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Esipuhe

Dopingin käyttö rikkoo väistämättä Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston tuoreissa
raporteissa esitettyjä periaatteita sekä heikentää dopingin käytön vastaista taistelua asiasta 
esitetyistä eri mielipiteistä ja kannoista riippumatta. Tässä selvityksessä on tarkoitus tarkastella 
ennen kaikkea Euroopan unionin toimivaltuuksia dopingin vastaisessa taistelussa sekä kartoittaa 
biologisen tutkimuksen tilaa sekä sitä, miten dopingin vastaista taistelua käydään. 

1. Kehitetään asteittain ylikansallista dopingin vastaista EU-
politiikkaa

Ennen varsinaisia toimia on ensin syytä pohtia puolueettomasti, onko dopingin vastaisen EU-
politiikan kehittämiselle perusteita. Se, voidaanko dopinginkäyttöä pitää todellisena ongelmana, 
riippuu nimittäin siitä, miten urheilumaailman toimijat suhtautuvat urheiluun. Jos asiaa
tarkastellaan urheilutapahtumien näkökulmasta, kuten joissakin anglosaksisissa maissa tai 
Yhdysvalloissa on tapana, reilun pelin sääntöjä ei pidetä kovin tärkeinä, ja dopingin käyttöön 
suhtaudutaan keinona parantaa urheilusuoritusta ja sen katsotaan "kuuluvan osaksi 
urheilutapahtumaa". Jos asiaa sitä vastoin tarkastellaan urheilukilpailujen kannalta, jolloin vain 
yksilöllisillä fyysisillä valmiuksilla ja taidot esille tuovalla valmennuksella on merkitystä, 
dopingia ei enää voidakaan pitää "luonnollisena osana" urheilua. Dopingin vastaisen taistelun 
periaatekaan ei siis ole itsestään selvä, jos poliittinen korrektius hylätään heti kättelyssä ja jos 
ongelmaa halutaan tarkastella yleismaailmallisesti. 

Dopingin vastainen taistelu ei ole uusi ilmiö. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä on esitetty 
erilaisia lähestymistapoja siihen, kuinka dopingin käyttö voitaisiin pitää aisoissa. 
Kansainvälisestikään ongelmana ei ole lainsäädännön puute vaan pikemmin sen ylimalkaisuus 
ja epäjohdonmukaisuus sekä ennen kaikkea se, että säädetyt periaatteet eivät ole sitovia, minkä 
vuoksi ne jäävät usein vain toiveajatteluksi. Lisäksi jäsenvaltioiden toimintatavat vaihtelevat: 
joissakin jäsenvaltioissa urheiluasioista päätetään yksistään valtioiden tasolla, kun taas jotkin 
jäsenvaltiot jakavat toimivallan muiden elinten kanssa tai delegoivat sen näille. 
Yhdenmukaistaminen ei siis tältä osin vaikuta oikealta eikä urheilupiireissä edes toivotulta 
ratkaisulta.

Euroopan unioni on tasaisin väliajoin ilmaissut halunsa toteuttaa dopingin vastaisia toimia ja 
korostanut ongelmaan liittyvien haasteiden moninaisuutta: haasteet liittyvät sekä urheiluun, 
mediaan, politiikkaan, lääketieteeseen että yhteiskuntaan. Urheilun valkoisessa kirjassa 
muistutetaan nimenomaisesti urheilun yhteiskunnallisesta roolista. Valkoisen kirjan mukaan 
doping on vakava uhka yksilön tai kansan terveydelle, se vie pohjan avoimelta ja reilulta 
kilpailulta sekä heikentää mielikuvaa urheilusta. Euroopan unioni voi siis käsitellä jonkin muun 
politiikan kautta melko suoraan urheilua ja dopingia koskevia kysymyksiä. Ongelmallisempaa 
sen sijaan on harkita politiikkaa, joka keskittyisi erityisesti dopingiin ja jossa EU:lla olisi 
toimivalta. 

Onkin syytä pohtia dopingin torjunnan luonnetta ja pohtia, onko dopingin käyttöä syytä torjua 
siksi, että se vääristää urheilijoiden ja jopa urheilualan yritysten välistä kilpailua ja siten myös 
kilpailua ammatillisten rakenteiden välillä (puhumattakaan vaikutuksista esimerkiksi pörssiin tai 
sponsoreihin), vai pitäisikö taistelua käydä pelkästään eettisistä tai kansanterveydellisistä syistä? 
Tämä johtaa jälleen peruskysymykseen, jota Euroopan parlamentin on pohdittava: Miksi EU:n 
toimet olisivat tarpeen?
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Doping on toki urheiluetiikan vastaista, mutta voidaan kysyä, onko kyse lainsäädännön ja 
oikeuden rikkomisesta? Dopingin käyttöä edistävien tai siihen kannustavien urheilupiirien 
rankaiseminen tuntuisi täysin perustellulta, kun sitä vastoin urheilijoiden rankaiseminen ei 
vaikuta tehokkaalta ratkaisulta. Urheilijoiden syyllisyyden aste vaihteleekin sen mukaan, miten 
tietoinen hän on dopingaineiden käytöstä.

