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SISÄLLYSLUETTELO 

Suomen Koripalloliiton antidopingohjelma on liittohallituksen 23.11.2018 vahvistama ja se on voimassa 
toistaiseksi. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Päävastuu ohjelman päivittämisestä on kilpailujohtajalla. 
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JOHDANTO 

Suomen Koripalloliitto (jäljempänä Koripalloliitto) on kansainvälisen koripalloliiton FIBA (jäljempänä FIBA) 
jäsen, jonka tarkoituksena on toimia Suomessa koripallotoimintaa järjestävien, yhdistysrekisteriin mer-
kittyjen yhdistysten, liittona ja edustaa jäseniään kansainvälisessä koripalloliitossa sekä järjestää koripal-
lon kansallista kilpailu-, harrastus- ja koulutustoimintaa.  

Koripallosarjoissa ”Stadista Sallaan” pelataan vuosittain yli 12 000 ottelua niin nuorten kuin aikuisten sar-
joissa. Kotimaista huippukorista tarjoavat miesten ja naisten Korisliigat sekä I-divisioonat. 

Kansainvälisille kentille Koripalloliitto lähettää vuosittain kymmenen ikäluokkamaajoukkuettaan Susijen-
gin ja Susiladiesien johdolla jättämään maailmalle sinivalkoisia tassunjälkiä. 

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa 
pyritään edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

KORIPALLOLIITON ARVOT 

Koripalloliiton arvot ovat elämyksellisyys ja yhteisöllisyys, urheilullisuus ja virheen tunnustaminen sekä 
suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. 

ANTIDOPINGIOHJELMAN TAVOITTEET 

Koripalloliiton antidopinginohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei Koripalloliitto hyväksy dopingin 
käyttöä missään muodossa. 

Koripalloliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja 
tasavertaiseen urheiluun. Reilussa pelissä kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä 
urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. 

Antidopingohjelman päätavoitteina ovat: 

• Terveiden elämäntapojen, reilun pelin sekä urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen. 
• Urheilijoiden ja valmentajien sekä muiden koripallotoimijoiden ja yleisön oikeuden turvaaminen 

reiluun ja puhtaaseen urheiluun. 
• Dopingrikkomusten ennaltaehkäisy koulutuksen ja tiedotuksen avulla. 
• Tiedon lisääminen antidopingsäännöistä. 

Ohjelma määrittelee liiton antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät. 

SÄÄNNÖSTÖ JA SITOUTUMINEN 

Koripalloliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja maa-
ilman antidopingsäännöstöä (World Antidoping Code). Koripalloliitto sitoutuu näiden lisäksi noudatta-
maan kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöä koskien olympiakisoja. Eri säännöstöt löy-
tyvät yllämainittujen järjestöjen internetsivuilta. 

KILPAILUSÄÄNNÖT 

Koripalloliiton ja seurojen toimintaan osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan Suomen anti-
dopingsäännöstöä ja FIBA:n antidopingsäännöstöä. Seuran velvollisuutena on valvoa, että kaikki sen pe-
laajat, valmentajat sekä muut toimihenkilöt noudattavat antidopingsäännöstöjä. 

 



 

 3 

KURINPITOSÄÄNNÖT 

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen alaisia ovat  

• Liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen ja sen asettaman toimintayksikön, työryhmän tai 
muun toimielimen jäsenet; 

• Aluehallituksen ja sen asettaman toimintayksikön, työryhmän tai muun toimielimen jäsenet; 
• Seurat ja niiden jäsenet sekä seuran hallituksen tai johtokunnan taikka lajijaoston tai vastaavan 

toimielimen jäsenet ja toimihenkilöt; 
• Seuran joukkueet; 
• Koripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitetut pelaajat, valmentajat ja muut joukkueen jäsenet; 

ja 
• Koripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitetut erotuomarit, toimitsijat ja komissaarit sekä kuu-

luttajat ja tilastoijat. 

Kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka syyllistyy Suomen antidopingsäännöstössä tai 
FIBA:n antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa ja kilpailujen ulkopuolella. 
Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:  

• Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä; 
• Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys; 
• Kieltäytyminen dopingtestistä; 
• Dopingvalvonnan välttely ja siihen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti; 
• Dopingvalvonnan tai -testin manipulointi ja sen yritys; 
• Dopingaineiden hallussapito; 
• Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen; ja 
• Dopingin edistäminen. 

Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia antidopingsäännöstöjä ja niissä mainittuja 
rangaistuksia. 

Lisäksi rankaisuvaltaa käyttävä elin voi määrätä seuralle seuraamuksen, jos seuran joukkue kuuluu Suo-
men urheilun eettinen keskus SUEK:n (jäljempänä SUEK) testauspooliin ja seura rikkoo velvoitteen antaa 
joukkueen olinpaikkatietoja. Aloite seuraamuksen määräämiselle on tultava SUEK:lta. 

Lisäksi voidaan rangaista sitä, joka käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti testaustilanteessa 
esimerkiksi dopingtestaajia kohtaan. 

SOPIMUKSET 

Koripalloliiton työ-, valmennus- ja yhteistyösopimuksissa on erillinen maininta antidopingtyöhön osallis-
tumisesta ja vastuu- tai sanktiomenettelystä mahdollisten rikkeiden varalta. 

Valmennussopimuksiin kirjataan, että valmentaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa 
Suomen antidopingsäännöstöä ja kansainvälisessä toiminnassa FIBA:n antidopingsäännöstöä ja on vel-
vollinen tutustumaan niihin. Koripalloliitolla on yksipuolinen oikeus purkaa sopimus, jos valmentaja syyl-
listyy dopingrikkomukseen tai muuhun sopimuksessa mainittuun epäurheilijamaiseen käytökseen. 

Seurojen tekemissä sopimuksissa joukkueen jäsenien kanssa sekä kilpailusäännöissä joukkueen jäse-
niltä edellytettävässä sitoumuksessa määritellään, että henkilö sitoutuu noudattamaan Koripalloliiton, 
FIBA:n, kansainvälisen antidopingjärjestön (jäljempänä WADA) ja SUEK:in dopingsääntöjä ja noudatta-
maan niiden antamia päätöksiä sekä sitoutuu olemaan käyttämättä huumausaineita. 

Uusiin yhteistyösopimuksiin pyritään liittämään seuraava sopimuskohta: Jos Koripalloliitto omalla toi-
minnallaan tai kolmannen osapuolen toiminnalla, jota Koripalloliitto valvoo tai hallitsee, aiheuttaa toiselle 
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sopijapuolelle haittaa, joka vahingoittaa tai vähentää sopimuksen kohteena olevien oikeuksien mainetta, 
taloudellista suorituskykyä tai arvoa, tulee Koripalloliiton toiminta saattaa puolueettoman arvioinnin 
kohteeksi. Yhteistyösopimus voidaan purkaa vain, jos SUEK toteaa, ettei Koripalloliiton antidopin-
gohjelma ja sen toteutuminen täytä yleisesti hyväksyttyjä standardeja. 

KOULUTUS 

Koripalloliitto tarjoaa jäsenilleen erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Koulutusjärjestelmään sisällytetään 
kaikilla tasoilla antidopingtoimintaa liittyviä aiheita. Koulutusten tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien 
antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja. 

MAAJOUKKUETOIMINTA 

Pelaajan tullessa maajoukkuetoimintaan ensimmäistä kertaa mukaan, ohjataan hänet suorittamaan 
Puhtaasti Paras -verkkokoulutus. Maajoukkuekoordinaattori ylläpitää rekisteriä, josta ilmenee verkko-
koulutuksen suorittaneet henkilöt sekä koulutuksen suorittamisvuosi. Koulutus tulee uusia, mikäli SUEK 
ilmoittaa koulutuksen sisällön muuttuneen merkittävästi suorittamiskerran jälkeen. 

AIKUISTEN HUIPPU- JA KILPAKORIPALLOSARJAT 

Joukkueiden jäsenille järjestetään kauden alkaessa Heads Up! -tilaisuudet, jossa SUEK:n edustaja kertoo 
antidopingtoiminnasta, testauksesta sekä erivapaudesta Suomessa. Kilpailujohtaja sopii tilaisuuksien 
ajankohdat ja paikkakunnat vuosittain 30.6. mennessä ja tiedottaa niistä joukkueita. 

Kaikkien tasomäärittelyn piirissä olevien urheilijoiden tulee suorittaa Puhtaasti Paras -verkkokoulutus 
tämän osallistuessa ensimmäistä kertaa tasomäärittelyn piirissä olevan joukkueen toimintaan. 

