ole esitetty
määräajassa vastaväitteitä, urheilijan kansallisen lajiliiton on 20 päivän kuluessa
tiedotettavav julkisesti asian lopputulos, mukaan lukien urheilulajji,
dopingrikkomus, rikkomuksen tehneen urheilijan tai muun henkilön nimi,
mahdollinen kielletty aine tai kielletty menetelmä ja langetetut seuraukset.
Urheilijan kansallisen lajiliiton on myös tiedotettava julkisesti
kahdenkymmenen päivän kuluessa dopingrikkomuksia koskevat lopulliset
muutoksenhakupäätökset, mukaan lukien yllä mainitut tiedot.

14.3.3

Kaikissa tapauksissa, joissa käsittelyn tai muutoksenhakuprosessin jälkeen
päätetään, että urheilija tai muu henkilö ei ole tehnyt dopingrikkomusta, päätös
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voidaan julkistaa vain sen urheilijan tai muun henkilön suostumuksella, jota
päätös koskee. Urheilijan lajiliiton on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin
tällaisen suostumuksen hankkimiseksi. Jos suostumus saadaan, urheilijan
lajiliitto julkistaa päätöksen kokonaisuudessaan tai sellaisessa muokatussa
muodossa, jonka urheilija tai muu henkilö voi hyväksyä.

14.4

14.3.4

Tiedottaminen tapahtuu vähintään julkaisemalla vaaditut tiedot urheilijan
lajiliiton verkkosivulla tai muilla keinoin ja jättämällä tiedot nähtäville
kuukaudeksi tai mahdollisen urheilun toimintakiellon ajaksi, sen mukaan,
kumpi näistä on pitempi.

14.3.5

ADT tai kansalliset lajiliitot tai niiden virkailijat eivät saa kommentoida
julkisesti minkään kesken olevan tapauksen asioita (pois lukien prosessin ja
tieteellisten menettelyiden yleiskuvaus), paitsi milloin on annettava vastine
dopingrikkomusväittämän kohteena olevan urheilijan tai muun henkilön tai
heidän edustajiensa julkisuudessa antamiin kommentteihin.

14.3.6

Kohdassa 14.3.2 vaadittua pakollista julkista tiedottamista ei vaadita
tapauksissa, jossa dopingrikkomuksen tehnyt urheilija tai muu henkilö on
alaikäinen. Tapauksissa, joihin liittyy alaikäinen, on tiedottamisen oltava
suhteessa tapauksen tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

Tilastollinen raportointi
ADT julkaisee vuosittain, kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden lopusta, raportin
ADT:n dopingtesteistä ja toimittaa sen WADA:lle.

14.5

Dopingvalvonnan tietokeskus
Jotta testauksen suunnittelu olisi koordinoitua ja antidopingorganisaatiot välttäisivät
päällekkäisiä testejä, ADT:n on raportoitava mahdollisimman pian WADA:n
tietokeskukseen kaikki urheilijoille kilpailuissa tehdyt ja kilpailujen ulkopuoliset testit
käyttämällä mahdollisuuksien mukaan ADAMS-järjestelmää testien tekemisen jälkeen.
Nämä tiedot ovat soveltuvin osin ja sovellettavien sääntöjen mukaisesti urheilijan, tämän
kansainvälisen lajiliiton ja muiden urheilijaan testausvaltuuden omaavien
antidopingorganisaatioiden saatavilla.

14.6

Tietosuoja
14.6.1

ADT noudattaa kohdassa 14 tarkoitettuja velvoitteita täyttäessään kulloinkin
voimassa olevaa WADA:n hyväksymää Kansainvälistä tietosuojastandardia
ottaen kuitenkin huomioon myös Suomen kansallisen tietosuojaa koskevan
lainsäädännön.

14.6.2

ADT säilyttää luottamuksellisesti urheilijoiden, urheilijoiden tukihenkilöiden ja
muiden asianosaisten henkilötiedot noudattaen WADA:n hyväksymää
Kansainvälistä tietosuojastandardia ja Suomen lakia.

14.6.3

Kaikkien henkilöiden, jotka käsittelevät henkilötietoja tai lääketieteellistä tietoa
tämän säännöstön puitteissa, tulee noudattaa Suomen tietosuojalainsäädäntöä
ja WADA:n hyväksymää Kansainvälistä tietosuojastandardia.

14.6.4

14.6.5

15 §
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ADT saa tarvittaessa ja tarkoituksenmukaisella tavalla kerätä, tallentaa,
käsitellä ja julkaista urheilijoihin ja muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja,
toteuttaakseen antidopingtoimintaansa Maailman antiidopingsäännöstön,
tämän säännöstön ja kansainvälisten standardien (erityisesti tietosuojaa ja
henkilötietojen suojelemista koskevan kansainvälisen standardin) mukaisesti.
Kenen tahansa osallistujan, joka toimittaa tietoja, henkilötiedot mukaan lukien,
kenelle tahansa tämän antidopingsäännöstön mukaiselle henkilölle, katsotaan
sovellettavien tietosuojalakien ja muiden lakien mukaan hyväksyneen sen, että
kyseinen henkilö voi kerätä, käsitellä, julkaista ja käyttää näitä tietoja tämän
säännöstön toteuttamiseksi tietosuojaa ja henkilötietojen suojelemista
koskevan kansainvälisen standardin mukaisesti ja muilla tavoin, joita tämän
säänöstön toteuttaminen vaatii.

VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN
15.1

Tämän säännöstön soveltamispiiriin kuuluvat yhteisöt ja muut henkilöt hyväksyvät
muihin Maailman antidopingsäännöstön allekirjoittaneisiin antidopingorganisaatiohin
kuuluvien tahojen suorittamat testaukset, myöntämät erivapaudet sekä menettelyt ja
päätökset dopingasioissa, jotka ovat Maailman antidopingsäännöstön mukaisia ja
kuuluvat kulloinkin asiaa käsitelleen elimen toimivaltaan kohdassa 13 säädetty
valitusoikeus huomioon ottaen.

