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1. Asian tausta  
 

Hevosen Y kilpailujen yhteydessä otetusta virtsanäytteestä on todettu alhainen 

pitoisuus kofeiinia. Hevonen on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon 26.10.2020 
asian selvittämisen ajaksi. 

 
EKADT:n positiivisen lääkeainerikkomus -lausunnon johdosta SRL:n hallitus on 
aloittanut kurinpitotoimet hevosen ratsastajaa ja vastuuhenkilöä kohtaan siirtämällä 

asioiden käsittelyn SRL:n kurinpitolautakunnalle (jäljempänä KPL) asian 
selvittämiseksi ja mahdollisten rangaistusten määräämistä varten.  

 

 
2. EKADT:n lausunto 
 

SRL on vastaanottanut EKADT:n lausunnon asiassa 19.10.2020, jossa EKADT 
toteaa, että kyseessä on SRL:n yleisten kilpailusääntöjen lääkintämääräysten (liite 

4) kohdan 3.1 mukainen lääkeainerikkomus virtsanäytteestä todetun alhaisen 
kofeiinipitoisuuden perusteella. Lautakunta pitää rehukontaminaatiota 
todennäköisenä ja toteaa, ettei lääkeainerikkomus ole tuottamuksellinen. 

 
 

3. Vastaanotettu aineisto  
 

SRL:n hallituksen selvityspyyntö 22.10.2020 

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan lausunto 6.10.2020 liitteineen 
Certificat d`Analyse 8.9.2020 

Rapport d`Analyse 8.9.2020 
Lääkintäkirjanpito Y 
X:n lausuma 27.10.2020 

Rehuanalyysi 30.9.2020 
 



 
4. Välipäätös 

 
Hevonen on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon 26.10.2020 asian tarkemman 

selvittämisen ajaksi. 
 
5. Asiassa toimitettu vastine 

 
Hevosen vastuuhenkilö X on lausumassaan tuonut esiin, että hevosen vastuutahot 

ovat välittömästi positiivisen löydöksen tietoon saatuaan toimittaneet selvityksen 
hevosen lääkekirjanpidosta sekä hevosen käyttämistä rehuista SRL:lle. Yksi 
hevosen käyttämä rehu on ollut Marstall Sinfonie -täysrehu. 

 
Marstall Sinfonie -rehunäyte sekä kaksi muuta rehunäytettä hevosen käyttämistä 

rehuista on toimitettu tutkittavaksi englantilaiseen laboratorioon, jonka tutkimusten 
mukaan Marstall Sinfonie -rehusta löytyi merkittävä määrä kofeiinia. 
 

Löydös on tullut yllätyksenä, sillä rehun tuoteselosteessa ei mainita kofeiinia. 
Lausuman antaja tuo esiin, että lokakuussa 2020 kyseisen rehun johdosta on 

ilmennyt positiivisia löydöksiä Tankasta. Marstallin ilmoittaman mukaan 
kofeiinilöydös on johtunut tuotantolinjalla käsitellyistä teelehdistä.  

 
Hevosen vastuuhenkilöllä tai ratsastajalla ei ole ollut tietoa, että Marstallin Sinfonie 
-rehu on sisältänyt kiellettyjä aineita tai ettei kyseistä rehua olisi voinut käyttää 

kilpahevosen ruokinnassa. 
 

Rehuanalyysin 30.9.2020 mukaan näyte BC2020-0098 Marstall Sinfonie on 
sisältänyt kofeiinia näytteen analysointihetkellä 0,50 mg/kg. 
 

6. Sovellettavat säännöt  

SRL KS I Yleinen osa 2020 ja liite 4 Lääkintämääräykset ("KS I") 
KS I 1.4, KS I 39.1, KS I 39.2, KS I 45.2, KS I 57.1, KS I Liite 4 1.1, 1.3, 3, 3.1, 

4.1 ja 4.2. 

 

FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations ("EADCMRs"), 2nd 

edition, effective 1 January 2020.  

FEI Controlled Medication Regulations ("ECM Rules"), 2nd edition, effective 1 
January 2020.  

Veterinary Regulations (“VRs”), 14th edition 2018, effective 1 January 2020, Art. 
1055 and seq.  

7. Sovellettavat säännöt olennaisilta osin:  

KS I KS I 39. Hevosen lääkitys, kielletyt aineet ja menetelmät  



39.1. SRL:n kilpailuissa noudatetaan SRL:n SRL:n lääkeaineiden käyttöä ja 
antidopingvalvontaa koskevia sääntöjä ja lääkintäohjeita (liite 4) sekä FEI:n 

määräyksiä valvottavista lääkeaineista sekä kielletyistä aineista ja menetelmistä. 
SRL:n lääkintäsäännöt ja ohjeet noudattavat voimassa olevaa eläinsuokjelulakia ja 

sen nojalla annettuja muita määräyksiä.  

39.2. Suomen eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta EKADT antaa lausuntoja 
epäillyistä lääkintäsääntöjen rikkomuksista.  