Koripalloliitto ylläpitää rekisteriä, josta ilmenee verkkokoulutuksen suorittaneet henkilöt sekä koulutuk-
sen suorittamisvuosi. Koulutus tulee uusia, mikäli SUEK ilmoittaa koulutuksen sisällön muuttuneen mer-
kittävästi suorittamiskerran jälkeen. 

VALMENTAJAKOULUTUS 

Valmentajakoulutuksen II-tason jaksolla 2.1 on SUEK:n koulutusosuus antidopingtoiminnasta sekä Puh-
taasti Paras -verkkokoulutuksesta, jossa koulutettavat kirjautuvat yhdessä järjestelmään. Tämän jälkeen 
koulutettava suorittaa verkkokoulutuksen 7 moduulia etäopiskeluna. Verkkokoulutuksen suoritettuaan 
koulutettava saa todistuksen ja suorituksesta tulee tieto myös Koripalloliitolle. 

Koulutettavan tulee toimittaa todistus suoritetusta tutkinnosta koulutuksesta vastaavalle. Verkkokoulu-
tuksen läpäiseminen on edellytyksenä II ja III-tason valmentajakoulutuksen suorittamiselle. 

EROTUOMARIKOULUTUS 

SME- ja PSE-tuomareiden syksyn kausikoulutuksessa kilpailujohtaja käy läpi antidopingohjelman keskei-
set erotuomareita koskevat asiat sekä opastaa erotuomareita toimimisesta arvotussa testaustilaisuu-
dessa (pelikauden menettelyohje). 

VIESTINTÄ 

Liiton antidopingtiedotus on aktiivista ja perusviestinnässä huomioidaan puhtaan urheilun arvojen välit-
tyminen eteenpäin. Tiedotuksen asiasisällöstä vastaa ensisijaisesti asiantuntijaorganisaationa SUEK liiton 
vastatessa SUEK:n aineistojen, tiedotteiden sekä materiaalien (kuten KAMU - Kielletyt Aineet ja Menetel-
mät Urheilussa) julkaisusta ja jakamisesta. 
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Ulkoisesta viestinnästä vastuun kantavat viestintäpäällikkö ja/tai tiedottaja Koripalloliiton viestintäka-
navia käyttäen. 

Sisäisestä viestinnästä vastaavat kilpailujohtaja (tasomäärittelyn piirissä olevat seurat) sekä maajouk-
kuekoordinaattori (maajoukkueurheilijat). 

Viestintäpäällikkö vastaa, että Koripalloliiton internetsivuilta löytyvät antidopingasioita koskevat tiedot-
teet, Koripalloliiton antidopingohjelma ja linkki SUEK:n sivuille.  

Viestinnässä hyödynnetään SUEK:n ja FIBA:n antidopingmateriaaleja. 

KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA -LUETTELO 

Koripalloliitto lähettää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisun internetlinkin kaikille tasomää-
rittelyn piiriin kuuluville seuroille sekä julkaisee sen omilla internet -sivuilla. Infokirjeessä muistutetaan 
antidopingasioista, erivapauskäytännöistä ja varmistetaan, että kaikilla kohderyhmillä on tietoa mistä 
kiellettyjen aineiden ja menetelmien ajantasainen lista löytyy.  

Lisäksi seuroille lähetetään englanninkielinen antidopinginfokirje, jota seurat voivat jakaa eteenpäin 
omille ulkomaalaispelaajilleen, jotta varmistetaan heidän tietävän toimintatavat. 

EPÄILTY DOPINGRIKE 

Mikäli koripallossa on dopingrike-epäily, lähetetään asiasta SUEK:n toimesta kirje kyseiselle pelaajalle 
sekä Koripalloliiton toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja informoi asiasta ainoastaan liiton puheenjohtajaa, 
kilpailujohtajaa, kilpailupäällikköä (sääntö- ja kurinpitoyksikön sihteeri), viestintäpäällikköä sekä maa-
joukkuekoordinaattoria. 

Kilpailujohtaja on yhteydessä pelaajaan ja kertoo käsittelyn etenemisestä. Kilpailujohtaja ilmoittaa 
SUEK:lle, onko pelaajalla tai Koripalloliitolla toiveita B-näytteen analysoinnin suhteen ja tuleeko pelaaja 
tai Koripalloliitto lähettämään selvityksen asiaan liittyen. 