15.2

Tämän säännöstön soveltamispiiriin kuuluvien yhteisöjen, urheilijoiden ja muiden
henkilöiden on hyväksyttävä myös sellaisten antidopingorganisaatioiden toimet, jotka
eivät ole hyväksyneet Maailman antidopingsäännöstöä, mikäli niiden vahvistamat
määräykset ovat yhdenmukaiset Maailman antidopingsäännöstön kanssa.

16 §

17 §

SÄÄNNÖSTÖ JA KANSALLISTEN LAJILIITTOJEN VELVOLLISUUDET
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16.1

Kaikkien kansallisten lajiliittojen ja niiden jäsenten on noudatettava tätä säännöstöä.
Säännöstö on myös sisällytettävä joko suoraan tai viittauksella kunkin kansallisen
lajiliiton sääntöihin, jotta ADT voi saattaa ne voimaan kansallisen lajiliiton toimivaltaan
kuuluvia urheilijoita ja muita henkilöitä kohtaan.

16.2

Kaikkien kansallisten lajiliittojen on laadittava säännöt, jotka edellyttävät kaikkien
urheilijoiden ja kaikkien urheilijoiden tukihenkilöiden, jotka osallistuvat kansallisen
lajiliiton tai jokin sen jäsenorganisaation valtuuttamaan tai järjestämään kilpailuun
valmentajana, ohjaajana, managerina, joukkueen jäsenenä, virkailijana, lääketieteellisenä
asiantuntijana tai lääkintähenkilöstön jäsenenä, sitoutuvan tähän antidopingsäännöstöön
ja
tunnustamaan
tämän
antidopingsäännöstön
mukaisen
ADT:n
tulostenkäsittelytoimivallan osallistumisen ehtona.

16.3

Kaikkien kansallisten lajiliittojen on raportoitava ADT:lle ja omalle kansainväliselle
lajiliitolleen kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.
Kansallisten lajiliittojen on tehtävä yhteistyötä minkä tahansa antidopingorganisaation
tekemissä tutkimuksissa, joihin kyseisellä antidopingorganisaatiolla on valtuudet.

16.4

Kaikilla kansallisilla lajiliitoilla on oltava kurinpitosäännöt, jotka estävät ilman
hyväksyttävää syytä kiellettyä ainetta tai menetelmää käyttävää urheilijan tukihenkilöä
tukemasta ADT:n tai kansallisen lajiliiton toimivallan piiriin kuuluvia urheilijoita.

16.5

Kaikkia kansallisia lajiliittoja vaaditaan antamaan antidopingkoulutusta yhteistyössä
ADT:n kanssa Maailman antidopingsäännöstön artiklan 18.2 mukaisesti. Kaikilla
kansallisilla lajiliitoila tulee olla oma, päivitetty antidopingohjelmansa.

DOPINGRIKKOMUKSEN VANHENTUMINEN
Urheilijan tai muun henkilön dopingrikkomuksen tutkintaa ja käsittelyä ei voida aloittaa, jos
siitä ei ole ilmoitettu urheilijalle kohdassa 7 säädetyllä tavalla tai, kun väitetystä
dopingrikkomuksesta on kulunut vähintään kymmenen (10) vuotta.

18 §

ADT:N RAPORTOINTI WADA:LLE
ADT raportoi WADA:lle Maailman antidopingsäännöstön artiklan 23.5.2 mukaisesti, miten se
on noudattanut Maailman antidopingsäännöstön vaatimuksia.

19 §

VIESTINTÄ JA KOULUTUS
ADT suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja valvoo viestintä- ja koulutusohjelmia, joiden on
sisällettävä ainakin Maailman antidopingsäännöstön artiklassa 18.2 mainitut asiat. ADT:n on
myös tuettava urheilijoiden ja urheilijoiden tukihenkilöiden aktiivista osallistumista tällaisiin
ohjelmiin. Urheilujärjestöjen tehtävänä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että
urheilijat ja urheilijan tukihenkilöt asennoituvat kielteisesti dopingaineisiin ja menetelmiin,
niiden käyttöön sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan.

20 § SÄÄNNÖSTÖN MUUTTAMINEN JA TULKINTA SEKÄ VOIMAANTULO JA
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
20.1
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Muuttaminen .

ADT voi muuttaa tätä säännöstöä. ADT vastaa tämän säännöstön muutoksista ja
ajantasaisuudesta sekä Maailman antidopingsäännöstöön tehtyjen muutosten toimeenpanosta
osaksi tätä säännöstöä. ADT hyväksyy säännöstön muutokset ja tiedottaa niistä välittömästi
kansallisille lajiliitoille ja muille urheilujärjestöille. Säännöstöön tehdyt muutokset tulevat
voimaan kolmen (3) kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä , ellei hyväksymisen yhteydessä
toisin ole määrätty.
20.2 Tulkinta.
Tätä antidopingsäännöstöä on tulkittava itsenäisenä ja riippumattomana tekstinä, eikä
viittaamalla olemassa oleviin lakeihin tai säädöksiin.
20.3 Tämän antidopingsäännöstön eri osien ja kohtien otsikot ovat olemassa vain
luettavuuden helpottamiseksi; niitä ei pidä tulkita osaksi tämän säännöstön asiasisältöä,
eikä niiden pidä tulkita vaikuttavan millään tavalla viittaamiensa määräysten kieleen.
20.4 Maailman antidopingsäännöstöä ja kansainvälisiä standardeja pidetään erottamattomana
osana tätä säännöstöä, ja ne jäävät ristiriitatilanteissa voimaan.
20.5 Suomen antidopingsäännöstö noudattaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sitä tulee
tulkita niin, että se on yhtäpitävä Maailman antidopingsäännöstön määräysten kanssa.
Johdanto ja liitteet ovat erottamaton osa tätä antidopingsäännöstöä.
20.6 Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä koskevia
kokonaisuudessaa tämän säännöstön tulkitsemiseen.

kommentteja

käytetään

20.7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset.
Tämä antidopingsäännöstö tulee voimaan 1.1.2015. Tätä antidopingsäännöstöä ei
sovelleta taannehtivasti asioihin, jotka olivat kesken ennen voimaantulopäivämäärää,
seuraavat ehdot huomioiden:
20.7.1

Ennen voimaantulopäivämäärää tapahtuneet dopingrikkomukset lasketaan
”ensimmäisiksi rikkomuksiksi” tai ”toisiksi rikkomuksiksi” määritettäessä
kohdan 10 mukaisia seuraamuksia voimaantulopäivämäärän jälkeisistä
rikkomuksista.

