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1. Tausta  
 

Urheilu- ja harrasteilmailu on Suomen Ilmailuliiton SIL2020-strategian neljäs painopistealue. Se käsittää 

kolme osa-aluetta: 

  

1) Kansainvälinen kilpailutoiminta 

2) Kansallinen kilpailutoiminta 

3) Kerhotoiminta 

 

Urheiluilmailu edustaa harrasteilmailun keihäänkärkeä, kuten kilpaurheilu yleensä missä tahansa lajissa. 

Urheilu tuottaa kansainvälistä näkyvyyttä, motivoi harrastajia asettamalla tavoitteita sekä tuottamalla 

lajin sisällä esikuvia, jotka houkuttelevat lajin pariin uusia harrastajia.  

 

Hyvä maine ja tunnustettu asema yhteiskunnassa ovat Ilmailuliitolle tärkeitä asioita. Positiivinen 

julkisuus ja pysyvä maine hyvänä yhteiskuntakansalaisena ovat vaikeita saavuttaa ja vaativat 

pitkäjänteistä työtä. Tämän työn tulokset on kuitenkin helppo tuhota, minkä jälkeen menetetyn 

luottamuksen ja aseman takaisin saavuttaminen on vaikeaa. Siksi on tärkeää, että Ilmailuliittoa 

edustavat urheilijat, toimitsijat ja muut Ilmailuliiton tai sen jäsenyhdistysten järjestämään toimintaan 

osallistuvat tahot toimivat yhteisön ja yhteiskunnan arvojen mukaisesti. Tässä Ilmailuliitolla itsellään on 

tärkeä rooli. 

 

2. Ohjelman arvoperusta  
 

Eettinen arvoperusta 

 

Rehellisyys ja reilu peli ovat Ilmailuliiton urheilun tärkeimmät perusarvot ja niihin perustuu myös 

Ilmailuliiton antidopingohjelma. Tulosten saavuttaminen rehellisin keinoin ja reilusti kilpaillen luo 

kestävän pohjan liiton kaikelle toiminnalle. Avoimuus antidopingasioissa on erityisen tärkeää oikeiden 

viestien ja tietojen perille saamiseksi. Positiiviset testitulokset julkaistaan antidopingsäännöstön 

mukaisesti. Testimäärien ja tuloksien julkituominen viipymättä on avoimen ja rehellisen viestinnän 

avainasioita. Yhteistyö kaikkien antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa helpottaa ja tehostaa liiton 

omia toimenpiteitä. 

 

Ilmailuliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön 

ja Kansainvälisen Ilmailuliiton, Fédération Aéronautique Internationale (FAI) dopingsäännöstöön. 

 

 

Lainsäädännöllinen arvoperusta 
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Eettisten arvojen noudattamisen lisäksi Suomen Ilmailuliitolle on tärkeää, että sen puitteissa tapahtuva 

ja sen jäsenten harjoittama toiminta tapahtuu lain ja määräysten puitteissa oikein.  

 

Vaikka dopingrikkomus ei välttämättä ole rikos lain mukaan, suorituskykyä parantavien dopingaineiden 

tai –menetelmien käyttö voi rikkoa eettisten periaatteiden lisäksi myös ilmailumääräyksiä, jotka 

rajoittavat voimakkaasti ilmailijoiden lääkeaineiden käyttöä tai sallivat sen ainoastaan ilmailulääkärin 

ja/tai viranomaisen valvonnan alaisena. Lääkeaineiden käyttö voi vaikuttaa ilmailun turvallisuuteen, 

mikä on riski sekä ilmailijalle itselleen, että muulle ympäristölle. Suomen Ilmailuliiton velvollisuus on 

tukea ja kannustaa jäseniään ja auttaa heitä toimimaan turvallisesti ilmailumääräysten puitteissa.    

 

3. Ohjelman tavoitteet  
 

Suomen Ilmailuliiton antidopingohjelman tavoitteena on saavuttaa nollatoleranssi dopingaineiden ja –

menetelmien käytön suhteen. Kaikki Ilmailuliiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ovat tietoisia 

ja noudattavat Suomen antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Ilmailuliiton (FAI) antidopingsääntöjä 

sekä tähän liittyviä ilmailumääräyksiä ja Suomen lakia. 

 

 

4. Toiminta  
 

Suomen Ilmailuliiton antidopingohjelma on tarkoitettu kaikille Suomen Ilmailuliiton jäsenille. Pääpaino 

antidopingtyössä on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, kuten tiedottamisessa ja koulutuksessa. 