Kun SUEK:n valvontalautakunta on käsitellyt asian ja päättänyt, onko kyseessä dopingrikkomus ja mikä 
on suositeltava seuraamus olisi, ilmoitetaan päätöksestä pelaajalle ja Koripalloliiton toimitusjohtajalle. 
Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö käsittelee asian ja tekee päätöksen rangaistuksesta. 

Päätös julkaistaan Koripalloliiton internetsivuilla 20 päivän kuluessa sääntö- ja kurinpitoyksikön lainvoi-
maisesta päätöksestä. Kilpailujohtaja lähettää linkin tiedoksi SUEK:n pääsihteerille. 

KRIISIVIESTINTÄ 

Kriisitiedotustilanteissa tiedottamisstrategia päätetään tiedotusryhmässä, johon kuuluvat liiton puheen-
johtaja, toimitusjohtaja, kilpailujohtaja, viestintäpäällikkö ja maajoukkuekoordinaattori. Kriisitiedotuk-
sessa noudatetaan liiton ja SUEK:n antamia ohjeita, ja siinä on otettava huomioon yksilön oikeustur-
vanäkökohdat. 

KRIISIRYHMÄ 

Kilpailujohtaja muodostaa tarvittaessa kriisiryhmän. Viestintä koordinoidaan SUEK:n kanssa. Kriisiryh-
män koon rajaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mitä vähemmän sisäpiiriläisiä on, sitä paremmat edelly-
tykset on puhua yhdellä suulla ja oikeaa asiaa. Kilpailujohtaja vastaa, että SUEK:lla on tarvittavien henki-
löiden ajantasaiset yhteystiedot. 
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Dopingkriisin eteneminen 

1. Tunnista kriisi ja toimijat 
2. Raportoi tarvittaville henkilöille  
3. Muodosta kriisiryhmä 
4. Tiedota 

KRIISIVIESTINNÄN TOIMET 

1. Sulje ovet 
• Ei mediakontaktia, kun tieto dopingrikkomuksesta on saatu. Sovitaan, kuka saa kommen-

toida ja mitä. Mitä harvempi tietää asiasta, sitä paremmin asiasta viestintä onnistuu jatkossa. 
2. Hätätiedote (tarvittaessa) 

Mikäli ulkopuolisilla on jostain syystä tieto, julkaistaan hätätiedote yksilönsuojan turvaamiseksi. 
• Näin saadaan aikaa selvittää faktat ja tilanne. 
• Kerro seuraavan tiedotustilaisuuden aika ja paikka, mikäli mahdollista. 
• Jakele hätätiedote tekstinä väärintulkinnan estämiseksi. 
• Ota yhteyttä muihin asianosaisiin (SUEK ja dopingrikkomuksesta epäilty tiedottamisen koor-

dinoimiseksi. 
3. Tiedote tai tiedotustilaisuus 

• Vastuuhenkilöt: puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kilpailujohtaja, viestintäpäällikkö, maajouk-
kuekoordinaattori sekä muut asianosaiset. 

• Lähtökohdat: avoimuus ja rehellisyys, miten toimimme kriisin minimoimiseksi, mitä olemme 
tehneet ennakkoon dopingrikkomusten välttämiseksi. 

• Nopeus: älä päästä huhuja liikkeelle, vaan ole aktiivinen ja johda tilannetta. 
• Yhtenäisyys: kriisiryhmä puhuu yhdellä äänellä. 
• Kanavat: viestintäpäällikkö päättää käytettävistä viestintäkanavista. 

DOPINGVALVONTA 

Urheilijoita testataan voimassa olevien WADA:n, FIBA:n ja SUEK:n antidopingsäännöstöjen mukaisesti. 
Testien tekemisestä ja testattavien urheilijoiden valinnoista vastaavat WADA, FIBA ja SUEK. Lisäksi eri 
maiden kansalliset antidopingtoimistot voivat testata kyseisissä maissa pelaavia urheilijoita. Urheilijoita 
testataan otteluissa, harjoituksissa ja urheilutilanteiden ulkopuolella. Testitilanteiden sujuvuuden vuoksi 
pelaajia muistutetaan ja opetetaan kirjaamaan ylös kaikki käyttämänsä lääkevalmisteet ja lisäravinteet. 

DOPINGTESTAUS 

Koripalloliiton järjestämissä maaotteluissa ja muissa tapahtumissa Koripalloliitto huolehtii, että tapahtu-
massa on vaaditut tilat, juomat, saattajat yms. mahdollisia dopingtestejä varten. 