20.7.2

Kohtia 10.7.5 ja 17 on sovellettava taannehtivasti tulkittaessa aiempia
rikkomuksia useiksi dopingrikkomuksiksi; kohtaa 17 kuitenkin vain, jos
rajoitussäädöksen ajanjakso ei ole päättynyt voimaantulopäivään mennessä.
Muissa tapauksissa, jotka koskevat ennen voimaantulopäivää tehtyä
dopingrikkomusta, on tapaukseen sovellettava väitetyn dopingrikkomuksen
ajankohtana
voimassa
ollutta
antidopingsäännöstöä,
paitsi
jos
Valvontalautakunta päättää, että tapauksessa on sovellettava lievemmän lain
periaatetta.

20.7.3

Mikä tahansa ennen voimaantulopäivämäärää tapahtunut kohdan 2.4
mukainen olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti jää voimaan, ja se otetaan
huomioon Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin määrittämällä tavalla,

mutta se katsotaan
tapahtumapäivästään.

21 §

vanhentuneeksi

12

kuukauden

kuluttua

46

20.7.4

Tapauksissa, joissa lopullinen päätös dopingrikkomuksesta on annettu ennen
voimaantulopäivämäärää, mutta urheilija tai muu henkilö on
voimaantulopäivämääränä edelleen urheilun toimintakiellossa, urheilija tai muu
henkilö voi pyytää dopingrikkomuksen tulosten käsittelyvastuussa ollutta
antidopingorganisaatiota harkitsemaan urheilun toimintakiellon lyhentämistä
tämän antidopingsäännöstön mukaisesti. Tällainen pyyntö on tehtävä ennen
urheilun toimintakiellon päättymistä. Annetusta päätöksestä voi valittaa
kohdan 13.2 mukaisesti. Tätä antidopingsäännöstöä ei sovelleta mihinkään
tapaukseen, jossa lopullinen päätös todetusta dopingrikkomuksesta on annettu
ja urheilun toimintakielto on päättynyt.

20.7.5

Määritettäessä toisesta rikkomuksesta aiheutuvan urheilun toimintakiellon
kestoa kohdan 10.7.1 mukaisesti, kun ensimmäisestä rikkomuksesta langetettu
seuraamus on perustunut ennen voimaantulopäivämäärää voimassa olleeseen
säännöstöön, käytetään kyseisestä ensimmäisestä rikkomuksesta määritetyn
urheilun toimintakiellon kestoa sellaisena, kuin se olisi ollut, jos tämä
säännöstö olisi ollut tuolloin voimassa.

MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖN TULKINTA
21.1

Maailman antidopingsäännöstön virallista tekstiä ylläpitää WADA, ja se julkaistaan
englanniksi ja ranskaksi. Mikäli englannin- ja ranskankielisten versioiden välillä ilmenee
ristiriitaisuuksia, noudatetaan englanninkielistä versiota.

21.2

Maailman
antidopingsäännöstön
tulkitsemiseen
antidopingsäännöstön määräyksiin liittyviä kommentteja.

21.3

Maailman antidopingsäänöstöä on tulkittava itsenäisenä ja riippumattomana tekstinä,
eikä viittaamalla allekirjoittajatahojen tai valtioiden olemassa oleviin lakeihin tai
säädöksiin.

21.4

Maailman antidopingsäännöstön eri osien ja artiklojen otsikot ovat olemassa vain
luettavuuden helpottamiseksi;
niitä
ei
pidä
tulkita
osaksi
Maailman
antidopingsäännöstön asiasisältöä eikä niiden pidä tulkita vaikuttavan millään tavalla
viittaamiensa määräysten kieleen.

21.5

Maailman antidopingsäännöstöä ei saa soveltaa taannehtivasti asioihin, jotka ovat olleet
kesken ennen sitä päivämäärää, jolloin allekirjoittajataho on hyväksynyt Maailman
antidopingsäännöstön ja toteuttanut sen määräykset.
Ennen Maailman
antidopingsäännöstön hyväksymistä tapahtuneet dopingrikkomukset lasketaan kuitenkin
”ensimmäisiksi rikkomuksiksi” tai ”toisiksi rikkomuksiksi” määritettäessä artiklan 10
mukaisia rangaistuksia Maailman antidopingsäännöstön hyväksymisen jälkeisistä
rikkomuksista.

21.6

Maailman antidopingohjelman tarkoitusta, laajuutta ja organisaatiota sekä Maailman
antidopingsäännöstöä ja sen liitettä 1: MÄÄRITELMÄT ja liitettä 2, ESIMERKKEJÄ
ARTIKLAN 10 SOVELTAMISESTA, pidetään Maailman antidopingsäännöstön
erottamattomina osina.

käytetään

Maailman
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22 § URHEILIJOIDEN JA MUIDEN HENKILÖIDEN MUUT ROOLIT JA VASTUUT
22.1

Urheilijoiden roolit ja vastuut
22.1.1

Urheilijan tulee olla tietoinen tästä säännöstöstä ja noudattaa sitä.

22.1.2

Urheilijan tulee olla tetstattavissa milloin tahansa kilpailuissa tai kilpailujen
ulkopuolella.

22.1.3

Urheilijan tulee ottaa vastuu käyttämistään lääkkeistä, muista aineista ja
valmisteista.

