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KIHUn rooli
suomalaisessa 
huippu-urheilussa
TAUSTAA

Huippu-urheilun instituutti KIHUn toimin-
nan tavoitteena on parantaa suomalaisen 
huippu-urheilun kansainvälistä menestys-
tä nostamalla valmentautumisen laatua ja 
vaikuttavuutta vahvalla asiantuntijatyöllä, tut-
kimuksella sekä kansallisella että kansainvä-
lisellä yhteistyöllä. KIHUn toimintaa ohjaa KI-
HU-säätiön strategia.

KIHU pyrkii edistämään suomalaista huip-
pu-urheilua tiedon hankinnan, jalkauttamisen 
ja hyödyntämisen avulla. KIHUn toiminnas-
sa painottuvat erityisesti valmentautumisen 
tukeen keskittyvä asiantuntijatoiminta sekä 
monialainen ja innovatiivinen huippu-urheilun 
tutkimus- ja kehitystoiminta. Lisäksi KIHU toi-
mii liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuk-
sen koulutuspaikkana. 

KIHU toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean kanssa. Muita merkittä-
viä yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän 
yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Jyväskylän kaupunki, valtakunnalliset val-
mennuskeskukset ja urheiluakatemiat sekä 
lajiliitot. KIHUn toiminnassa painottuu huip-
pu-urheilun kansallisissa ja kansainvälisis-
sä osaamisverkostoissa toimiminen. KIHUn 
henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä ur-
heilijoiden, valmentajien sekä yhteistyökump-
paneiden ja -verkostojen toimijoiden kanssa, 
jotka omassa organisaatiossaan ovat sitou-
tuneet reilun kilpailun periaatteisiin. KIHUn 
reilun kilpailun ohjelman tavoitteet ja toimen-
piteet koskevatkin näin ollen pääasiassa KI-
HUn omaa henkilökuntaa.

KIHUN REILUN KILPAILUN OHJELMA

Meillä kaikilla on yhdenvertainen oikeus rei-
luun peliin ja puhtaaseen urheiluun sekä 
myös vastuu niiden toteutumisesta. Puhtaan 
urheilun ja reilun pelin puolesta tehtävään 
työhön heijastuvat suomalaisen urheilun ja lii-
kunnan yhteiset arvot: rohkeasti yhdessä, ilo, 
kunnioitus, vastuullisuus ja erinomaisuus, jot-
ka toteutuvat aidosti vain puhtaassa urheilus-
sa. KIHU on sitoutunut toimimaan reilun pe-
lin periaatteiden mukaisesti sekä edistämään 
urheilun yhteisiä arvoja omassa toiminnas-
saan sekä antidopingtoiminnan että kilpailu-
manipulaation torjunnan osalta. KIHUn reilun 
kilpailun ohjelma on osa KIHUn vastuullisuus-
ohjelmaa.

KIHUn reilun kilpailun ohjelma perustuu sii-
hen, ettei KIHU hyväksy dopingia eikä kilpai-
lumanipulaatiota missään muodossa urhei-
lussa. Ohjelman päätavoitteena on edistää 
puhdasta urheilua sekä torjua kilpailumani-
pulaatiota Suomessa ja kansainvälisesti yh-
teistyössä Suomen Urheilun Eettisen Keskuk-
sen (SUEK) sekä muiden urheilun toimijoiden 
kanssa. Sitoutamme työntekijämme edistä-
mään puhdasta urheilua ja reilua peliä lisää-
mällä asiaa koskevaa tietoisuutta sisäisel-
lä koulutuksella. Lisäksi viestimme yhdessä 
kumppaniemme kanssa reilun kilpailun sano-
maa. 



4

SITOUTUMINEN                   
ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖÖN

Suomen antidopingsäännöstö noudattaa 
Maailman antidopingsäännöstöä ja sen piiriin 
kuuluvia kansainvälisiä standardeja. Urhei-
lijat, valmentajat ja urheilun piirissä toimivat 
muut urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia 
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa 
Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin 
kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen 
antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtai-
sia antidopingsäännöstöjä sekä olympialai-
siin liittyen Kansainvälisen Olympiakomite-
an ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen 
Paralympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 
KIHU sitoutuu työpaikkaohjesäännöissään, 
yhteistyösopimuksissaan ja työntekijöiden 
sopimuksissa noudattamaan kulloinkin voi-
massa olevaa Maailman antidopingsäännös-
töä ja Suomen antidopingsäännöstöä ja tekee 
antidopingtyöhön liittyen yhteistyötä SUEKin, 
lajiliittojen, urheilijoiden, valmentajien ja mui-
den urheilijoiden tukihenkilöiden kanssa. 