KS I 45.2. SRL:n oikeusturva- ja kurinpitosääntöjen alaisia ovat:  

f)  Voimassa olevan antidoping- ja hevosten lääkintäsäännöstön alaiset henkilöt ja 

yhteisöt;  

KS I 57. Rikkomuksista  

57.1. Rangaista voidaan sitä:  

e)  Joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön tai hevosen 
lääkintäsäännöstön mukaiseen doping- tai lääkintärikkomukseen kilpailussa tai 

kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan 
tukihenkilön velvollisuuksia;  

KS I  49.2.  Kurinpitolautakunta voi määrätä seuraavat rangaistukset: c)  Kilpailijan 

ja/tai hevosen tuloksen mitätöiminen;  

KS I 58. Rangaistusten mittaamisesta  

58.1. Rangaistusta määrätessä voidaan ottaa huomioon lieventäviä tai koventavia 
seikkoja. Lieventävinä seikkoina voidaan huomioida muun muassa teon 

tahattomuus, tekijän kokemattomuus tai nuori ikä. Koventavina seikkoina voidaan 
huomioida muun muassa teon tahallisuus, toistuvuus, tekijän asiantuntemus, 
teosta toiselle osapuolelle, organisaatiolle tai ratsastusurheilulle koituva haitta, 

teosta koituva hyöty tekijälle sekä teon yleinen moitittavuus. Kaikkien asiaan 
vaikuttavien asioiden ohella on seuraaville seikoille annettava merkitys rangaistusta 

mitattaessa:  

f)  Oliko teko tai laiminlyönti tahallinen?  

58.2. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisun tulee olla mieluummin vapauttava 
kuin rankaiseva. 

KS I Liite 4 Lääkintämääräykset kilpailuihin osallistuville hevosille  

1.1 Hevosen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai 

ylläpitäminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. 
Hevosen hoitoon käytettyjä lääkeaineita ei saa kilpailuhetkellä olla hevosessa. 



Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai 
siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä kiellettyjä aineita. Lääkeainejäämiä ei 

saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta hevosen 
suorituskykyyn.  

1.3. Kilpahevosia koskevat määräykset 

FEI:n Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCM) sisältää 

määräykset kilpailevien hevosten lääkityksestä ja dopingmääräyksistä. Siinä 
kielletyt lääkeaineet (Prohibited Substances) jaetaan valvottaviin (Controlled 

Medication) ja kiellettyihin lääkeaineisiin (Banned Substances). Valvottavat 
lääkeaineet ovat lääkkeitä, joita saa käyttää, mutta joita ei saa näkyä hevosen 
elimistössä kilpailun aikana. Valvottavia lääkeaineita ovat Feicleansport.org -

luettelossa Controlled Medication mainitut lääkeaineet ja antibiootit.  

3. Lääkintäsääntörikkomukset 

Jos hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää valvottavia tai kiellettyjä 
lääkeaineita, on kyseessä rikkomus lääkintäsääntöjä vastaan.  

Lääkintäsääntörikkomukset ovat:  

3.1 Lääkeainerikkomus 

FEI:n kulloinkin voimassa olevan valvottavien aineiden (Controlled Medication 
Substances) ja antibioottien löytyminen hevosesta kilpailuissa.  

4. Lääkintäsääntörikkomuksen tutkinta, käsittely ja rankaiseminen  

4.1 Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsittelee epäillyn 

lääkintäsääntöjen rikkomusasian ja antaa siitä lausunnon SRL:lle. Hevosen 
vastuuhenkilöä on kuultava ennen asian ratkaisua.  

4.2 Lääkeaine- ja dopingrikkomusten tutkinta, käsittely ja rankaiseminen tehdään 
KS I:n Kurinpitosääntöjen mukaisesti. Saatuaan Eläinkilpailuiden  

antidopingtoimikunnan lausunnon asiassa SRL saattaa asian vireille 
kurinpitotoimena KS I:n kurinpitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.  

ECM Rules Art. 2.1.1: “It is each Person Responsible's personal duty to ensure 

that no Controlled Medication Substance is present in the Horse's body during an 
Event without a valid Veterinary Form. Persons Responsible are responsible for any 
Controlled Medication Substance found to be present in their Horse's Samples, even 

though their Support Personnel will be considered additionally responsible under 
Articles 2.2 – 2.5 ECM Rules where the circumstances so warrant. It is not 

necessary that intent, Fault, negligence or knowing Use be demonstrated in order 
to establish a Rule violation under Article 2.1.”  



8. Asian arviointia  

Suomen Ratsastajainliitto ry:n yleisten kilpailusääntöjen (KS I) mukaan jos 
hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää valvottavia tai kiellettyjä 

lääkeaineita, on kyseessä rikkomus lääkintäsääntöjä vastaan.  
 