22.1.4

Urheiljan tulee kertoa terveydenhuoltohenkilöstölle velvollisuudestaan olla
käyttämättä kiellettyjä aineita ja kiellettyjä menetelmiä ja varmistaa, että mikään
saatu lääketieteellinen hoito ei riko tätä säännöstöä

22.1.5

Urheilijan tulee kertoa kansainväliselle lajiliitolleen ja ADT:lle, jokin
säännöstön ulkopuolinen taho on todennut urheilijan syylliseksi
dopingrikkomukseen kuluneiden kymmenen vuoden aikana

22.1.6

Urheiljan
tulee
tehdä
yhteistyötä
antidopingorganisaatioiden kanssa

dopingrikkomuksia

tutkivien

22.2 Urheilijoiden tukihenkilöiden roolit ja vastuut
22.2.1

Urheilijan tukihenkilön tulee olla tietoinen tästä säännöstöstä ja noudattaa sitä.

22.2.2

Urheilijan tukihenkilön tulee tehdä yhteistyötä urheilijan dopingtestaukseen
liittyen.

22.2.3

Urheilijan tukihenkilön tulee käyttää vaikutusvaltaansa antidopingasenteiden
edistämiseen urheilijoiden arvomaailmassa ja käyttäytymisessä.

22.2.4

Urheilijan tukihenkilön tulee kertoa kansainväliselle lajiliitolleen ja ADT:lle, jos
jokin ei-allekirjoittajataho on todennut hänet syylliseksi dopingrikkomukseen
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

22.2.5

Urheilijan tukihenkilön tulee tehdä yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien
antidopingorganisaatioiden kanssa.

22.2.6

Urheilijan tukihenkilöt eivät saa käyttää tai pitää hallussaan mitään kiellettyä
ainetta tai kiellettyä menetelmää ilman asianmukaista perustetta.

23 § SÄÄNNÖSTÖN PÄTEVYYS JA SOVELLETTAVA LAKI
23.1

Pätevyys

23.1.1

23.1.2
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Mikään poikkeaminen tästä säännöstöstä tai sen mukaisista menettelyistä ei
mitätöi testituloksia päätöksiä tai muita tuloksia, ellei poikkeaminen aiheuta
epäilyä testituloksen, päätöksen tai muita tuloksen paikkansapitävyydestä.
Mikäli jokin tämän säännöstön kohdista todetaan pätemättömäksi,
täytäntöönpanokelvottomaksi tai lainvastaiseksi mistä tahansa syystä, ei sillä
ole vaikutusta säännöstön muiden kohtien pätevyyteen.

23.2 Sovellettava laki
Tähän säännöstöön sovelletaan Suomen lakia.

LIITE 1 MÄÄRITELMÄT
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ADAMS-järjestelmä (Anti-Doping Administration and Management System): WADA:n ylläpitämä
verkkoperustainen tietokannan hallintaväline tietojen syöttämiseen, tallentamiseen, säilyttämiseen, jakamiseen ja
tiedottamiseen sidosryhmien ja WADA:n avustamiseksi niiden antidopingtoiminnassa, tietoturvalainsäädäntö
huomioiden.
ADT (Finnish Antidoping Agency FINADA): Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
ADT:n lajikohtainen tasomäärittely: ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea
erivapautta Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. ADT:n lajikohtainen
tasomäärittely on nähtävillä ADT:n Internetsivuilla (www.antidoping.fi).
Aineenvaihduntatuote: (Metabolite) Mikä tahansa biotransformaatioprosessin tuottama yhdiste.
Alaikäinen (Minor): Luonnollinen henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta.
Allekirjoittajatahot (Signatories): Maailman antidopingäännöstön allekirjoittaneet ja sitä noudattamaan sitoutuneet
tahot Maailman antidopingsäännöstön artiklassa 23 säädetyllä tavalla.
Alueellinen antidopingorganisaatio (Regional Anti-Doping Organization): Säännöstön noudattamiseen sitoutuneiden
valtioiden nimittämä alueellinen taho, jonka tehtävänä on koordinoida ja hallita sille delegoituja kansallisten
antidopingohjelmien osia, joihin voi kuulua antidopingsäännöstön käyttöönotto ja toteuttaminen, testauksen
suunnitteleminen ja näytteiden ottaminen, tulosten käsittely, erivapauksien käsittely, kuulemisten järjestäminen
ja koulutusohjelmien järjestäminen alueellisella tasolla.
Alustava kuuleminen (Provisional hearing): Ennen kohdan 8 mukaista varsinaista käsittelyä pidettävä kohdan 7.9
mukainen nopeutettu, alustava kuuleminen, josta urheilija saa ilmoituksen ja mahdollisuuden tulla kuullluksi
joko kirjallisesti tai suullisesti.
Ankara vastuu (Strict liability): Sääntö siitä, että kohdan 2.1 ja kohdan 2.2 mukaisen dopingrikkomuksen
osoittamiseksi antidopingorganisaation ei tarvitse osoittaa urheilijan tahallisuutta, tuottamusta, laiminlyöntiä tai
tietoista käyttöä.
Antidopingorganisaatio (Anti-Doping Organization): Allekirjoittajataho, joka on vastuussa minkä tahansa
dopingvalvontaprosessin osan aloittamista, toteuttamista tai voimaansaattamista ohjaavien sääntöjen
käyttöönotosta tai toteuttamisesta. Antidopingorganisaatioita ovat esimerkiksi Kansainvälinen Olympiakomitea
(IOC), Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC), muut suurten urheilutapahtumien järjestäjät, jotka suorittavat
testausta urheilutapahtumissaan, WADA, kansainväliset lajiliitot ja kansalliset antidopingorganisaatiot.
CAS (The Court of Arbitration for Sport): Urheilun kansainvälinen välimiestuomioistuin.
Dopingvalvonta (Doping control): Kaikki vaiheet ja prosessit testauksen suunnittelusta aina mahdollisen
muutoksenhaun päätökseen asti, mukaan lukien kaikki näiden välissä tapahtuvat vaiheet ja prosessit, kuten
olinpaikkatietojen ilmoittaminen, näytteenotto ja käsittely, laboratorioanalyysit, erivapaudet lääkinnällistä
käyttöä varten, tulosten käsittely ja kuulemiset.
Ei merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä (No Significant Fault or Negligence): Urheilija tai muu henkilö osoittaa, että
hänen tuottamuksensa tai laiminlyöntinsä ei ollut merkittävä suhteessa dopingrikkomukseen, kun niitä
tarkastellaan olosuhteisiin nähden ja otetaan huomioon määritelmän ei tuottamusta tai laiminlyöntiä
arviointiperusteet. Alaikäisiä lukuun ottamatta kaikissa kohdan 2.1 rikkomistapauksissa urheilijan on myös
osoitettava, miten kielletty aine on päässyt hänen elimistöönsä.
Ei tuottamusta tai laiminlyöntiä (No Fault or Negligence): Urheilija tai muu henkilö osoittaa, ettei hän tiennyt eikä
epäillyt eikä olisi kohtuudella voinut tietää tai epäillä äärimmäistä varovaisuutta noudattaessaan, että hän oli
käyttänyt tai hänelle oli annettu kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää tai että hän muulla tavoin syyllistyi