Dopingin torjunta unionin suojeluksessa tai aloitteesta edellyttääkin, että EU:n toimielimet 
ottavat selkeän oikeudellisen kannan kilpaurheilun määrittelyyn ja urheilupolitiikan 
yhdenmukaistamisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tämän pohjalta voidaan määrittää kolme 
mallia.

Mallissa 1 dopingongelmaa lähestytään kansanterveydellisestä näkökulmasta. Malli on täysin 
rationaalinen (Ranska kannattaa osittain tätä mallia ja on kodifioinut kansanterveyttä koskevia 
lakitekstejään), mutta se johtaa ennen pitkää siihen, ettei urheilijoille voida enää myöntää 
poikkeusasemaa. Lainsäädännön, valvonnan ja urheiluasioista vastaavien elinten tehtävänä 
onkin suojella yksilöitä kokonaisuudessaan. Dopingaineiden ja -menetelmien vaikutuksia on 
tutkittu ja tutkimustulokset tiedetään, mutta viranomaiset (etenkin Euroopassa) ovat jättäneet 
urheiluelinten tehtäväksi "jäsentensä" toiminnan sääntelyn ja valvonnan. Lainsäädäntö ei estä 
lääketieteellistä tutkimusta, mutta vaatii kertomaan dopingaineiden ja -menetelmien 
mahdollisista vaikutuksista urheiluun. Näin ollen esimerkiksi lääkelaboratoriot saattavat joutua
suorittamaan testejä ja ilmoittamaan niiden tulokset terveyden tai suorituskyvyn kannalta.

Mallissa 2 dopingongelmaa lähestytään edellistä mallia suoremmin, tosin ainoastaan 
urheiluetiikan kannalta. Dopingin käytössä on suurta vaihtelua, minkä vuoksi ei ole järkevää 
harkita yhdenmukaista lainsäädäntöä kaikille lajeille. Tehokas dopingin vastainen lainsäädäntö 
edellyttää, että määritellään hyvin tarkoin paitsi ne urheilun arvot, joita on noudatettava, myös 
urheilijoiden oikeudellinen erityisasema. Kullekin urheilijaryhmälle tai "yhteisölle" olisi 
laadittava oma lainsäädäntönsä, kun ryhmät erottuvat nimensä mukaisesti muusta väestöstä. 
Vapaasti markkinoilla olevien tuotteiden käyttö ja jopa hallussapito olisi kielletty sekä 
urheilijoilta että heidän lähipiiriltään. Valvonnan tehtävänä olisi lähinnä erottaa huijarit eikä 
niinkään suojella yksilöiden terveyttä, sillä dopingaineet voivat yhtä hyvin olla terveydelle
vaarattomia. Urheilukilpailuun osallistujien tasavertaisuuden kunnioittaminen tarkoittaisi sitä, 
että kaikilla on käytössään yhtäläiset keinot ja tekniikat. Tämä ei kuitenkaan ole luonnostaan 
mahdollista, joten urheiluetiikan rikkomisen estäminen jää aina puolitiehen. Taistelua on silti 
käytävä.

Mallissa 3 esitetyt toimet kuuluvat muita malleja selkeämmin Euroopan unionin perinteisiin 
toimivaltuuksiin. Tämä malli olisi edullisin, mutta ei kovin konsensushakuinen. Urheilua 
tarkastellaan tavanomaisena vapaan yhteiskunnan taloudellisena toimena. Pääperiaatteena on 
yksilön vapauden ja kilpailun kunnioittaminen. Mahdollinen lainsäädäntö kuuluisi "yhteisen 
oikeuden" piiriin, ja urheilijat nähdään vain markkinatoimijoina. Sääntöjä voidaan asettaa 
työlainsäädännön ja "palkansaajien" suojelun perusteella, toisin sanoen henkilöä voidaan kieltää 
harjoittamasta ammattiaan, jos tuotteet tai käytetyt tekniikat ovat uhka hänen tai jonkun muun 
terveydelle tai koskemattomuudelle. Esimerkkinä mainittakoon alkoholitestit 
moottoriurheilussa, vaikka nämä testit eivät ole sen oikeutetumpia kuin julkisten 
liikennevälineiden kuljettajille säännöllisesti tehtävät testit.
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2. Dopingin käytön biologiset näkökohdat: menetelmät, testit ja 
riskit