KIHUn asiantuntijat toteuttavat valmentau-
tumisen tukitoimia yhdessä urheilijoiden, 
valmentajien ja moniammatillisen asian-
tuntijatiimin kanssa. Olympiakomitean Huip-
pu-urheiluyksikön kautta tukea saavat urhei-
lijat, valmentajat sekä lajit/lajiliitot sitoutuvat 

noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa 
Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä 
allekirjoittamalla urheilija-, valmentaja- tai la-
jiliittosopimuksen.

DOPINGVALVONTA

KIHU toimii yhteistyössä SUEKin kanssa do-
pingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkik-
si mahdollistamalla dopingtestauksen tilois-
saan, tarvittavien tietojen toimittamisessa 
sekä dopingrikkomusten selvittämisessä. 
Toimiessaan urheilijoiden, valmentajien ja 
muiden urheilijoiden tukitahojen kanssa, KI-
HUn työntekijät noudattavat ilmoitusvelvolli-
suutta, jonka mukaan jokaisella urheilutoimi-
jalla on velvollisuus ilmoittaa epäilemästään 
tai tietämästään dopingin käytöstä tai muus-
ta dopingrikkomuksesta. Pääasiallisena il-
moituskanavana toimii SUEKin ylläpitämä 
ILMO-raportointijärjestelmä, johon voi tehdä 
ilmoituksen urheilurikkomuksista nimettö-
mästi tai omalla nimellä. Ilmoituksen sisältö 
käsitellään luottamuksellisesti.

ANTIDOPINGKOULUTUS              
JA -VIESTINTÄ

KIHU järjestää yhteistyössä SUEKin kans-
sa säännöllistä sisäistä antidopingkoulutus-
ta sekä viestii puhtaan urheilun ja reilun pe-
lin periaatteiden puolesta huippu-urheilun 

 � KIHUn uusiin työsopimuksiin lisätään 1.1.2023 alkaen lauseke, jolla ”Työntekijä sitoutuu 
noudattamaan työsopimuksessa sovitun lisäksi työhön liittyviä voimassa olevia lakeja ja 
asetuksia, sekä KIHU hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita ja 
sääntöjä.” Tällaisia säännöksiä ovat esim. antidoping- ja kilpailumanipulaatio-ohjelmat. Ny-
kyisille työntekijöille mahdollistetaan em. lausekkeen hyväksyminen heidän työsopimuksen-
sa liitteeksi maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

TOIMENPITEET:

Antidoping
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verkostoissa. KIHUn antidopingkoulutuksen 
kohderyhmänä on ensisijaisesti KIHUn hen-
kilökunta. Antidopingkoulutusta järjestetään 
kulloinkin voimassa olevan KIHUn toiminta-
suunnitelman mukaisesti eri viestintäkanavia 
hyödyntäen (luennot, kirjalliset materiaalit, 
verkkokoulutukset). Tarvittaessa SUEK järjes-

TOIMENPITEET:

 � Koko KIHUn tällä hetkellä toimessa oleva henkilökunta suorittaa SUEKin Puhtaasti pa-
ras-verkkokoulutuksen maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Jatkossa Puhtaasti paras 
-verkkokoulutuksen suorittaminen kuuluu osaksi uuden työntekijän perehdyttämistä ja uu-
den työntekijän tulee suorittaa verkkokoulutus kolmen kuukauden sisällä työn aloittamises-
ta. Verkkokoulutuksen suorittamista suositellaan myös KIHUn hallituksen jäsenille.

 � Urheilijoiden kanssa harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa työskenteleville KIHUn asiantunti-
joille järjestetään vuoden 2023 aikana SUEKin toteuttamana koulutus, jonka tavoitteena on, 
että asiantuntijat tuntevat dopingtestausprosessin, osaavat toimia tarvittaessa urheilijan 
tukena testaustilanteessa, osaavat tukea urheilijaa olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus-
asioissa sekä hallitsevat perustiedot kielletyistä aineista ja menetelmistä. Koulutus/asian-
tuntijatapaaminen antidopingtietojen päivittämiseksi järjestetään joka toinen vuosi.

