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1. Asian tausta
Hevosen Y kilpailujen yhteydessä otetusta virtsanäytteestä on todettu
kannabidiolihappoa.
Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan (EKATD) positiivista
dopingrikkomusta koskevan lausunnon johdosta SRL:n hallitus on aloittanut
kurinpitotoimet hevosen ratsastajaa ja vastuuhenkilöä kohtaan siirtämällä asian
käsittelyn SRL:n kurinpitolautakunnalle (jäljempänä KPL) asian selvittämiseksi ja
mahdollisen rangaistuksen määräämistä varten.
2. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan (EKADT) lausunto
SRL on vastaanottanut antidopingtoimikunnan lausunnon 6.10.2020. Lausunnon
mukaan se on todennut SRL:n yleisten kilpailusääntöjen lääkintämääräysten (liite
4) kohdan 3.2 mukaisen dopingrikkomuksen virtsanäytteestä todetun alhaisen
kannabidiolihappopitoisuuden perusteella. Toimikunta on selvitysten nojalla pitänyt
kuitenkin rehukontaminaatiota todennäköisenä ja todennut, ettei dopingrikkomus
ole tuottamuksellinen.
Toimikunnalle on toimitettu hevosen omistajan toimittaman lääkekirjanpito.
Kurinpitolautakunnalle on ilmoitettu, ettei arvioinnissa ole tarvittu mainittua
lääkekirjanpitoa.
3. Muu selvitys
Näytteenottoa koskevan todistuksen 2.8.2020 mukaan hevosesta on otettu veri- ja
virtsanäyte.

Rapport d`Analyse/Analysis report 1.9.2020 ja LHC Francen viestin 7.9.2020
mukaan näyte on sisältänyt kannabidiolihappoa. Pitoisuus on ollut noin 55 ng/mL
(cannabidiolic acid).
Linnunradan tilaa koskevan öljyhamppua (hampunsiemenpuriste) koskevan
selosteen mukaan puristeessa on proteiinia, omega-rasvahappoja ja mm. E-, B1 ja
B2 -vitamiineja sekä kivennäisiä kuten magnesiumia, rautaa, kalsiumia ja sinkkiä.
Rehuanalyysin (IEN) mukaan analyysissä on tunnistettu seuraavia aineita:
cannabidiolic acid (CBDA), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN),
tetrahydrocannabinol (THC).
Luonnonvarakeskuksen päiväämättömän viestin mukaan tutkijalta saadun tiedon
mukaan hampunsiemen sisältää CBDA:n jäämiä, vähäisiä määriä CBD:tä ja vielä
vähemmän THCA:ta ja hyvin vähän THC:tä. Nämä ovat peräisin kukinnoissa
olevasta hartsista, joka puitaessa leviää pitkin ja poikin puimurin pintoja ja siitä
siementen kuoriin.
4. Välipäätös
Hevonen on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon 26.10.2020 asian tarkemman
selvittämisen ajaksi.
5. Hevosen omistajan/ ratsastajan vastine
Hevoselle on pyritty löytämään sopivaa ruokaa, jota ei tarvitse syöttää määrällisesti
paljon. Omistaja pitää tärkeänä, että hevoset syövät reilusti heinää. Lähiruoka on
hevoselle ja ympäristölle hyväksi. Omistaja on syöttänyt Linnunradan tilan
hamppurouhetta (2–5 dl/pv), koska se sisältää runsaasti hyvälaatuista proteiinia,
kuitua, vitamiineja, mineraaleja ja fytosteroleita. Tuotteissa ei ollut mainintaa
hamppurouheen soveltumattomuudesta kilpahevosille. Omistaja ei ole tiennyt, että
sen syöttäminen johtaisi dopingrikkomukseen. Hamppurouheen syöttäminen
lopetettiin välittömästi, kun testeissä löytynyt aine viittasi siihen.
Omistajan selvityksessä ”Y ruoat” on muun ohella todettu, että eläimet saavat
päivittäin paikallista valkuaislisää eli hamppurouhetta (linnunradantila.fi).
6. Keskeiset sovellettavat säännöt
KS I
39. Hevosen lääkitys, kielletyt aineet ja menetelmät
39.1. SRL:n kilpailuissa noudatetaan 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 eläinsuojelulakia ja
sen nojalla annettuja muita määräyksiä.

39.2. Suomen eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta EKADT antaa lausuntoja
epäillyistä lääkintäsääntöjen rikkomuksista.
43. Antidopingsäännöstö
43.1. SRL noudattaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Suomen urheilun eettinen
keskus SUEK ry:n asettaman valvontalautakunnan toimivaltansa mukaisesti
antamia päätöksiä.
43.2. SRL noudattaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n testaussääntöjä
ja WADA:n vuosittain julkaisemaa luetteloa ”Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa” ja siihen mahdollisesti tehtyjä tarkennuksia.
43.3. Kilpailijat, valmentajat ja toimitsijat ovat velvollisia perehtymään heitä
koskeviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan niitä.
43.4. Suomessa dopingtestejä voidaan tehdä SUEKin, KOK:n, WADA:n, SRL:n ja
FEI:n aloitteesta. Kilpailija voidaan määrätä dopingtestiin, milloin tahansa
kilpailujen aikana tai niiden ulkopuolella.
43.5. Väitetyn dopingrikkomuksen tosiseikat voidaan näyttää toteen millä tahansa
luotettavalla tavalla, myös tunnustamalla.
45.2. SRL:n oikeusturva- ja kurinpitosääntöjen alaisia ovat muun ohella
f) Voimassa olevan antidoping- ja hevosten lääkintäsäännöstön alaiset henkilöt ja
yhteisöt.
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. Kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito
tulee voida pyynnöstä esittää esim. mahdollisia dopingtapauksia käsiteltäessä. SRL
noudattaa säännöissään Suomen lainsäädäntöä sekä FEI:n hevosten lääkintää
koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
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).