Maailman antidopingsäännöstö tulee voimaan vuoden 2009 alussa, jolloin urheilujärjestöjen ja 
Unescon yleissopimuksen allekirjoittajamaiden on noudatettava sitä viitesäännöstönä. 
Kiellettyjen aineiden luetteloon voidaan liittää peiteaineet ja aineet, jotka täyttävät kaksi 
kolmesta seuraavasta kriteeristä: 1) ainetta voidaan käyttää urheilusuorituksen parantamiseen; 2)
aine on potentiaalinen tai todellinen terveysriski tai 3) aineen käyttö on urheiluhengen vastaista. 
Yksikään näistä kolmesta kriteeristä ei yksin riitä perusteluksi sille, että aine liitetään 
kiellettyjen aineiden luetteloon. 

2.1. Kiellettyjen aineiden havaitsemiseen on kaksi tapaa:

a) Suora tapa: Huipputekniikan (kromatografiatekniikka, massaspektrometriamenetelmä ja 
radioisotoopit, kuten HPLC, LCMS-MS ja IRMS) kehittämisen ansiosta suorassa 
havaitsemissa on menty kiistatta eteenpäin, ja nykyään on teknisesti mahdollista havaita 
kaikki tunnetut dopingaineet. Tulevaisuudessa käytetään myös metabolomiikka- ja 
proteomiikkatekniikoita, joita käytetään molekyylibiologiassa uusien molekyylien ja 
geenidopingin havaitsemiseen. Näistä rohkaisevista tiedoista huolimatta havaitseminen 
on hyvin vaikeaa ja vain osittain tehokasta. Tähän on useita syitä:

- Testeissä paljastuu luonnollisesti vain etsittäviä aineita ja menetelmiä.

- Tulokset ovat aina kyseenalaiset, koska niissä on virhemarginaali: tulos voi olla 
virheellisesti positiivinen (virheellinen tulos johtaa dopingepäilyyn) tai negatiivinen 
(osa aineista on jo poistunut kehosta testaushetkellä, ainetta peitellään muilla aineilla 
tai kyseistä ainetta ei etsitä).

b) Epäsuora tapa: Tämän toimintatavan tavoitteena on parantaa sensibiliteettiä, lisätä 
havaitsemisen tehokkuutta sekä toimia pelotteena. Biologiseen näytteeseen annostellaan 
markkereita, jotka vaihtelevat huomattavasti dopingintapauksessa. Hiljattain on otettu 
käyttöön myös veripassi, tosin kenties hieman liian nopeasti. Sitä vastoin 
organisointikysymyksissä, metodiikassa, analysoinnissa, tekniikoissa, käytössä olevissa 
välinesarjoissa, protokollassa ja toteutuksessa näyttäisi olevan pohtimisen varaa. 

2.2. Nykyiset ja tulevat dopinginmenetelmät

Dopingaineet eivät ole juurikaan muuttuneet 15 vuodessa: testosteroni ja kasvuhormoni ovat 
edelleen käytössä. On kuitenkin syytä muistaa, että EPO-hormonin käyttö on yhä yleisempää,
sillä se on nykyisistä aineista ainoa, jolla voidaan yksistään parantaa urheilusuoritusta 
(kestävyyttä) ilman harjoittelua. Dopingmenetelmistä puhuttaessa kehitystä on tapahtunut 
lähinnä käyttötavoissa, joista on tullut yhä "helpompia" (ihonalaiset pistokset, geelit, 
mikroannokset).
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2.3. Tulevat menetelmät

Voidaan ennustaa, että 5–10 vuoden kuluessa kehitetään edelleen jo nykyisin käytössä olevia 
menetelmiä, joita ovat erityisesti:

- Kasvutekijät, joita on käytetty hoitotarkoituksissa jo useita vuosia esimerkiksi 
vahingoittuneen kudoksen arpeutumisen nopeuttamiseksi, leikkaushoidossa sekä 
toipumisen jouduttamiseksi. Kasvutekijät edistävät uusien solujen muodostumista ja 
valvovat niiden erikoistumista eri kudostyypeiksi, kuten ihoksi, lihaksiksi, jänteiksi tai
nivelsiteiksi. Alustavat tulokset niiden käytöstä urheiluvammojen hoidossa ovat 
rohkaisevat.