dopingrikkomukseen. Alaikäisiä lukuun ottamatta kaikissa kohdan 2.1 rikkomistapauksissa urheilijan on
myös osoitettava, miten kielletty aine on päässyt hänen elimistöönsä.
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Epäpuhdas tuote (Contaminated Product): Kiellettyä ainetta sisältävä tuote, jonka tuoteselosteessa ei ole mainintaa
kyseisestä kielletystä aineesta, eikä kielletyn aineen läsnäoloa tuotteessa voida saada selville kohtuullisella
Internethaulla.
Erikseen määritelty aine (Specified Substance): Katso kohta 4.2.2.
Erivapaus (Therapeutic Use Exemption): Kohdassa 4.4 kuvattu erivapaus lääkinnällistä käyttöä varten.
Hallussapito (Possession): Todellinen fyysinen hallussapito, tai tulkinnallinen hallussapito (joka voidaan todeta vain,
mikäli kielletty aine tai kielletty menetelmä tai tilat, joissa kielletty aine tai kielletty menetelmä on, ovat
yksinomaan henkilön hallinnassa tai hän aikoo ottaa ne hallintaansa); mikäli kielletty aine tai kielletty menetelmä
tai tilat, joissa kielletty aine tai kielletty menetelmä on, eivät ole yksinomaan henkilön hallinnassa, tulkinnallinen
hallussapito voidaan kuitenkin todeta ainoastaan, mikäli henkilö tiesi kielletyn aineen tai killetyn menetelmän
olemassaolosta ja aikoi ottaa sen hallintaansa. Pelkkä hallussapito ei muodosta dopingrikkomusta, on ryhtynyt
konkreettisiin toimiin, jotka osoittavat, että henkilöllä ei koskaan ollut aikomusta hallussapitoon ja että hän
luopunut hallussapidosta ilmoitamalla sen nimenomaisesti jollekin antidopingorganisaatiolle. Huolimatta mistä
tahansa päinvastaisesta tähän määritelmään nähden kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän ostaminen (myös
sähköisesti tai muulla tavoin) katsotaan hallusssapidoksi, johon syyllistyy oston suorittanut henkilö.
(Kommentti: Tämän määritelmän mukaan urheilijan autosta löytyneet steroidit olisivat dopingrikkomus, ellei
urheilija pysty todistamaan, että autoa on käyttänyt joku muu; tällaisessa tapauksessa antidopingorganisaation
on osoitettava, että vaikka auto ei ollut yksinomaan urheilijan hallinnassa, urheilija tiesi steroideista ja aikoi ottaa
ne hallintaansa. Vastaavasti jos steroideja löytyisi urheilijan ja hänen puolisonsa yhteisessä hallinnassa olevan
kodin lääkekaapista, antidopingorganisaation olisi osoitettava, että urheilija tiesi, että lääkekaapissa on steroideja
ja aikoi ottaa ne hallintaansa. Pelkkä kielletyn aineen ostaminen katsotaan hallussapidoksi myös silloin, kun
tuote ei saavu perille, sen vastaanottaa joku muu tai se lähetetään kolmannen osapuolen osoitteeseen.)
Henkilö (person): Luonnollinen henkilö tai organisaatio tai muu taho.
Huomattava myötävaikutus (Substantial Assistance): Sovellettaessa kohtaa 10.6.1 huomattavaa myötävaikutusta
antavan henkilön on (1) toimitettava kaikki dopingrikkomuksiin liittyvät tietonsa kokonaisuudessaan kirjallisella
ja allekirjoitetulla lausunnolla ja (2) tehtävä täysimittaista yhteistyötä minkä tahansa sellaisen tapauksen
tutkinnassa ja tuomion langettamisessa, johon kyseiset tiedot liittyvät, mukaan lukien esimerkiksi todistaminen
käsittelytilaisuudessa, jos antidopingorganisaatio tai Valvontalautakunta häntä siihen pyytää. Annettujen
tietojen on lisäksi oltava uskottavia ja muodostettava tärkeä osa tapausta, joka pannaan vireille, tai mikäli
tapausta ei panna vireille, niistä olisi muodostunut riittävä peruste tapauksen vireillepanoon.
Hylkääminen (Disqualification): Katso jäljempänä oleva kohta Seuraamukset dopingrikkomuksista.
Joukkuelaji (Team Sport): Urheilulaji, jossa pelaajien vaihtaminen kilpailun aikana on sallittu.
Julkinen tiedottaminen (Publicly Disclose or Publicly Report):
dopingrikkomuksista.