FEI:n Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCM) sisältää 
määräykset kilpailevien hevosten lääkityksestä ja dopingmääräyksistä. Siinä 

kielletyt lääkeaineet (Prohibited Substances) jaetaan valvottaviin (Controlled 
Medication) ja kiellettyihin lääkeaineisiin (Banned Substances). Kofeiini on listattu 
valvottaviin lääkeaineisiin (Controlled Medication). 

 
Mainittujen yleisten kilpailusääntöjen mukaan rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy 

voimassa olevan antidopingsäännöstön tai hevosen lääkintäsäännöstön mukaiseen 
doping- tai lääkintärikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei 
noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia. 

 
Rikkomus lääkintäsääntöjä kohtaan tulkitaan tahalliseksi tai törkeän 

huolimattomaksi, ellei asianosaistaho esitä näyttöä lieventävien seikkojen 
olemassaolosta. 

Selvitystä on esitetty riittävällä tavalla siitä, että näytteestä löytynyt pieni määrä 
kofeiinia on peräisin hevosen ruokinnassa käytetystä rehusta. Kofeiinin määrä 

hevosesta otetussa näytteessä on määritelty vähäiseksi. Rehusta kofeiinia on 
löytynyt laboratoriotutkimuksissa korkeahko pitoisuus. Rehun ei ole ilmoitettu 

sisältävän kofeiinia tai muuta kofeiiniperäistä ainesosaa. 

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon kyseessä olevassa tilanteessa kaikki 
olosuhteet, on selvitetty riittävällä tasolla kofeiinin olevan peräisin hevosen 

käyttämästä Marstall Sinfonie -rehusta. Mistään sekoista ei ole ilmennyt, että rehu 
tosiasiallisesti sisältäisi tai voisi sisältää kofeiinia. Asiassa on siten selvitetty, että 
ratsastaja tai vastuuhenkilö  ei ole tiennyt tai epäillyt eikä voinut kohtuudella tietää 

tai epäillä, että käytetty tavanomainen hevosrehu on vastoin kaikkia rehusta 
annettuja tietoja sisältänyt valvottavaa lääkeainetta (Controlled Substrance).  

Vastuuhenkilö  ja ratsastaja ovat osoittaneet tarpeellisella täsmällisyydellä ja 

varmuudella, että heidän menettelyssään ei ole ollut huolimattomuutta tai muuta 
heidän syykseen luettavissa olevaa seikkaa (”no fault or negligence”) 
lääkintäainerikkomuksen osalta. 

Viitaten myös kansainvälisen ratsastajainliiton viimeaikaiseen ratkaisukäytäntöön 
(esim. FEI 2018/CM11 22.1.2020), voidaan perustellusti luopua seuraamuksien 
määräämisestä tilanteessa, jossa on luotettavasti voitu osoittaa tuottamuksen 

puute lääkintäainerikkomusasiassa ja jättää näin teko tuomitsematta 
lääkintäainerikkomuksena. 

Asiassa on jäänyt epäselväksi, onko tässä tapauksessa havaittu pieni määrä 

kofeiinia vaikuttanut kilpailusuoritusta parantavasti. Tällaisen mahdollisuuden 



ollessa käsillä tulee löydökseen suhtautua lääkintäsääntöjen luoman olettaman 
mukaisesti siten, että valvottavaa lääkeainetta ei tule löytyä hevosesta kilpailuissa. 

Näin ollen hevosen kilpailutulosten mitätöinti turvaa tasapuolisen kilpailun 
toteutumisen varmistamisen. 

9. Päätös 

Kurinpitolautakunta poistaa väliaikaisen kilpailukiellon hevosen osalta. 

Kurinpitolautakunta mitätöi hevosen ja ratsastajan tulokset kilpailutapahtumassa 
x.x.2020, mutta ei määrää edellä esitetyin perustein muita seuraamuksia asiassa 

kohdistuen hevoseen, ratsastajaan tai vastuuhenkilöön tuottamuksen ja 
tahallisuuden puuttuessa lääkintäsääntörikkomuksen osalta. 

10. Päätöksen voimaantulo ja valitusosoitus 

Tämä päätös tulee voimaan, kun se annetaan tiedoksi suullisesti tai kirjallisesti 

asianosaisille, mikäli tiedoksianto on mahdollista. Jos tiedoksiantoa ei voida tehdä, 
päättävän elimen tulee erikseen määrätä päätöksen voimaantulon aika. 

Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sen mukaan kuin siitä on Urheilun 

oikeusturvalautakunnan säännöissä erikseen määrätty. Urheilun 
oikeusturvalautakunta on riippumaton ja puolueeton valtakunnallinen 

oikeussuojaelin, jonka tehtävänä on antaa ratkaisuja urheilua koskeviin valituksiin. 
Henkilön tai yhteisön, joka valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle, on 
toimitettava SRL:lle yhteenveto niistä seikoista, joihin valitus perustuu. 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

Helsingissä 12.11.2020 

 

Lavosen esityksen pohjalta ratkaisseet: 

Puheenjohtaja Miia Lavonen AA, OTM, Minttu Sasi OTK ja Tiina Virtanen OTK, VT 

 

 

 