- Geenidopingin tehokkuudesta ihmiselle ei ole näyttöä, sillä etiikka ja dopingkielto eivät 
mahdollista tieteellisiä ihmiskokeita. Sitä vastoin geenidopingia on testattu eläimillä, 
joiden kohdalla se on osoittanut tehokkuutensa. Tuoreet kokeet osoittavat, että IGF1-
geenin siirtäminen hiiren lihakseen vähentää selvästi ikääntymisen aiheuttamaa lihaksen 
veltostumista ja ehkäisee lihasvoiman heikkenemistä. Siten on todennäköistä, että näitä 
tekniikoita tullaan kehittämään urheilussa dopingtarkoituksessa.

2.4. Terveysriskit

Virallisesti terveysriski on dopingin torjunnan tärkein syy. Haittavaikutukset riippuvat 
monesta eri tekijästä (käytetyn aineen luonne, käytön kesto, käyttöolosuhteet, urheilijan 
yleiskunto ja ainemäärät). Usean aineen käytön ja usein tapahtuvan yliannostuksen riskit
tunnetaan huonosti etenkin, kun lääketieteen etiikka ja dopingkielto estävät tieteelliset 
ihmiskokeet. Terveysriskit voidaan jakaa kahteen luokkaan:

a) Yleiset riskit: Yhden dopingaineen käyttö voi johtaa toisen aineen käyttöön, jolla 
pyritään peittämään tai heikentämään ensimmäisen aineen vaikutuksia. Tähän voidaan 
liittää infektioriski, jos aine otetaan ruiskeena.

b) Erityiset riskit: Kullakin lääketyypillä on omat vaaralliset sivuvaikutuksensa. Lisäksi on 
syytä mainita psykoaktiivisiin aineisiin liittyvä riippuvuusriski. 

Tässä yhteydessä on syytä tehdä kaksi huomiota, joista ensimmäinen liittyy yksilön vapauksiin. 
Verikokeisiin liittyy nimittäin aina ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen kajoaminen ja 
virstakokeisiin yksityisyyteen kajoaminen (testattavan on annettava virtsanäyte alasti tähän 
tarkoitukseen varatussa paikassa kahden valvojan seurassa). Kilpapyöräilijä saattaa joutua 
lukuisiin testeihin vuodessa (12 verikoetta, 4 virtsakoetta sekä kilpailussa tehtävät testit). Kun 
doping on eettisistä syistä kielletty, eikö voida ajatella, että urheilijan pakottaminen 
dopingtesteihin on yksilön vapauden riistämistä? Samaa voidaan kysyä ADAMS-ohjelmistosta 
(dopingin vastainen hallinnointi- ja hallintajärjestelmä), jonka avulla urheilijan liikkeitä voidaan 
seurata päivittäin. Toinen huomio koskee dopingin torjunnan huomattavia kustannuksia. 
Esimerkiksi 800 pyöräilijän veripassi maksaa 6 miljoonaa euroa. Yksi dopingtesti maksaa 1000 
euroa. Dopingin vastainen taistelu vie siis melkoisen osan kansallisten ja kansainvälisten 
urheiluliittojen määrärahoista. 
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3. Doping, testit ja seuraamukset: neljän kansainvälisen liiton 
(yleisurheilu, pyöräily, jalkapallo ja uinti) vertailu

Urheilijoiden aikataulun raskaus on esitetty yleisesti selityksenä dopingin käytön 
lisääntymiselle. Tämä selitys näyttää perustellummalta kilpailujen laadun eikä niinkään määrän 
kannalta. Joukkueurheilussa kilpailujen määrä on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien, mutta 
yksilöurheilussa tilanne on päinvastainen. Esimerkiksi pyöräilyssä kilpailupäiviä oli 1980-
luvulla 130 vuodessa, ja tällä hetkellä niitä on 80. Sitä vastoin paljon energiaa vaativien 
huipputason kilpailujen määrä on kaikissa urheilulajeissa lisääntynyt huomattavasti. Tähän on 
vielä lisättävä, että harjoitusten määrä ja niiden prosentuaalinen tehokkuus kasvaa 
huomattavasti. Kilpailuihin valmistautumiseen tarvittavista harjoituksista aiheutuvat toistuvat 
vammat ja kivut näyttäisivätkin olevan tärkein tekijä dopingiin turvautumiselle, kuten on käynyt 
ilmi haastatteluista, joita on tehty sekä dopingia käyttäneiden että sitä käyttämättömien 
urheilijoiden kanssa.