Katso jäljempänä oleva kohta Seuraamukset

Kansainvälinen standard (International Stnadard): WADA:n käyttöönottama standardi Maailman
antidopingsäännöstön tueksi. Kansainvälisen standardin noudattaminen (erotuksena muun vaihtoehtoisen
standardin, käytännön tai menettelytavan noudattamisesta) riittää osoittamaan, että kansainvälisen standardin
määrittelemät menettelytavat on suoritettu asianmukaisesti. Kuhunkin kansainväliseen standardiin sisältyvät
siihen liittyvät tekniset dokumentit.
Kansainvälinen urheilutapahtuma (International Event): Urheilutapahtuma tai kilpailu, jonka hallinnoiva taho tai
tekniset virkailijat nimittävä taho on Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea,
kansainvälinen lajiliitto, suuren tapahtuman järjestäjä tai jokin muu kansainvälinen urheilujärjestö.
Kansainvälisen tason urheilija (International-Level Athlete): Urheilijat, jotka kilpailevat kansainvälisellä tasolla kunkin
kansainvälisen lajiliiton määrittämällä tavalla, joka on Kansainvälisen testaus- ja tutkimusstandardin mukainen.
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Kansallinen antidopingorganisaatio (National Anti-Doping Organization): Kunkin maan nimeämä taho (tai tahot), jolla
on ensisijaiset valtuudet ja vastuu antidopingsäännöstön käyttöönotosta ja toteuttamisesta, näytteenoton
johtamisesta, tulosten käsittelystä ja dopingrikkomusten käsittelystä kansallisella tasolla. Jos tätä nimitystä ei ole
tehnyt maan toimivaltainen julkinen viranomainen tai viranomaiset, kyseinen taho on maan kansallinen
olympiakomitea tai sen nimittämä taho.
Kansallinen lajiliitto (National Federation): Kansallinen tai alueellinen taho, joka kuuluu kansainväliseen lajiliittoon
tai on sen tunnustama ja hallinnoi kansainvälisen lajiliiton edustamaa urheilulajia omassa valtiossaan tai omalla
alueellaan.
Kansallinen olympiakomitea (National Olympic Committee): Kansainvälisen Olympiakomitean tunnustama
organisaatio. Termi kansallinen olympiakomitea kattaa myös kansallisen urheilujärjestöjen keskusliiton niissä
maissa, joissa kansallinen urheilujärjestöjen keskusliitto on vastuussa kansalliselle olympiakomitealle tavallisesti
kuuluvista antidopingtoimista.
Kansallinen urheilutapahtuma (National Event): Urheilutapahtuma tai kilpailu, johon osallistuu kansainvälisen tai
kansallisen tason urheilijoita, mutta joka ei ole kansainvälinen urheilutapahtuma.
Kansallisen tason urheilija (National Levet athlete): Urheilija, joka kilpailee kansallisella tasolla kunkin kansallisen
antidopingorganisaation määrittämällä tavalla, joka on Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukainen.
Suomessa kansallisen tason urheilijat on määritelty kohdan 1.3 mukaan.
Kielletty aine (Prohibited Substance): Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi
määritetty aine tai aineluokka.
Kielletty menetelmä (Prohibited Method): Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi
mainittu menetelmä.
Kiellettyjen aineiden luettelo (Prohibited List): Luettelo, jossa luetellaan kielletyt aineet ja kielletyt menetelmät.
Kilpailu (Competition): Yksittäinen kilpailu, ottelu tai peli tai yksittäinen urheilukilpailu. Esimerkiksi koripalloottelu tai olympialaisten yleisurheilun 100 metrin juoksun loppukilpailu. Etappikilpailuissa ja muissa
urheilukilpailuissa, joissa palkinnot jaetaan päivittäin tai muun ajanjakson välein, kilpailun ja urheilutapahtuman
ero määritetään asianomaisen kansainvälisen lajiliiton säännöissä
Kilpailun aikana tai kilpailussa (In-Competition): Ellei kansainvälisen lajiliiton tai urheilutapahtumaa hallinnoivan
tahon säännöissä toisin mainita, ”kilpailun aikana” tai ”kilpailussa” tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa kaksitoista
tuntia ennen kilpailua, johon urheilijan on määrä osallistua, ja joka päättyy tämän kilpailun ja siihen liittyvän
näytteenottoprosessin loputtua.
Kilpailun ulkopuolinen (Out of Competition ): Mikä tahansa ajanjakso, joka ei ole Kilpailun aikana tai kilpailussa.
Kohdennettu testaus (Target Testing): Tiettyjen urheilijoiden valitseminen testaukseen perustuen Kansainvälisessä
testaus- ja tutkimusstandardissa määritettyihin kriteereihin.
Käyttö (Use): Kaikenlainen kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hyödyntäminen, käyttäminen, syöminen,
pistäminen tai nauttiminen.
Levittäminen (Trafficking): Antidopingorganisaation toimivallan piiriin kuuluva urheilija, urheilijan tukihenkilö tai
muu henkilö myy, antaa, kuljettaa, lähettää, toimittaa tai jakelee (tai hallussapitää tällaisiin tarkoituksiin)
kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää (joko fyysisesti tai sähköisesti tai muulla tavoin) kolmannelle
osapuolelle. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhuoltohenkilöstön hyvässä uskossa
suorittamat toimet, johin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin
hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä, eivätkä toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka
eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että
kyseisiä kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa
suorituskykyä urheilussa.
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Luovuttaminen (Administration): Muun henkilön suorittama kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöön tai
yritykseen osallistuminen kyseistä ainetta menetelmää tarjoamalla, toimittamalla, valvomalla, edistämälslä tai
