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1. YLEISTÄ 
 
Suomen Sotilasurheiluliitto ry. (SotUL) on puolustusvoimien piirissä toimiva yhdistys, joka 
päämääränä on edistää jäsenkuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastusta ja fyysisen 
suorituskyvyn ylläpitoa. Kohderyhminä ovat varusmiehet, puolustusvoimien palkattu 
henkilöstö ja heidän perheen jäsenet sekä evp-henkilöstö. Sotilasurheiluliitto järjestää 
vapaa-ajan harraste- ja kuntoliikunnan lisäksi omaa kansallista kilpailutoimintaa ja on 
Suomessa Ampumasuunnistuksen valtakunnallinen lajiliitto, jolla on edustusoikeus 
Kansainvälisessä Ampumasuunnistusliitossa (IBOF=International Biathlon Orienteering 
Federation). 
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Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja tuomittavana. 
Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen 
Antidoping –toimikunnan SUEK ry ( www.suek.fi ) ja eri urheilumuotojen säännöissä.  
 
Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla taistella 
dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille kilpailijoille tasavertaiset 
lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään samalla rehtiä kilpailuhenkeä, 
terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee erityistä vastuuta oikean informaation 
antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille miehille ja naisille kielletyistä aineista ja 
niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön tuomista eettisistä ongelmista. 
 
Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa lajiliittona Suomen Olympiakomitean ja Suomen 
Antidoping -toimikunnan SUEK ry välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa 
puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä 
puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen 
Antidoping –toimikunnan SUEK ry välisestä sopimuksesta. 
 
Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan 
osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin 
osallistuvat urheilijat ovat tietoisia dopingaineista, niiden vaaroista ja dopingvalvonnasta. 
Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla. 
 

2. VALVONTA 
 
Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassa kuuluvat dopingvalvonnan 
piiriin  
 
- ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen mestaruuskilpailuihin 
osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen EM- ja SM-kilpailujen säännöt)  
 
- Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin kuuluva 
urheilija, 
 
- Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu SotUL:n ja 
urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen perustuen asian omaisen 
lajiliiton kilpailutoimintaan, 
 
- Sotilasurheiluliiton mestaruus- tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuva 
kilpailija. 
 
Sotilasurheiluliitto on tiedottaa omasta kilpailutoiminnastaan liiton verkkosivuilla 
www.sotilasurheilu.fi. 
 
 

2.1 SUOMEN SOTILASURHEILULIITON JÄRJESTÄMÄ VALVONTA 
 

http://www.suek.fi/
http://www.sotilasurheilu.fi/
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Sotilasurheiluliitto järjestää dopingvalvontaa alaisissaan kilpailu- ja 
valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta toteutetaan 
Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidopingtoimikunnan SUEK ry ja 
kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 
Asiakirjat kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen 
Antidoping -toimikunnalle SUEK ry:lle, joka pitää niistä rekisteriä. 
 
Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia 
antamaan jäsenistölleen dopingvalistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille 
urheilijoille, jotka osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat 
aloittaneet kilpailutoiminnan palveluksensa aikana.  

 
Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen henkilöstön 
kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen dopingaineiden käytön 
havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset saattavat olla erityisen suuri riski 
palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön 
on suhtauduttava erittäin vakavasti.  
 
Sotilasurheiluliitto järjestää jäsenseuroille tarpeen vaatiessa antidoping koulutusta yhdessä 
SUEK ry kanssa.  
 
Liitto vastaa, että jokaisessa tapahtuman kilpailukutussa on mainita  

 

2.2 SUOMEN ANTIDOPING-TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMÄ VALVONTA 
 
Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean 
alaisena lajiliittona valtuuttanut Suomen Antidoping-toimikunnan SUEK ry suorittamaan 
dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta 
ilmoittamatta. 
 
Suomen Antidoping-toimikunnan SUEK ry valvonnan piiriin kuuluvat 

 
- varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat, 
 
- Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat, 
 
- Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä 
 
- urheilun keskusjärjestöjen alaisiin urheiluseuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat 
Sotilasurheiluliiton jäseniä. 
 
Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa eikä testin 
suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta. 
 