Dopingtesteissä on paljon eroja sekä kansainvälisten liittojen että eri maiden välillä. Ensinnäkin 
tietojen käsittelyssä on selvä ero. Tietyt kansainväliset liitot tiedottavat hyvin vähän 
paljastuneista dopingtapauksista, kun taas toiset tiedottavat niistä laajasti. Testeissä todetuissa 
positiivisissa näytteissä on myös huomattavia eroja. Esimerkiksi vuonna 2004 yleisurheilussa 
positiivisen näytteen antaneita oli 3,5 prosenttia testatuista, uinnissa määrä oli vain 
1,02 prosenttia. FIFAn antama luku 11:ltä viime vuodelta on 0,12 prosenttia. Nämä tiedot ovat 
äärimmäisen hämmästyttäviä, koska yleisurheilussa annetut selitykset (raha, harjoitusmäärät, 
ulkoinen paine jne.) pätevät samalla tavalla uintiin ja jalkapalloon. Käytetäänkö viimeksi 
mainituissa urheilulajeissa vähemmän dopingia, vai ovatko testit epäluotettavampia? Testien 
laatua on myös suhteellistettava, koska esimerkiksi pyöräilyssä viime vuosina paljastuneiden 
dopingtapausten suuri määrä on poliisin tutkimusten ansiota. Testeistä on vielä pantava 
merkille, että havaittujen dopingaineiden joukossa on runsaasti kannabista, joka on juhlahuume. 
Sen jälkeen tulevat steroidihormonit, kuten edellä on mainittu. Käyttävätkö dopingaineita 
käyttävät urheilijat eniten näitä jäljitettävissä olevia aineita, vaikka heillä on tietoa myös 
vaikeasti jäljitettävistä aineista?

Eroja on myös seuraamuksissa. Urheilijat eivät saa samoja rangaistuksia liittojensa mukaan. 
IAAF antaa kannabiksen käytöstä enintään kuuden kuukauden kilpailukiellon, kun taas FIFA 
antaa vain kahden kuukauden kiellon. Sama huomio voidaan tehdä eri maita verrattaessa. 
Ranskassa puolet kannabiksen käytöstä kiinnijääneistä sai kuuden kuukauden kilpailukiellon, 
kun taas Saksassa ja Belgiassa kaksi kolmannesta kiinnijääneistä sai vain nuhteet. 
Prednisoloniin pätee sama kaava. Ranskassa kolmasosa sen käytöstä kiinni jääneistä sai 
14 kuukauden kilpailukiellon, ja Belgiassa kaikki kiinnijääneet vain kolmen kuukauden kiellon. 

4. Urheilijoiden asema dopingin torjunnassa

Tehokas dopingin torjunta ei näyttäisi olevan johdonmukaista, sillä kaikilla toimijoilla on omat 
tavoitteensa. Urheilumaailman tavoitteena on ennen kaikkea suorituksen parantaminen, ja 
(lailliset ja laittomat) lääkkeet sopivat tähän ajattelutapaan. Lääketeollisuuden ja 
lisäravinneteollisuuden tavoitteena on lisätä voittoja. Urheilu on vain yksi osa niiden kauppaa, ja 
niiden dopingaineita sisältävien tuotteiden myynnin huono hallinto johtaa usein siihen, että 
antidopingviranomaisten tietopyyntöihin vastataan epäasianmukaisesti, vaikka tarkoituksena ei 
ole haitata niiden työtä. Vaikka nämä kolme ryhmää arvostaisivatkin dopingin torjuntaa, se ei 
ole niiden ensisijainen tavoite. Sitä vastoin poliisin ja tullin tehtävänä on estää kaikenlainen 
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vaikutus yleiseen järjestykseen. Doping ei kuitenkaan kuulu tähän kategoriaan, ja sen torjunta 
on melko kallista verrattuna suhteellisen kevyisiin rangaistuksiin. Poliisin ja tullin onnistumiset 
dopingaineiden takavarikoinnissa ovat pikemminkin sattumaa kuin päättäväisen toiminnan 
tulosta. On myös huomautettava, että dopingin torjunnassa toimivien tahojen toimintaa 
koordinoivaa elintä ei ole.

5. Viisi tulevaisuudennäkymää dopingin torjunnalle

Johtopäätöksenä on tärkeää esittää viisi tulevaisuudennäkymää dopingin torjunnalle Euroopassa. 
Näissä näkymissä otetaan huomioon tehty arviointi ja edellisillä sivuilla esiin nostetut ongelmat 
dopingin torjunnassa sekä mahdolliset mallit Euroopan unionin toiminnalle tällä alalla. 
Näkymien perusteena ovat seuraavat yksinkertaiset väittämät:

1. Dopingin torjunta on epäonnistunut täydellisesti
 Laeilla, asetuksilla ja valvonnalla ei ole ratkaistu mitään.
 Testeissä käy ilmi vääriä positiivisia näytteitä.
 Testeissä käy ilmi suuria määriä ”kannabiksen” polttajia, mikä herättää 

 kysymyksen siitä, käsitelläänkö urheilevia kuluttajia samalla tavalla kuin 
tavallisia kuluttajia,

 laajemman kysymyksen näiden niin sanottujen mietojen tai piristävien 
huumeiden sosiaalisesta käytöstä,

 kysymyksen kuluttajien erilaisesta rikosoikeudellisesta kohtelusta 
kussakin maassa.