 � KIHUn vastuuhenkilö varmistaa, että KIHUn henkilökunnalla on saatavilla ajantasaiset tie-
dot ja materiaalit antidopingasioista.

 � KIHUn erikoislääkärikoulutuksesta vastaava henkilö varmistaa, että KIHUlla toimivilla tervey-
denhuollon asiantuntijoilla on saatavilla työtehtävien vaatimusten mukaiset tarvittavat ja 
ajantasaiset tiedot urheilijoiden lääkitykseen liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä eri-
vapauskäytännöistä, vuosittain päivittyvistä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta 
sekä KAMU-lääkehausta.

 � KIHUn vastuuhenkilö(t) osallistuvat SUEKin koulutustilaisuuksiin soveltuvin osin.

 � KIHUn nettisivuille lisätään linkit: SUEKin nettisivut, ILMO-raportointijärjestelmä, KAMU-lää-
kehaku, sekä Puhtaasti paras -verkkokoulutus.

 � KIHUn nettisivuilla ja somekanavilla jaetaan SUEKin ajankohtaisia julkaisuja ja nostoja.

 � KIHUn tiloissa on tarjolla antidopingmateriaalia.

 � Kerran vuodessa pidetään KIHUn sisäinen seurantapalaveri, jossa arvioidaan ja seurataan 
toimenpiteiden toteutumista. Palaverin kokoon kutsumisesta vastaa KIHUn vastuuhenkilö.

tää osalle KIHUn henkilöstöä lisäksi erillistä 
koulutusta työtehtävien vaatimusten ja hen-
kilökunnan tarpeiden mukaan. Vastuu anti-
dopingkoulutuksen ajan tasalla pitämisestä 
ja päivittämisestä, sekä koulutuksenjärjestä-
misen koordinoinnista on KIHUn vastuuhen-
kilöllä.
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Kilpailumanipulaation
torjunta
TAUSTAA

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa järjestelyä, 
toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään 
vilpillisesti vaikuttamaan urheilukilpailun kul-
kuun tai lopputulokseen poistamalla urhei-
lukilpailuun kuuluvaa ennakoimattomuut-
ta siten, että sillä saavutetaan kohtuutonta 
etua itselle tai muille. Kilpailumanipulaatio 
on uhka urheiluorganisaatioille, urheilulajien 
maineelle sekä urheilulle itselleen. Ilmiö uh-
kaa rehellistä kilpailua ja siksi on tärkeää, että 
koko urheiluyhteisö yhdessä viranomaisten 
kanssa puolustaa yhteisiä sääntöjä ja reilun 
pelin periaatteita.

Kilpailumanipulaatio voi olla vedonlyönti- tai 
urheiluperustaista. Vedonlyöntiperusteisen 
manipulaation tavoitteena on suoran tai epä-
suoran taloudellisen tuoton saaminen ve-
donlyönnin avulla. Suora taloudellinen tuotto 
tarkoittaa vedonlyönnillä saavutettua raha-
summaa ja epäsuora taloudellinen tuotto esi-
merkiksi rahanpesulla saavutettua hyötyä. 
Urheiluperustaisessa manipulaatiossa tavoit-
teena on kilpailullisen edun saavuttaminen 
epärehellisin keinoin. Tavoitteena voi olla esi-
merkiksi tietyn merkityksellisen ottelun voit-
taminen tai häviäminen, sarjapaikan säilyttä-
minen tai nouseminen ylempiin sarjoihin.