Miesten ja naisten Korisliigan otteluissa järjestävä seura vastaa siitä, että vaaditut tilat ja saattajat ovat 
tarvittaessa käytössä. Tämä mainitaan myös kyseisten sarjojen sarjamääräyksissä. SUEK:n testaaja tuo 
tarvittavat juomat paikalle. 

Kansallisesta testaustoiminnasta vastaa SUEK. Testit voidaan toteuttaa joko kohdennettuna testinä tai 
testattavat pelaajat voidaan arpoa testiin. Mikäli urheilijoiden valinta testiin tehdään peleissä arpomalla, 
arvonnassa on mukana liiton edustajana erotuomari, välieräotteluissa ja finaaleissa komissaari, jotka oh-
jeistetaan kirjallisesti toimimaan arvontatilaisuuksissa. Kilpailujohtaja lähettää ohjeet sähköpostitse en-
nen kauden alkua erotuomareille, komissaareille sekä sarjoissa pelaaville joukkueille. 

Suomessa järjestettävien arvokilpailujen dopingvalvonnasta vastaa FIBA. 
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TESTAUSPOOLI 

Miesten maajoukkueen joukkueenjohtaja lähettää tapahtumien ohjelmat SUEK:lle sähköpostiosoittee-
seen antidoping@suek.fi heti joukkueen ohjelman vahvistuttua, kuitenkin viimeistään 14 vuorokautta 
ennen ensimmäistä tapahtumaa. 

Maajoukkuekoordinaattori lähettää muiden maajoukkueiden kuin miesten maajoukkueen tapahtumien 
ohjelmat SUEK:lle sähköpostiosoitteeseen antidoping@suek.fi heti joukkueen ohjelman vahvistuttua, 
kuitenkin viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä tapahtumaa. 

Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa ohjelmaan tulleista muutoksista välittömästi SUEK:lle sähköpostitse. 

SUEK kerää olinpaikkatietoja kaikilta pääsarjatason joukkueilta lajikohtaisesti erikseen ilmoitetulta ajalta. 

Miesten ja naisten Korisliigan joukkueet ovat velvollisia nimeämään vastuuhenkilön, joka vastaa joukku-
een olinpaikkatiedoista. Tämän henkilön tiedot tulee ilmoittaa Koripalloliitolle sarjalisenssien hakemisen 
yhteydessä ja Koripalloliitto ilmoittaa nämä henkilöt SUEK:lle. Vastuuhenkilön tulee ilman erillistä pyyn-
töä ilmoittaa SUEK:lle joukkueen harjoitus- ja otteluaikataulut ja pitää yllä ajantasaista pelaajalistaa jouk-
kueen pelaajista (liiton hyväksymä kokoonpanolista) ympäri vuoden. 

ERIVAPAUDET 

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, 
hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön 
hoidollisiin tarkoituksiin. 

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea tar-
vitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti etukäteis-
menettelyllä. 

SUEK:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvat sarjat löytyvät sivustolta suek.fi/erivapaus (vuonna 2019 miesten 
ja naisten Korisliiga). 

Maajoukkuetoimintaan kuuluvien pelaajien tasomäärittely valmistavissa harjoituksissa ja otteluissa, joi-
den järjestelyvastuu on muulla kuin FIBA:lla, perustuu sarjatasoon, jolla pelaaja sarjapelinsä pelaa joko 
kotimaassa tai ulkomailla. 

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etu-
käteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen 
osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi 
edellytetyt lääketieteelliset perusteet. 

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolisten urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon 
jotakin urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää, onkin suositeltavaa pitää itsellään valmiina ajanta-
saiset lääkärintodistukset, joista käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät. 

SUEK:n tekemät erivapauspäätökset koskevat kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja 
Suomessa. Kaikki kansainväliset maajoukkuepelit sekä seurajoukkueiden kansainväliset kilpailut vaativat 
FIBA:n hyväksymän erivapauden. Mikäli pelaajalla on jo SUEK:n myöntämä erivapaus, luvalle tulee hakea 
tunnustus FIBA:sta. Mikäli lupaa ei vielä ole, kansainvälisen pelaajan tulee hakea lupaa suoraan FIBA:n 
erivapauskomitealta. Pelaajalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. Maajoukkuekoordinaattori 
opastaa pelaajaa ja tarvittaessa auttaa papereiden lähettämisessä. 