 Todellisia vääriä negatiivisia näytteitä ei ole havaittu, koska silloin on käytetty 
aineita, joita tällä hetkellä ei voida jäljittää.

 Torjunnalla ja testeillä on sivuvaikutuksia: urheilijoiden laittomat toimet ja 
mustan pörssin kehittyminen.

 Torjunta ja testit ovat edistäneet vaarallisten aineiden käyttöä.
 Dopingin käyttö lisääntyy.
 Tietyissä urheilulajeissa kukaan ei jää koskaan kiinni tai ”ne hoitavat itse 

asiansa”.
 Dopingin torjunnalla ei siis ole suojeltu urheilijoiden terveyttä, vaan itse asiassa 

sillä on saatettu heikentää sitä!

2. Dopingin torjunnassa on eettisiä ongelmia:
 Urheilijoita syrjitään vaihtelevassa määrin heidän harjoittamansa urheilulajin 

mukaan.
 Kyseisissä urheilulajeissa ja/tai alkuperämaassa liikkuvaan rahaan perustuva 

syrjintä: tämä aiheuttaa eettisten ongelmien lisäksi terveysongelmia.
 Dopingin torjunta on yksityiselämän häirintää, ja se rikkoo yksilönvapautta (veri-

ja virtsanäytteet).

3. Täten urheilijoita syrjitään ja heitä kohdellaan eri tavalla kuin tavallisia 
kansalaisia. Miksi poliittisiin johtajiin ei sovelleta samoja toimenpiteitä? Tai tärkeisiin 
teollisuusjohtajiin? Tai suurten yritysten johtohenkilöstöön jne.?

4. Mikäli dopingin käytön estäminen on mahdotonta, koska urheilijat haluavat saada 
mitaleita, koska kilpaurheilulla on oma logiikkansa, koska johtaja haluavat voittoja jne., 
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eikö pikemminkin pitäisi pyrkiä vähentämään urheilijoiden riskejä parantamalla 
heidän pitkän aikavälin valvontaansa?

5. Pitäisikö aluksi tehdä laaja epidemiologinen tutkimus sen määrittämiseksi, onko 
dopingia käyttäneillä huippu-urheilijoilla enemmän terveysongelmia ja sairauksia tai 
kuolevatko he aiemmin kuin tavalliset kansalaiset?
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Tulevaisuudennäkymä 1: Dopingin kielto

Edut: Ei ole

Nykyiset tai 
odotettavissa olevat 

ongelmat

Sivuvaikutukset Suunnitteilla olevat 
täydentävät toimet

Seuraamukset

1. Eriarvoiset 
kansalaiset: tavalliset 
ja siviilihenkilöt: 
urheilija ei ole 
tavallinen kansalainen

2. Dopingtapausten 
jäljittämistä koskevat 
ongelmat

3. Tuotteiden 
jäljittämistä koskevat 
ongelmat

4. Liittoihin liittyvät 
ongelmat

3a. Kahden nopeuden doping 
(ammattiurheilu ja -urheilijat / 
amatööriurheilu ja -urheilijat, 
köyhät maat / kehittyneet maat 
jne.)
3b. Urheilu-uran jälkeen yksin 
jääneiden urheilijoiden terveys

4a. Teeskentely (puhtaan ja 
markkinakelpoisen urheilun 
vaaliminen)
4b. Testien 
järjestäytymättömyys
4c. Pitäisikö kansallisten 
liittojen ja eurooppalaisten 
liittojen suhdetta tarkistaa 
vastuun jakamiseksi?
4d. Tulosten julkistamatta 
jättäminen tai osittainen 
julkistaminen

2a. Tarve säätää 
pitkittäisestä seurannasta 
kaikissa urheilulajeissa 
(oikeudellisesti tämä 
tarkoittaa yksilönvapauksiin 
puuttumista, mihin tarvitaan 
urheilijan suostumus)
2b. Tarve lisätä 
yllätystestejä ennen 
kilpailuja (kuka aloittaa? 
kuka ilmoittaa?) 