Kilpailumanipulaation kansallinen tilanneku-
va 2021 on toteutettu ensimmäistä kertaa 
SUEKin johdolla kansallisessa yhteistoimin-
taryhmässä. Tilannekuvan tarkoituksena on 
tunnistaa suomalaista urheilua koskevat ris-
kit ja haavoittuvuudet, jotka ovat keskeises-
sä osassa kilpailumanipulaation torjunnassa. 
Suomessa tilanne kilpailumanipulaation suh-
teen on rauhallinen ja parempi kuin useissa 
naapurimaissa. Suomalaiseen urheiluun ei 

kohdistu tällä hetkellä merkittävää kilpailu-
manipulaatioon liittyvää kansainvälisen jär-
jestäytyneen rikollisuuden uhkaa eikä suo-
malaisella urheilulla ei ole myöskään vakavia 
kytköksiä rikolliseen toimintaan. Urheilun tu-
lee olla kuitenkin tietoinen kilpailumanipulaa-
tion uhasta, siihen liittyvistä lajikohtaisista 
ominaispiirteistä ja tehokkaimmista torjun-
tatoimista. Kyky tunnistaa kilpailumanipulaa-
tiota, vastustaa ja ilmoittaa siitä eteenpäin on 
ratkaisevan tärkeää. Kilpailumanipulaation 
havaitsemiseksi ja torjumiseksi on tehty eri 
sidosryhmien kesken hyvää yhteistyötä, joka 
jatkuu edelleen.

SITOUTUMINEN                  
KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAAN

KIHU sitoutuu ehkäisemään kilpailutulosten 
tai -tapahtumien manipulointia. Kilpailuma-
nipulaation torjunnan päävastuu Suomessa 
on SUEKilla. KIHUn tavoitteena on tiiviissä yh-
teistyössä SUEKin ja muiden urheilun toimi-
joiden ja sidosryhmien kanssa vaalia rehellis-
tä urheilua ja taata kaikille oikeus reiluun ja 
tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. KIHU 
seuraa kilpailumanipulaation päivittyvää kan-
sallista tilannekuvaa ja pyrkii omalta osaltaan 
edistämään moniulotteisen ilmiön tunnista-
mista.

KIHUn henkilökunta toimii urheilun eri ver-
kostoissa ja toimintaympäristöissä, joissa on 
myös mahdollisuus havaita manipulaatioon 
liittyvää käytöstä. Mikäli työntekijä epäilee 
tai havaitsee kilpailumanipulaatiota joko it-
selle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu il-
moittamaan siitä välittömästi kyseisen urhei-
lulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle 
keskukselle. Pääasiallisena ilmoituskanava-
na toimii SUEKin ylläpitämä ILMO-raportoin-
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tijärjestelmä, johon voi tehdä ilmoituksen ur-
heilurikkomuksista nimettömästi tai omalla 
nimellä. Ilmoituksen sisältö käsitellään luot-
tamuksellisesti.

KIHUn henkilökunnalla voi olla hallussaan kil-
pailutapahtumaan liittyvää tietoa, jota ei ole 
muuten julkistettu tai yleisesti tiedossa. Täl-
laista sisäpiirin tietoa, jota on mahdollista 
käyttää hyväksi kilpailumanipulaatiossa tai 
vedonlyönnissä voivat olla esimerkiksi urhei-
lijoiden testitulokset, urheilijoiden terveyden-
tila, kilpailutaktiikka ja kokoonpanotiedot.
KIHUn työntekijä ei saa itse tai edustajansa 
kautta lyödä vetoa sellaisista kilpailukohteis-
ta, joista hänellä on sisäpiiritietoa. 

pailumanipulaatioon liittyvässä viestinnässä 
keskeistä on, että asia on esillä, jotta se tun-
nistetaan ja ymmärretään urheilun eri toimin-
taympäristöissä. Kaikilla urheilun toimijoil-
la tulee olla myös luottamukselliset kanavat 
ja mahdollisuudet ilmoittaa havaitsemistaan 
epäkohdista eteenpäin.

 � Koko KIHUn tällä hetkellä toimessa ole-
va henkilökunta suorittaa SUEKin Reilus-
ti paras -verkkokoulutuksen maaliskuun 
2023 loppuun mennessä. Jatkossa Rei-
lusti paras -verkkokoulutuksen suoritta-
minen kuuluu osaksi uuden työntekijän 
perehdyttämistä ja uuden työntekijän tu-
lee suorittaa verkkokoulutus kolmen kuu-
kauden sisällä työn aloittamisesta.Verk-
kokoulutuksen suorittamista suositellaan 
myös KIHUn hallituksen jäsenille.