Miesten ja naisten maajoukkueissa joukkueen lääkärin tulee tarkistaa pelaajien käyttämät lääkkeet ja 
varmistaa, ettei pelaajilla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä tai erivapautta vaativia lääkkeitä. 
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Ikäluokkamaajoukkueiden kutsujen mukana lähetetään lääkeaineiden käytöstä lomake, johon pelaaja 
kirjaa käyttämänsä lääkkeet. Lomake palautetaan joukkueen lääkärille, joka käy sen läpi ja varmistaa ettei 
pelaajalla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä tai erivapautta vaativia lääkkeitä. 

Tarvittaessa pelaajaa neuvotaan hakemaan erivapautta SUEK:lta tai FIBA:lta. Lomakkeita lääkeaineiden 
käytöstä ei arkistoida, vaan tarkistuksen jälkeen ne tuhotaan. 

Tasomäärittelyn piirissä olevien joukkueiden lääkäreiden tulee tarkistaa pelaajien käyttämät lääkkeet ja 
varmistaa, ettei pelaajilla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä tai erivapautta vaativia lääkkeitä. 
Tarvittaessa pelaajaa neuvotaan hakemaan erivapautta SUEK:lta tai FIBA:lta. 

MUU ANTIDOPINGTYÖ 

Koripalloliiton kilpailujohtaja, kilpailupäällikkö ja maajoukkuekoordinaattori osallistuvat SUEK:n järjestä-
miin lajiliittoinfoihin. Tieto lajiliittoinfoista lähetetään myös liiton koulutuksesta vastaavalle sekä maa-
joukkueiden lääkäreille. 

Lisäksi Koripalloliitto tekee yhteistyötä puhtaan urheilun hyväksi ja kannustaa pelaajiaan ottamaan kan-
taa puhtaan urheilun puolesta. Puhtaasti paras -esittelypiste pyydetään erikseen sovittaviin ottelutapah-
tumiin vuosittain. Tavoitteena tuoda esille koripallo puhtaan urheilun edistäjänä ja sitoutuminen puhtaa-
seen urheiluun sekä lisätä tietoa eri toimijoiden kesken koripalloyhteisön sitoutumisesta puhtaaseen ur-
heiluun. 

SEURANTA JA VASTUUHNEKILÖT 

Koripalloliiton antidopingohjelman hyväksyy Koripalloliiton liittohallitus. Antidopingohjelmaa päivitetään 
tarvittaessa ja päävastuu ohjelman päivittämisestä on kilpailujohtajalla. 

Eri osa-alueiden vastuuhenkilö vastaa oman osa-alueensa toimenpiteiden ennakkosuunnittelusta ja to-
teuttamisesta. Ohjelman toteutumista seurataan kilpailujohtajan toimesta vuoden aikana mm. käsittele-
mällä ohjelmaa toimiston sisäisissä palavereissa sekä maajoukkuevalmentajien tapaamisissa. 

Antidopingohjelman toteutusta ja arviointia seurataan SUEK:n ja Koripalloliiton vuosittaisessa tapaami-
sessa. 

Antidopingtehtävät kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmaan ja toteutuksesta raportoidaan toiminta-
kertomuksessa. 

Koripalloliiton antidopingohjelma julkaistaan sekä Koripalloliiton (basket.fi) että SUEK:n (suek.fi) internet-
sivuilla. 
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YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ 

TOIMENPIDE TOTEUTUS 

Kilpailusäännöt 
Kilpailujohtaja vastaa, että voimassa olevissa kilpailusäännöissä on ajanmukainen kirjaus si-
toutumisesta antidopingsääntöihin. 

Kurinpitosäännöt 
Kilpailujohtaja vastaa, että voimassa olevissa kurinpitosäännöissä on ajanmukainen kirjaus 
dopingrikkomuksesta määrättävistä rangaistuksista. 

Sopimukset 

Toimitusjohtaja vastaa, että voimassa olevissa työsopimuksissa on erillinen maininta antido-
pingtyöhön osallistumisesta ja vastuu- tai sanktiomenettelystä mahdollisten rikkeiden varalta. 
Kilpailujohtaja vastaa, että voimassa olevissa liiton pelaaja- ja valmentajasopimuksissa sekä 
edustuskelpoisuuden edellytyksenä olevassa liitteessä on ajanmukainen kirjaus sitoutumi-
sesta antidopingsääntöihin. 
Myyntijohtaja vastaa, että yhteistyösopimuksissa on ajanmukainen kirjaus dopingrikkomuk-
sien seuraamuksista. 