3a. Tarve valvoa aineiden 
hankintareittejä ja -paikkoja 
(henkilötiedot, paikkatiedot 
jne.) ja urheilijan urheiluun 
liittyvää lähipiiriä
3ba. Tarve kehittää 
epidemiologisia testejä 
entisille kansainvälisen 
tason urheilijoille
3bc. Pitkäaikaisen 
lääketieteellisen seurannan 
käyttöönotto
3bd. Tiedotus- ja 
ehkäisykampanjoiden 
lisääminen

4a. Tarve perustaa 
täydellisen riippumaton elin, 
joka järjestää ja hallinnoi 
testejä
4b. Tarve laatia erityinen 
asetus testeistä 
kieltäytymisen estämiseksi 
(vertaa Espanjan ongelmat 
jalkapallossa)
4c. Seuraamusten 
määrääminen liitoille ja 
johtajille

1–4. Seuraamusten 
laajentaminen 
koskemaan seurojen 
ja liittojen johtajia ja 
lääkäreitä.
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Tulevaisuudennäkymä 2: Dopingin laillistaminen ammattiurheilussa ja 
ammattiurheilijoille

Edut: Urheilijoiden ”terveyden” seurannan mahdollistaminen, nykyisen tilanteen 
laillistaminen

Nykyiset tai 
odotettavissa olevat 

ongelmat

Sivuvaikutukset Suunnitteilla olevat 
täydentävät toimet

Seuraamukset

1. Miten voidaan
määrittää se, onko urheilu 
”todella” ammattimaista 
ja miten voidaan määrittää 
urheilua koskeva rajattu 
poikkeus?

2. Miten yhden liiton 
sisällä voidaan tehdä ero 
ammattilaisten ja 
amatöörien välillä?

3. Nuoret (alaikäiset) 
ammattiurheilijat, jotka 
siirtyvät ammattilaisiksi?

4. Urheilulajien tasa-arvo?

1. ”Ammattiurheilulajien” 
lisääntyminen, vaikka lajit 
eivät ole ammattiurheilua

2. Dopingia käyttävät 
amatöörit, jotka haluavat 
ammattilaisiksi

3a. Vaikeudet suojella 
nuoria, jotka käyttävät 
dopingia tullakseen 
ammattilaisiksi

3b. Riski siitä, että liitot 
vähättelevät nuorten riskejä 
vanhempien huolen takia

1. Luettelo urheilulajeista 
(kenellä on toimivalta ja 
kuka valvoo)?

2. Liittokohtainen luettelo 
amatööri- ja 
ammattiurheilijoista, mutta 
miten yleinen? Kenellä on 
toimivalta?

3aa. Tarve pitkittäiseen 
seurantaan kaikissa 
urheilulajeissa (tarvitaan 
urheilijan suostumus). 

3ab. Tarve lisätä 
yllätystestejä ennen kilpailuja 
(kuka aloittaa? kuka 
ilmoittaa?)

2. Valvonta 
amatööriurheilussa: 
kielto siirtyä 
ammattilaiseksi, mikäli 
näyte on positiivinen?
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Tulevaisuudennäkymä 3: Täysi-ikäisten urheilijoiden dopingin 
laillistaminen

Edut: Urheilijoiden ”terveyden” seurannan mahdollistaminen, nykyisen tilanteen 
laillistaminen, alaikäisten suojelu

Nykyiset tai odotettavissa 
olevat ongelmat

Sivuvaikutukset Suunnitteilla olevat 
täydentävät toimet

Seuraamukset

1. Miten valvonta 
varmistetaan?

2. Urheilijoiden tasa-arvo: 
alaikäiset, jotka siirtyvät 
täysi-ikäisten sarjaan?

3. Kohdellaanko täysi-
ikäisten sarjaan siirtyviä 
nuoria samalla tavalla kuin 
täysi-ikäisiä.? Seurauksena 
on uusi urheilua koskeva 
poikkeus.

1a. Alaikäiset saattavat 
käyttää dopingia 
saavuttaakseen täysi-
ikäisten tason

1b. Liian suuri ero nuorten 
ja täysi-ikäisten tason 
välillä.
Sama ongelma kuin 
amatööri- ja 
ammattiurheilussa

3a. Alaikäisten 
valvomattoman dopingin 
käytön lisääntyminen, kun 
he haluavat mihin hintaan 
hyvänsä saavuttaa täysi-
ikäisten tason

1a. Tarve pitkittäiseen 
seurantaan kaikissa 
urheilulajeissa (tarvitaan 
urheilijan suostumus)

1b. Tarve lisätä 
yllätystestejä ennen 
kilpailija (kuka aloittaa? 
kuka ilmoittaa?)

3aa. Tarve pitkittäiseen 
seurantaan kaikissa 
urheilulajeissa (vähintään 
kilpailutaso)

3ab. Tarve lisätä 
yllätystestejä ennen 
kilpailija (kuka aloittaa? 
kuka ilmoittaa?)