 � KIHUn henkilökunnalle suunnattavasta 
koulutuksesta sovitaan SUEKin kanssa. 
Koulutuksen koordinoinnista vastaa KI-
HUn vastuuhenkilö.

 � KIHUn vastuuhenkilö varmistaa, että hen-
kilökunnalla on saatavilla ajantasaiset 
tiedot ja materiaalit kilpailumanipulaation 
torjuntaan liittyvistä asioista sekä tilanne-
kuvasta.

 � KIHUn vastuuhenkilö osallistuu tarvit-
taessa kilpailumanipulaation torjuntaan 
liittyviin koulutuksiin sekä osallistuu so-
veltuvin osin kilpailumanipulaation kan-
sallisen torjuntaverkoston toimintaan.

 � KIHUn nettisivuille lisätään kilpailumani-
pulaation torjuntaan liittyvät keskeiset lin-
kit: SUEKin nettisivut, ILMO-raportointijär-
jestelmä, Reilusti paras-verkkokoulutus.

 � Kerran vuodessa pidetään KIHUn sisäi-
nen seurantapalaveri, jossa arvioidaan ja 
seurataan toimenpiteiden toteutumista. 
Palaverin kokoon kutsumisesta vastaa 
KIHUn vastuuhenkilö.

TOIMENPITEET:

 � KIHU reagoi välittömästi, mikäli siihen 
työsopimussuhteessa oleva henkilö syyl-
listyy kilpailumanipulaatioon tai sen yri-
tykseen. Tapauksen alustava käsittely 
toteutetaan KIHUlla. Työsuhteessa ole-
van henkilön osalta noudatetaan työso-
pimuslakia, työsopimusta ja henkilöstö-
hallinnon ohjeistusta työoikeudellisten 
sanktioiden määräämisestä.

 � Kaikista kilpailumanipulaatiotapauksis-
ta ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle.
Tapauksista ja yhteistyöstä käydään kes-
kustelut tapauskohtaisesti. Tarvittaessa 
SUEK vie asian kansallisen yhteistoimin-
taryhmän käsiteltäväksi. KIHUn osalta 
noudatetaan kriisiviestintää koskevaa 
ohjeistusta.

KOULUTUS JA VIESTINTÄ

Kyky tunnistaa kilpailumanipulaatiota on riip-
puvainen koulutuksesta ja tiedottamisesta.
Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa tietoi-
suutta kilpailumanipulaatiosta ja sitä kaut-
ta antaa valmiuksia ilmiön tunnistamiseen ja 
siihen puuttumiseen. Kun ilmiö tunnistetaan, 
sitä voidaan myös torjua tehokkaammin. Kil-

TOIMENPITEET:
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Yhteistyö SUEKin kanssa

 � KIHU järjestää kerran neljässä vuodessa SUEKin kanssa tapaamisen, jossa käydään läpi 
KIHUn reilun kilpailun ohjelmaa, sen toimenpiteitä sekä KIHUn roolia ja yhteistyötä SUEKin 
kanssa urheilun eettisissä kysymyksissä.

 � KIHUn vastuuhenkilö varmistaa, että SUEK saa tietoa KIHUn tekemistä tutkimuksista ja sel-
vityksistä osana KIHUn normaalia tiedottamista.

 � KIHU kutsuu SUEKin järjestämiinsä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, osallis-
tuu mahdollisuuksien mukaan SUEKin järjestämiin tilaisuuksiin ja on myös mukana yhteisis-
sä tapahtumissa ja tempauksissa reilun kilpailun edistämiseksi. 

 � KIHU tiivistää yhteistyötään SUEKin kanssa tiedon vaihtoon liittyvissä asioissa (esim. lajien 
fysiologiset vaatimukset, tilastot harrastajien ja huippu-urheilijoiden määristä lajeittain, talous, 
antidopingmateriaalit) sekä mahdollisten yhteisten tutkimusintressien kartoittamiseksi.

 � KIHU ja SUEK järjestävät antidopingohjelman hyväksymisen jälkeen keväällä 2023 tilaisuu-
den, jossa keskustellaan KIHUn reilun kilpailun ohjelmasta. Samassa tilaisuudessa KIHUn 
asiantuntijat esittelevät SUEKille toimintaansa.