 
Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton jäsenistä ovat 
dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten siviiliseurojensa edustajina ja/tai 
puolustusvoimien ja Antidoping-toimikunnan väliseen sopimukseen perustuen. 
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3. TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN 
 

Suomen Antidoping-toimikunnan nimeämä valvontaryhmä käsittelee kaikki dopingtestit ja -
tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä.  
 
Jos testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä dopingaineita, 
määrittelee Suomen Antidoping-toimikunta, onko kysymyksessä rangaistava 
dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä asianomaiselle 
erikoisliitolle ja urheilijalle. 
 
Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan sen 
jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän päätöksestä ennen kuin 
Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa kuukauden kuluessa Suomen Antidoping -
toimikunnan lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita 
asianosaisia kuultuaan, päätöksen dopingtapauksesta. Liittohallituksen päätös koskee 
vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi 
valittaa.  
 
Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan kansainvälisen 
erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla 

 
Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä 
Suomen Antidopingtoimikunnalle SUEK ry:lle, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle 
sekä urheilijalle. Lisäksi Sotilasurheiluliitto tiedottaa Puolustusvoimien Pääesikunnan 
koulutusosaston valmennus- ja liikuntapäällikköä tapahtuneesta dopingrikkomuksesta, jos 
rikkoja Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva varusmies, kadetti tai 
palkattuun henkilökuntaan kuuluva henkilö. 
 
Urheilijan rankaisemisesta tai kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja 
valmennustoimintaan päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton 
liittohallituksen antaman dopingtapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset. 
Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa myös 
Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa. Liiton muussa kilpailutoiminnassa 
osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden puolustusvoimien 
sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä terveellisten liikuntatottumusten 
edistämiseen. 
 
Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta 
henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta kansainvälisen 
erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan myös henkilöä, joka on 
syyllistynyt dopingaineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia 
edistävään toimintaan. 
 
Tekopäivästä lukien 2 vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn. 
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4. TESTIEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMINEN 

 

4.1 Testaaminen Sotilasurheiluliiton tapahtumassa 
Suomen Sotilasurheiluliitto huolehtii jokaiseen liikunta- ja urheilutapahtumaan 
mahdollisuuden SUEK ry suorittaa antidopingtesti. 

Suomen Antidopingtoimikunta SUEK ry voi myös suorittaa testejä ilman ennakkoilmoitus 
Suomen Sotilasurheiluliiton tapahtumassa. 
 
4.2 Testaaminen Sotilasurheiluliiton tapahtumassa Puolustusvoimien alueella 
Pääesikunnan koulutusosasto vastaa testien aiheuttamista testaus- ja laboratoriokuluista. 
Suomen Antidopingtoimikunta SUEK ry voi myös suorittaa testejä omalla päätöksellään.  

Testaajina on suositeltavaa käyttää puolustusvoimien omaa henkilökuntaa, joilla on ADT:n 
antama testaajavaltuutus. Testiryhmän saapuessa suorittamaan testejä antaa 
puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstö tarvittavaa tukea muun muassa testitilojen 
suhteen. ADT:n tulee ottaa yhteyttä asianomaisen joukko-osaston 
komendantintoimistoon/vast. ennen saapumista varuskuntaan tarvittavien kulkulupien 
osalta. 
ADT:n itsenäisesti päättämien testien kuluista vastaa toimikunta itse. Antidopingsäännöstö 
löytyy SUEK ry:n www.antidoping.fi sivuilta. 
 

5. VIESTINTÄ 
 
Suomen Sotilasurheiluliitto viestii verkkosivuillaan antidoping työstä, sekä liikunta- että 
urheilutapahtumissaan. Liiton antidoping ohjelma on liiton toimintasuunnitelmassa, sekä 
sen toteutuminen kerrotaan liiton toimintakertomuksessa. 
 

6. VASTUUHENKILÖT 
 
Suomen Sotilasurheiluliiton yhteys- ja vastuuhenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja Jouni 
Leppäsaajo. Liiton kilpailuvaliokunta vastaa vuosittain antidoping ohjelman päivittämisestä 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Sotilasurheiluliiton liittohallitus vastaa loppukädessä 
kaikesta päätöksenteosta. 

http://www.antidoping.fi/
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