1b. Kielto siirtyä täysi-
ikäisten sarjaan 
positiivisen näytteen 
antaneille alaikäisille
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Tulevaisuudennäkymä 4: Enimmäismäärien säätäminen testeille

Edut: Urheilijoiden ”terveyden” seurannan mahdollistaminen, nykyisen tilanteen 
laillistaminen, asteittainen laillistaminen

Nykyiset tai odotettavissa 
olevat ongelmat

Sivuvaikutukset Suunnitteilla olevat 
täydentävät toimet

Seuraamukset

1. Vaikeudet laatia
 luettelo

2. Testeihin liittyvät 
ongelmat

3.  Testien järjestämiseen 
liittyvät ongelmat

1a. Erilaisten ja 
vaihtelevien tekniikoiden 
käyttäminen 
merkkiaineiden tason 
normalisoimiseksi
1b. Peiteaineiden 
käyttäminen

1a. Urheilijoiden tiedotus ja 
koulutus

1b. Valmentajien tiedotus ja 
koulutus
1c. Velvoite ilmoittaa käytetyt 
aineet

2a. Tarve perustaa täydellisen 
riippumaton elin, joka järjestää 
ja hallinnoi testejä

2b. Valvonta- ja 
seurantaelinten perustaminen. 
Velvoite osallistua 
erityiselinten valvontaan, 
minkä noudattamatta 
jättämisestä seuraa 
kilpailukielto

3a. Tarve pitkittäiseen 
seurantaan kaikissa 
urheilulajeissa (tarvitaan 
urheilijan suostumus)
3b. Tarve lisätä yllätystestejä 
ennen kilpailuja.

2b. Jos valvontaan ei 
osallistuta, seuraa 
kilpailukielto
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Tulevaisuudennäkymä 5: Dopingin laillistaminen tärkeimmissä 
urheilulajeissa ja seurantavelvoite

Edut: Urheilijoiden ”terveyden” seurannan mahdollistaminen, nykyisen tilanteen 
laillistaminen, urheilija tunnustetaan tavalliseksi kansalaiseksi

Nykyiset tai 
odotettavissa olevat 

ongelmat

Sivuvaikutukset Suunnitteilla olevat 
täydentävät toimet

Seuraamukset

1. Dopingtapausten 
lisääntyminen

2. Nuoret urheilijat alkavat 
käyttää dopingia hyvin 
varhain halutessaan 
huipulle: dopingista tulee 
sääntö

3. Urheilijat: rikkaat 
seurat/lajit, jotka käyttävät 
tai joilla on käytössään 
tuntemattomia aineita ja 
tekniikoita

4. Kuva 
kannattamattomasta 
urheilusta

5. Tarve 
”terveysseurannan” 
täytäntöönpanoon

1a. Terveydelle 
mahdollisesti vaarallisten 
aineiden käyttö (erityisesti 
suurissa määrin)
1b. 
Rinnakkaismarkkinoiden 
jatkuva olemassaolo

2a. Kasvuvaiheessa olevien 
nuorten suuri terveysriski

2b. Kahden nopeuden 
doping: rikkaat ja köyhät

3. Rinnakkaismarkkinoiden 
kehitys

4a. Urheilijoiden määrän 
väheneminen
4b. Kilpailujen suosion 
katoaminen

1. Urheilijoiden pitkittäisen 
seurannan järjestäminen 
(terveysnäkökulma)

1b. Aineiden valvonnan 
parantaminen (jäljitettävyys)

1c. Jakelureittien parempi 
valvonta

2aa. Nuorten urheilijoiden 
pitkittäisen seurannan 
järjestäminen 
(terveysnäkökulma)
2ab. Tarve järjestää valistus-
ja koulutuskampanjoita ja 
-toimintaa (kuka?)

3a. Urheilijoiden pitkittäisen 
seurannan järjestäminen 
(terveysnäkökulma)

3b. Tarve laatia 
”mahdollisia” aineita koskeva 
luettelo, jota päivitetään 
säännöllisesti

5. Seurantaelinten 
perustaminen. Velvoite 
erityiselimen valvontaan 
osallistumisesta, minkä 
noudattamatta jättämisestä 
seuraa kilpailukielto

1b. Rikosoikeudelliset 
ja taloudelliset 
seuraamukset, kuten 
huumeverkostoissa

3a. Esimerkkinä 
toimivat seuraamukset 
johtajille, urheilijoille 
ja lääkäreille

5. Mikäli valvontaan 
ei osallistuta, seuraa 
kilpailukielto
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