Kriisiviestintä
KIHUlla on kriisiviestintäsuunnitelma, jossa 
on otettu huomioon kriisiviestintä mahdolli-
sen dopingrikkomuksen/kilpailumanipulaati-
on tai sen epäilyn yhteydessä. Dopingtapauk-
siin liittyvä ulkoinen viestintä koskee lähinnä 
tilanteita, joissa mahdollinen dopingtapaus 
tai muu dopingrike on tullut esille KIHUn 
omassa toiminnassa, tapahtunut KIHUn ti-
loissa, tai tilanteessa, jossa KIHUn työntekijä 
on ollut mukana. Dopingtapauksiin liittyvissä 
kriisiviestintätilanteissa on kyseessä yksityi-
syyden suojan alaisista asioista, joita säänte-
levät sekä lainsäädäntö että Suomen antido-
pingsäännöstö.

Havaitessaan mahdollisen tai akuutin kriisi-
viestintää vaativan tilanteen, on jokainen KI-
HUn henkilöstöön kuuluva velvollinen tiedot-
tamaan kriisistä tai sen uhkasta välittömästi 
KIHUn johtajalle tai varajohtajalle johtajan ol-
lessa estyneenä tai tavoittamattomissa, sekä 
viestintäpäällikölle. KIHUn johtajien ja viestin-
täpäällikön velvollisuutena on tiedottaa krii-

sistä tai sen uhkasta välittömästi KIHUn halli-
tuksen puheenjohtajalle sekä henkilökunnalle. 
Kaikki sisäinen ja ulkoinen viestintä koordinoi-
daan ja johdetaan edellä mainittujen tahojen 
kautta ja yhteistyössä SUEKin kanssa. 

Kriisitilanteessa KIHUn puolesta komment-
teja antavat ainoastaan KIHUn hallituksen 
puheenjohtaja ja KIHUn johtaja, tai heidän 
ollessa estyneenä varajohtaja ja viestintä-
päällikkö, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki asiaan 
liittyvät tiedustelut ohjataan edellä mainituille 
henkilöille. Kriisitilanteessa tulee myös arvioi-
da tilanteen julkisuusaste ja huomioida Maa-
ilman sekä Suomen antidopingsäännöstön 
määräykset sekä sitä koskeva lainsäädän-
tö. Kriisitilannetta koskevan tiedon tulee säi-
lyä näiden säännösten määrittämällä tavalla 
vain nimettyjen henkilöiden tiedossa, kunnes 
asiasta viestitään yhteisesti sovitulla tavalla. 
Kriisiviestinnässä noudatetaan KIHUn kriisi-
viestinnän periaatteita, jotka on esitetty KI-
HUn työpaikkaohjesäännössä.

TOIMENPITEET:
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Seuranta, päivittäminen 
ja kehittäminen
KIHUn hallitus hyväksyy KIHUn reilun kilpailun 
ohjelman. Ohjelma julkaistaan KIHUn ja SUE-
Kin verkkosivuilla. Ohjelmasta viestimisestä 
vastaa viestintäpäällikkö. Ohjelmaa päivite-
tään tarvittaessa ja aina silloin, kun Maailman 
tai Suomen antidopingsäännöstöön tulee 
muutoksia, jotka vaikuttavat kulloinkin voi-
massa olevaan KIHUn reilun kilpailun ohjel-
maan ja sen toimenpiteisiin. Sisällölliset päi-
vitykset hyväksytetään KIHUn hallituksella.

KIHUn reilun kilpailun ohjelman vuosittaiset 
painopisteet kirjataan toimintasuunnitelmaan 

ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutumis-
ta arvioidaan kerran vuodessa. Tehdyt toi-
menpiteet raportoidaan vuosikertomuksessa. 
Ohjelmasta ja sen toteutumisesta viestitään 
henkilöstöseminaareissa sisäisesti henkilö-
kunnalle, KIHUn hallitukselle, SUEKille ja myös 
muualla urheiluverkostossa nettisivujen ja so-
mekanavien kautta. Reilun kilpailun ohjelman 
seurantaa koordinoi KIHUn vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilöt
KIHUn reilun kilpailun ohjelman kokonaisvas-
tuu on KIHUn johtajalla. KIHUn reilun kilpailun 
vastuuhenkilönä toimii viestintäpäällikkö, el-
lei ohjelmassa toisin mainita.