Ilmailuliitto vahvistaa toimenpiteillään suomalaisten kilpailutoimintaan osallistuvien ja muidenkin 

jäsenten antidopingtietämystä kielletyistä aineista ja menetelmistä niin, että kaikki urheilijat, 

valmentajat ja toimitsijat tiedostaisivat voimassa olevat antidopingsäännöstöt.  Ilmailuliitto myös 

motivoi ja kannustaa jäseniään noudattamaan säännöstöä. Ilmailuliiton valmentajakoulutuksien eri 

tasoilla käsitellään antidopingasioita. Liitto myös kannustaa kerhoja antidopingkoulutuksen 

järjestämiseen.  

 

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita antidopingtyössä ovat Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), 

Olympiakomitea sekä Kansainvälinen Ilmailuliitto (FAI), joiden kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään 

aktiivisesti syventämään. Ilmailuliitto voi esimerkiksi järjestää yhteistyökumppaneittensa kanssa yhteisiä 

koulutustilaisuuksia.  

 

Ilmailuliitto vaatii antidopingpykälän sisältävän sopimuksen tekemistä kaikilta urheilijoilta, sekä 

tukihenkilöstöltä, joiden kilpailuilmoittautumiset hoidetaan Ilmailuliiton toimiston kautta. Lisäksi 

Ilmailuliitto huolehtii, että sen urheilijoita ja urheilijoiden yhteistyökumppaneita koskevissa 

sopimuksissa (urheilijasopimus sekä yhteistyösopimus) on antidopingpykälät. 

Ilmailuliitto tekee sopimukset SM kilpailujärjestäjien kanssa, sopimuksessa on dopingpykälä, jossa on 

mm. maininta testaajien saattajien määristä ja sukupuolista.  

 

5. Tiedottaminen 
 



   

3 

Suomen Ilmailuliitto tiedottaa Suomen antidopingsäännöstöstä sekä antidopingohjelmastaan 

jäsenjulkaisuissaan ja internetsivuillaan. Antidopingohjelma julkaistaan nettisivujen lisäksi myös SUEK:n 

nettisivuilla. Liitto tiedottaa myös urheiluilmailuun liittyvistä SUEK:n tärkeimmistä uutisista sekä muista 

ajankohtaisista antidopingasioista. Ilmailuliitto huolehtii, että voimassa olevat antidopingsäännökset ja 

harraste- ja urheiluilmailussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo ovat jäseniensä saatavilla 

joko liiton toimistosta pyydettäessä tai ladattavissa Ilmailuliiton tai sen yhteistyökumppanin sähköisistä 

palveluista.   

 

Antidopingtyöhön liittyviin tiedotuksiin, artikkeleihin ja muihin julkaisuihin pyritään liittämään 

viittaukset SUEK:n tai muun organisaation julkaisemaan materiaaliin, josta jäsenten on mahdollista 

hankkia asiaan liittyen lisätietoa. Sähköisiin tiedotteisiin voidaan liittää suora linkki esim. SUEK:n 

verkkosivuille tai julkaisuihin. Ilmailuliiton tapahtumissa pidetään antidopingtietoiskuja ja jaetaan 

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –julkaisua.  

 

6. Organisaatio 
 

Suomen Ilmailuliiton antidopingtoimintaa johtaa Ilmailuliiton toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja ja 

vastaa siitä, että Suomen Ilmailuliitolla on ajan tasalla oleva antidopingohjelma, sekä ohjelman 

toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja organisaatio. 

 

7. Dopingtestaus 
 

Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja 

kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEK:n 

valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.  

Dopingtestejä voidaan tehdä sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella, missä ja milloin tahansa. 

Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta niin sanottuina yllätystesteinä. 

 

Kilpailunjärjestäjät noudattavat SUEK:n kilpailujärjestäjille suunnattuja ohjeita.  

 

8. Erivapaus 
 

Henkilöiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä ainetta tai 

menetelmää, on hyvä pitää aina itsellään valmiina ajantasaiset lääkärintodistukset, joista käy ilmi, että 

erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät. 

 

Ilmailu lajina ei tällä hetkellä kuulu SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, joten kansallisen tason 

urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee 

kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien 

käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. 

 

Jos urheilija käyttää lääkärin määräyksestä kiellettyjä aineita, täytyy hänen kansainvälisiin kilpailuihin 

osallistuessaan hakea erivapautta etukäteen. Erivapautta haetaan FAI:n sivuilla olevalla Therapeutic Use 
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Exemptions, eli TUE lomakkeella. Lomake pitää lähettää FAI:n Anti-Doping Managerille vähintään 30 

päivää ennen kilpailuja. Kansallista erivapautta ei välttämättä automaattisesti hyväksytä kansainvälisellä 

tasolla. 