Maajoukkuepelaajien koulutus 
Maajoukkuekoordinaattori vastaa, että pelaajan tullessa maajoukkuetoimintaan ensimmäistä 
kertaa mukaan, ohjataan hänet suorittamaan Puhtaasti Paras -verkkokoulutus 

Aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjat 

Kilpailujohtaja vastaa, että tasomäärittelyn piirissä olevat joukkueet osallistuvat Heads Up! -
koulutustilaisuuteen kauden alkaessa ja että jokaisella näissä sarjoissa pelaavalla pelaajalla on 
suoritettuna hyväksytysti Puhtaasti Paras -verkkokoulutus. Kilpailujohtaja sopii tilaisuuksien 
ajankohdat ja paikkakunnat vuosittain 30.6. mennessä ja tiedottaa niistä joukkueita. 

Valmentajakoulutus 
Koulutuskoordinaattori vastaa että II- ja III-koulutuksen suorittavilla valmentajilla on hyväksy-
tysti suoritettuna Puhtaasti Paras -verkkokoulutus sekä II-tason jaksolla 2.1 SUEK:n kouluttaja. 

Erotuomarikoulutus 
Kilpailujohtaja vastaa että SME- ja PSE-tuomareilla sekä komissaareilla on tiedossa antidopin-
gohjelman keskeiset erotuomareita koskevat asiat sekä menettelytapa arvotussa testaustilai-
suudessa. 

Antidopingviestintä Viestinnästä vastaa viestinpäällikkö. 

Dopingtestaus 

Koripalloliiton järjestämissä maaotteluissa ja muissa tapahtumissa Koripalloliitto huolehtii, 
että tapahtumassa on vaaditut tilat, juomat, saattajat yms. mahdollisia dopingtestejä varten. 
Miesten ja naisten Korisliigan otteluissa järjestävä seura vastaa siitä, että vaaditut tilat ja saat-
tajat ovat tarvittaessa käytössä. SUEK:n testaaja tuo tarvittavat juomat paikalle. 

Testauspooli 

Miesten maajoukkueen joukkueenjohtaja toimittaa tiedon joukkueen tapahtumista SUEK:lle. 
Muiden maajoukkueiden osalta tiedot toimittaa maajoukkuekoordinaattori. 
Miesten ja naisten Korisliigan joukkueet ovat velvollisia nimeämään vastuuhenkilön, joka vas-
taa joukkueen olinpaikkatiedoista SUEK:lle. 

Erivapaudet 

Pelaajalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. 
Miesten ja naisten maajoukkueissa joukkueen lääkäri tarkistaa pelaajien käyttämät lääkkeet ja 
varmistaa, ettei pelaajilla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä tai erivapautta vaativia 
lääkkeitä. 
Ikäluokkamaajoukkueiden kutsujen mukana lähetetään lääkeaineiden käytöstä lomake, johon 
pelaaja kirjaa käyttämänsä lääkkeet. Lomake palautetaan joukkueen lääkärille, joka käy sen 
läpi ja varmistaa ettei pelaajalla ole käytössään kiellettyjä aineita sisältäviä tai erivapautta vaa-
tivia lääkkeitä. 

Menettelyohjeen jakelu 
Kilpailujohtaja lähettää ennen kauden alkua ohjeen tasomäärittelyn piirissä oleville seuroille 
sekä erotuomareille ja komissaareille. 

SUEK:n koulutustilaisuudet 
Kilpailujohtaja, kilpailupäällikkö ja maajoukkuekoordinaattori osallistuvat lajiliittoinfoihin ja ja-
kavat tietoa eteenpäin 

Antidopingohjelma 
Antidopingohjelman hyväksyy Koripalloliiton liittohallitus. Antidopingohjelmaa päivitetään tar-
vittaessa ja päävastuu ohjelman päivittämisestä on kilpailujohtajalla. Eri osa-alueiden vastuu-
henkilö vastaa oman osa-alueensa toimenpiteiden ennakkosuunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Toimintasuunnitelma ja -kertomus 
Antidopingtehtävät kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmaan ja toteutuksesta raportoi-
daan toimintakertomuksessa kilpailujohtajan toimesta. 

Ohjelman arviointi vuosittain 
Antidopingohjelman toteutusta ja arviointia seurataan SUEK:n ja Koripalloliiton vuosittai-
sessa tapaamisessa. 

 