muulla tavoin. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhoitohenkilöstön hyvässä uskossa
suorittamat toimet, joihin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin
hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä, eivätkä toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka
eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä
kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa
suorituskykyä urheilussa.
Manipulointi (Tampering): Muuttaminen sopimatonta tarkoitusta varten tai sopimattomalla tavalla, sopimattoman
vaikutuksen aikaansaaminen, sopimaton sekaantuminen, estäminen, harhaanjohtaminen tai mikä tahansa
epärehellinen käytös tulosten muuttamiseksi tai normaalien menettelyiden estämiseksi.
Merkkiaine (Marker): Yhdiste, yhdisteryhmä tai biologinen muuttuja tai muuttujajoukko, joka ilmaisee kielletyn
aineen tai kielletyn menetelmän käytön.
Näyte (Sample or Specimen): Mikä tahansa dopingvalvontaa varten otettu biologinen materiaali.
Osallistuja (Participant): Kuka tahansa urheilija tai urheilijan tukihenkilö.
Poikkeava testitulos (Atypical Finding): WADA:n akkreditoiman laboratorion tai muun WADA:n hyväksymän
laboratorion laatima raportti, joka edellyttää lisätutkimuksia Kansainvälisessä laboratoriostandardissa tai siihen
liittyvissä teknisissä dokumenteissa määritetyllä tavalla, ennen kuin oidaan päättää, onko kyseessä positiinen
testitulos.
Poikkeava urheilijan biologisen passin tulos (Atypical Passport Finding): Sovellettavissa kansainvälisissä standardeissa
kuvattu poikkeava urheilijan biologisen passin tulos –raportti.
Positiivinen testitulos (Adverse Analytical Finding): WADA:n akkreditoiman laboratorion tai muun WADA:n
akkreditoiman laboratorion tai muun WADA:n hyväksymän laboratorion raportti, joka noudattaa
Kansainvälistä laboratoriostandardia ja siihen liittyviä teknisiä dokumentteja, ja joka ilmaisee, että näytteessä on
kiellettyä ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita (mukaan lukien endogeenisten aineiden
kohonneet määrät) tai todisteita kielletyn menetelmän käytöstä.
Positiivinen urheilijan biologisen passin tulos (Adverse Passport Finding): Sovellettavissa kansainvälisissä standardeissa
määritetty positiivinen urheilijan biologisen passin tulos –raportti.
Rekisteröity testauspooli (Registerd Testing Pool): Korkeimman prioriteetin urheilijoista koostuva pooli, jonka
kansainväliset lajiliitot muodostavat kansainväliselle tasolle ja kansallinen antidopingorganisaatio erikseen
kansalliselle tasolle. Pooliin kuuluville urheilijoille tehdään kohdistettuja testejä sekä kilpailuissa että kilpailujen
ulkopuolella osana kansainvälisen lajiliiton tai kansallisen antidopingorganisaation testaussuunnitelmaa, ja
näiden urheilijoiden on siksi toimitettava olinpaikkatietonsa Kansainvälisen testaus- ja tutkimusstandardin
mukaisesti ja säännöstön artiklassa 5.6 säädetyllä tavalla.
Riippumaton tarkkailija –ohjelma (Independent Observer Program): WADA:n valvonnassa toimivat tarkkailijat, joka
tietyissä tapahtumissa tarkkailevat dopingvalvontaprosessia, antavat siihen liittyviä ohjeita ja raportoivat
havainnoistaan.
Seuraamukset dopingrikkomuksista (”Seuraamukset”) [Consequences of Anti-Doping Rule Violations (”Consequences”)]:
Urheilijan tai muun henkilön tekemä dopingrikkomus voi aiheuttaa ainakin yhden seuraavista:
(a) hylkääminen (Disqualification) tarkoittaa sitä, että urheilijan tulokset tietyssä kilpailussa tai urheilutapahtumass
mitätöidään ja kaikki seuraukset langetetaan täysimääräisinä, mukaan lukien mitalien, pisteiden ja palkintojen
menettäminen
(b) urheilun toimintakielto (Ineligibility) tarkoittaa sitä, että dopingrikkomuksen takia urheilija tai muu henkilö ei saa
tietyn ajanjakson aikana osallistua mihinkään kilpailuun tai muuhun urheilutoimintaan tai ei ole oikeutettu
taloudelliseen tukeen kohdassa 10.12.1 säädetyllä tavalla
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(c) väliaikainen urheilun toimintakielto (Provisional suspension) tarkoittaa sitä, että eli urheilija tai muu henkilö ei saa
väliaikaisesti osallistua mihinkään kilpailuun tai urheilutoimintaan ennen kuin kohdan 8 mukaisen käsittelyn
lopullinen päätös on annettu
(d) taloudelliset seuraamukset (Financial Consequences) tarkoittaa dopingrikkomuksesta langetettavaa taloudellista
rangaistusta tai dopingrikkomuksesta aiheutuneiden kulujen korvaamista.
(e) julkinen tiedottaminen (Public Disclosure tai Public Reporting) tarkoittaa tiedon levittämistä tai jakamista yleisölle tai
niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja kohdan 14 mukaiseen aikaisempaan ilmoitukseen. Seuraamuksia voi
koituamyös joukkuelajien joukkueille säännöstön kohdassa 11 säädetyllä tavalla.
Suurten urheilutapahtumien järjestäjät (Major Event Organizations): Kansallisten olympiakomiteoiden eri maanosien
yhdistykset ja muut kansainväliset moniurheiluorganisaatiot, jotka toimivat maanosakohtaisten, alueellisten tai
muiden kansainvälisten urheilutapahtumien hallinnoivana tahona.
Säännöstö (Finnish Antidoping Code): Suomen antidopingsäännöstö.
Taloudelliset seuraamukset (Financial Conswquences): Katso esellä oleva kohta Seuraamukset dopingrikkomuksista.
Tapahtumakausi (Event Period): Urheilutapahtumaa hallinnoivan tahon määrittämä ajanjakso urheilutapahtuman