1.4. Rehut, lisäravinteet ja yrtit
Rehujen, kivennäisten ja vitamiinien tuoteselosteet ovat pääsääntöisesti täsmällisiä.
Monia lisäravinteita ei ole tutkittu lääkkeiltä vaaditulla tavalla, joten ne voivat
sisältää aineita, joita tuoteselosteessa ei ole mainittu, esim. yrtit yleisnimikkeenä.
Yrttejä käytettäessä on otettava huomioon, että ne saattavat sisältää
lääkeainetestissä positiivisen tuloksen antavia aineita.
3. Lääkintäsääntörikkomukset
Jos hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää valvottavia tai kiellettyjä
lääkeaineita, on kyseessä rikkomus lääkintäsääntöjä vastaan.
Lääkintäsääntörikkomukset ovat muun ohella
3.2 Dopingrikkomus
Jos hevosen näytteestä löytyy ainetta, joka on FEI:n kulloinkin voimassa olevan
luettelon mukaan kielletty aine (banned substance), kyseessä on dopingrikkomus.
Kielletyn menetelmän käyttö rangaistaan dopingrikkomuksena.
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.
FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations, 2nd edition,
effective 1 January 2020, Equine anti-doping rules
2.1.1 It is each Person Responsible’s personal duty to ensure that no Banned
Substance is present in the Horse’s body. Persons Responsible are responsible for
any Banned Substance found to be present in their Horse’s Samples, even though
their Support Personnel may be considered additionally responsible under this
Article and Articles 2.2 - 2.8 below where the circumstances so warrant. It is not
necessary that intent, Fault, negligence or knowing Use be demonstrated in order
to establish an EAD Rule violation under Article 2.1.
2.2.1 It is each Person Responsible’s personal duty, along with members of their
Support Personnel, to ensure that no Banned Substance enters into the Horse’s
body and that no Banned Method is Used. Accordingly, it is not necessary that
intent, fault, negligence or knowing Use on the part of the Person Responsible, or

member of his Support Personnel (where applicable), be demonstrated in order to
establish an EAD Rule violation for Use of a Banned Substance or a Banned Method.
However, in accordance with the definition of Attempt, it is necessary to show
intent in order to establish an EAD Rule violation for Attempted Use of a Banned
Substance or a Banned Method.
KS I
57. Rikkomuksista
57.1. Rangaista voidaan muun ohella 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.
49.2. Kurinpitolautakunta voi määrätä muun ohella seuraavat rangaistukset: c)
Kilpailijan ja/tai hevosen tuloksen mitätöiminen.
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 muun ohella seuraaville seikoille annettava merkitys
rangaistusta mitattaessa: f) Oliko teko tai laiminlyönti tahallinen?
58.2. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa ratkaisun tulee olla mieluummin vapauttava
kuin rankaiseva.
8. Asian arviointi
Hevosesta otetusta näytteestä on löytynyt kannabidiolihappoa. Kannabis on listattu
FEI:n Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCM)
kiellettyihin lääkeaineisiin (banned substance). Kysymys on näin ollen
lähtökohtaisesti SRL:n yleisten kilpailusääntöjen (KS I) mukaisesta rikkomuksesta
lääkintäsääntöjä vastaan.
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.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hevosesta otetusta näytteestä on löytynyt
alhainen määrä kannabidiolihappoa, joka on varsin suurella todennäköisyydellä
peräisin hevosen ruokinnassa käytetystä rehusta. Rehusta on löytynyt useita
kannabidiolihappoa ja muita kannabikseen liittyviä aineita. Rehun ei ole ilmoitettu
sisältävän mainittuja aineita. Kun otetaan huomioon asiassa esitetty selvitys ja
olosuhteet, kannabidiolihapon on riittävällä tavalla selvitetty olevan peräisin
hevosen käyttämästä Linnunradan tilan hamppurouheesta.
Asiassa ei ole tullut esille, että rehu olisi tosiasiallisesti voinut sisältää mainittua
ainetta. Asiassa on siten selvitetty, että hevosen vastuuhenkilö/ ratsastaja ei
tiennyt eikä kohtuudella ole voinut epäillä, että käytetty tavanomainen rehu on
vastoin siitä annettuja tietoja sisältänyt kiellettyä ainetta. Vastuuhenkilö/ ratsastaja
on osoittanut tarpeellisella täsmällisyydellä ja varmuudella, että hänen
menettelyssään ei ole ollut huolimattomuutta tai muuta hänen syykseen luettavissa
olevaa seikkaa (”no fault or negligence”).
Viitaten myös kansainvälisen ratsastajainliiton viimeaikaiseen ratkaisukäytäntöön
(esim. FEI Tribunal 16.4.2020 2018/BS25), voidaan perustellusti luopua
seuraamuksen määräämisestä tilanteessa, jossa on luotettavasti voitu osoittaa
tuottamuksen puute ja jättää menettely rankaisematta dopingrikkomuksena.
Asiassa on jäänyt epäselväksi, onko havaittu alhainen määrä kannabidiolihappoa
vaikuttanut kilpailusuoritusta parantavasti. Tällaisen mahdollisuuden ollessa käsillä
tulee löydökseen suhtautua lääkintäsääntöjen luoman olettaman mukaisesti siten,
että kiellettyä ainetta 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
ratsastuskilpailut x.x.2020.
Kurinpitolautakunta ei määrää muita seuraamuksia asiassa.
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.
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