 

FAI Anti-Doping Manager: Mrs. Ségolène ROUILLON  Puhelin: +41 21 345 10 70, sähköpostiosoite: 

antidoping@fai.org 

 

9. Ohjelman seuranta 
 

Suomen Ilmailuliiton antidopingohjelman toimenpiteet kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmaan ja 

toteutumista arvioidaan vuosittain kirjaamalla toimenpiteet vuosikertomukseen.  

 

Lajipäällikkö / antidopingvastaava raportoi edelleen toiminnanjohtajalle, joka raportoi ohjelman 

toteutumisesta Ilmailuliiton hallitukselle. 

 

10.  Kurinpitosääntö 

 

Ilmailuliitto käsittelee dopingrikkomukset kulloinkin voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaisesti. 

Myös urheilijoihin sekä urheilijoiden tukihenkilöiden uhkaava käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä 

kohtaan, tai kieltäytyminen yhteistyöstä antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomusten 

tutkintaa, käynnistävät kurinpidollisen tutkimuksen.   

 

Jos urheilijan tukihenkilö käyttää tai levittää kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää ei tukihenkilö 

saa olla tekemisissä liiton toimivallan piiriin kuuluvan urheilijan kanssa.  

 

11.  Toiminta kriisitilanteissa 
 

Dopingrikkomuksen tullessa ilmi noudatetaan Ilmailuliiton Doping kriisiviestintäohjetta. Ohje on SIL 

antidopingohjelman viimeisellä sivulla.  

 

Kriisitiedottamisesta dopingasioissa vastaa liiton toiminnanjohtaja yhdessä Ilmailuliiton hallituksen 

kanssa.  

 

Päätökset dopingrangaistuksista tekee Ilmailuliiton hallitus valvontalautakunnan esittämän 

antidopingsäännöstöön pohjautuvan rangaistusehdotuksen perusteella. 

 

12.  Hyödyllisiä linkkejä 
 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK: https://www.suek.fi 

Suomen antidopingsäännöstö: https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto  

Kansainväliset erivapauskäytännöt: https://www.suek.fi/kansainvaliset-erivapauskaytannot 

https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto
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Erivapaus urheilijan lääkityksessä: https://www.suek.fi/erivapaus-urheilijan-laakityksessa  

Ohjeet kilpailun järjestäjälle: https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille 

Maailman antidopingsäännöstö: https://www.suek.fi/maailman-antidopingsaannosto    

KAMU-lääkehaku: https://kamu.suek.fi/#!/  

FAI antidopingsäännöstö: http://www.fai.org/cimp-anti-doping-programme 

Suomen Olympiakomitea: https://www.olympiakomitea.fi/ 

 

 

 

  

https://www.suek.fi/maailman-antidopingsaannosto
https://kamu.suek.fi/#!/
http://www.fai.org/cimp-anti-doping-programme
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Suomen Ilmailuliiton antidoping kriisiviestintäohje 

 

Dopingtapauksen tullessa ilmi, tiedota välittömästi asiasta Ilmailuliiton antidopingvastaavaa sekä 

Ilmailuliiton toiminnanjohtaja, joka päättää jatkotoimista. 

 

Tiedot käsiteltävästä dopingtapauksesta ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä siihen asti, kunnes 

Ilmailuliiton hallitus on tehnyt päätöksen dopingrikkomuksen seuraamuksista, tai kunnes 

rikkomusepäilyn kohde on itse julkisesti vahvistanut mahdollisen dopingrikkeen. Urheilijalla on oikeus 

antaa lausuntoja. Kun lopullinen päätös dopingrikkomuksen seuraamuksesta on tehty, liitto tiedottaa 

asiasta nettisivuillaan ja pitää tilanteen niin vaatiessa tiedotustilaisuuden.  

 

Liitto tekee rikkomistapauksessa yhteistyötä SUEK:n kanssa.  

 

Kun dopingrikkomuksesta on tehty päätös, kerrotaan vain varmistettuja faktoja.  

 

 

Kuka voi tiedottaa 

 

Dopingrikkeistä voivat tiedottaa: 

1) Liiton toiminnanjohtaja 

2) Liiton antidopingvastaava 

3) tai muu liiton toiminnanjohtajan tähän valtuuttama henkilö 

 

Muiden henkilöiden osalta kysymykset tulee ohjata liittoon. 

 

 

Mitä liitto dopingrikkeistä tiedottaa tai kertoo tiedotustilaisuudessa 

 

1) Kerrotaan mitä on tapahtunut 

2) Missä on tapahtunut 

3) Milloin ja miten rike on tapahtunut 

4) Mitkä ovat seuraukset 

5) Liitto ei tiedota dopingepäilytapauksista niiden käsittelyjen aikana. 
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