alun ja lopun välillä.
Tapahtumapaikat (Event
urheilutapahtumalle.
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Testaus (Testing): Dopingvalvontaprosessin vaiheet, joihin kuuluvat testauksen suunnittelu, näytteenotto,
näytteiden käsittely käsittelyyn ja näytteiden kuljetukseen laboratorioon.
Tuottamus (Fault): Tuottamus on minkä tahansa kulloisessakin tilanteessa vaadittavan velvollisuuden rikkominen
tai huolimattomuus tilanteeseen nähden. Urheilijan tai muun henkilön tuottamuksen astetta arvioidaan muun
muassa seuraavien seikkojen perusteella: urheilijan tai muun henkilön kokemus, onko urheilija tai muun henkilö
alaikäinen, erityiset seikat, kuten vammaisuus, riski, joka urheilijan olisi pitänyt havaita, sekä urheilijan
huolellisuus ja asiaan perehtyminen suhteessa siihen, mikä havaitun riskin suuruuden olisi pitänyt olla.
Arvioitaessa urheilijan tai muun henkilön tuottamuksen astetta arvioinnin perusteena käytettyjen seikkojen on
oltava tarkasti määritettyjä ja asianmukaisia, jotta niillä voidaan selittää urheilijan tai muun henkilön
poikkeaminen häneltä edellytetystä käyttäytymisestä. Siksi esimerkiksi urheilun toimintakiellon takia menetetty
tilaisuus ansaita paljon rahaa kyseisenä ajanjaksona tai urheilijan jäljellä olevan uran lyhyys tai urheilukalenterin
ajoitus eivät ole olennaisia seikkoja, jotka olisi otettava huomioon lyhennettäessä urheilun toimintakiellon
kestoa kohdan 10.5.1 tai 10.5.2 mukaisesti.
Unesconn yleissopimus (Unesco Convention): kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus, joka hyväksyttiin
Unescon yleiskokouksen 33. istunnossa 19.10.2005, mukaan
lukien kaikki sopimusvaltioiden ja
sopimusvaltioiden kokouksen hyväksymät muutokset kansainväliseen dopingin vastaiseen yleissopimukseen.
Urheilija (Athlete): Kuka tahansa henkilö, joka kilpailee kansainvälisellä tasolla (siten kuin kukin kansainvälinen
lajiliitto sen määrittelee) tai kansallisella tasolla (siten kun kukin kansallinen antidopingorganisaatio sen
määrittelee). Antidopingorganisaatio voi harkintansa mukaan soveltaa antidopingsäännöstöä urheilijaan, joka ei
ole kansainvälisen tason urheilija eikä kansallisen tason urheilija, ja näin tuoda kyseisen urheilijan ”urheilija”määritelmän piiriin. Kun kyseessä on urheilija, joka ei ole kansainvälisen eikä kansallisen tason urheilija
antidopingorganisaatio voi halutessaan tehdä jotakin seuraavista: testata rajoitetusti tai ei ollenkaan, analysoida
näytteistä vähemmän kuin koko kiellettyjen aineiden valikoiman, vaatia olinpaikkatietoja rajoitetusti tai ei
lainkaan tai olla vaatimatta erivapauksia etukäteen. Jos kuitenkin antidopingsäännöstön kohtaa 2.1, 2.3 tai 2.5
rikkoo urheilija, joka on antidopingorganisaation toimivallan piirissä ja joka kilpailee kansainvälisen tai
kansallisen tason alapuolella, säännöstössä määritetyt seuraamukset (kohtaa 14.3.2 lukuun ottamatta) on
langetettava. Koskien kohtia 2.8 ja 2.9 sekä antidopingviestintää ja –koulutusta kuka tahansa henkilö, joka
osallistuu urheiluun minkä tahansa allekirjoittajatahon, hallituksen, tai muun Maailman antidopingsäännöstön
hyväksyneen urheilujärjestön alaisuudessa, on urheilija.
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Urheilijan biologinen passi (Athlete Biological Passport): Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa ja
Kansainvälisessä laboratoriostandardissa kuvattu tietojen keruu- ja yhdistämisohjelma ja siihen liittyvät
menetelmät.
Urheilijan tukihenkilöt(Athlete Support Personnel): Valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilöi,
toimitsija, lääketieteellinen asiantuntija, lääkäri, lääkäriryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö,
joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.
Urheilujärjestö (Sport Organization): Kaikki kansalliset lajiliitot ja muut urheilujärjestöt, jotka ovat sitoutuneet
Suomen antidopingsäännöstöön.
Urheilun oikeusturvalautkunta: VALO, Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry:n nimemä elin, joka
käsittelee Valvontalautakunnan päätöksistä tai urheilujärjestöjen päätöksistä tehdyt valitukset, elleivät ne mene
suoraan CAS:iin.
Urheilun toimintakielto (Ineligibility):: Katso edellä oleva kohta Seuraamukset dopingrikkomuksista.
Urheilutapahtuma (Event): Sarja yksittäisiä kilpailuja, jotka pidetään yhdessä yhden hallinnoivan tahon (esimerkiksi
olympialaiset, FINA:n järjestämät uintilajien maailmanmestaruuskilpailut, Pan-Amerikan kilpailut).
VALO Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry: Suomen urheilujärjestöjen keskusliitto.
Valvontalautakunta: ADT:n yleiskokouksen nimeämä elin, joka käsittelee sille osoitettuja mahdollisia
dopingrikkomuksia tai muita sen tehtäviin kuuluvia valituksia.
Väliaikainen urheilun
dopingrikkomuksista.

toimintakielto
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WADA: The World Anti-Doping Agency, Maailman antidopingtoimisto..
WADC: World Anti-Doping Code, Maailman antidopingsäännöstö.
Yksilölaji (Individual Sport): Urheilulaji, joka ei ole joukkuelaji
Yritys (Attempt): Tahallinen toiminta, joka vie merkittävästi eteenpäin toimintaa, jonka on tarkoitus johtaa
dopingrikkomukseen. Dopingrikkomusta ei kuitenkaan voida katsoa tapahtuneeksi pelkän yrityksen perusteella,
mikäli henkilö on luopunut yrityksestä ennen kuin kolmas osapuoli, joka ei ollut osallisena yritykseen, havaitsee
sen.

