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URhEILUN OHCEUSTURVALAIJTAKUNTA

IDROJTENS RÄTFSKYDDSNÄMND

URHEILUN OIKEUSTURVAIZAUTAKUNTA PÄÄTÖS NRO 5/95
Annettu Helsingissä 17.8.1995 Diaarinro 7/95

URHE 1 LUN CI KEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO
Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Kari T Ahonen,
Helena Jaatinen, Markku Pohjola, Ilmari Ylä-Autio ja
Risto Jalanko, sihteeri.

MUUTOKSENHAKIJA
Jääpalloilija Jari Hattunen

KUULTAVAT
Suomen Jääpalloliitto ry
Suomen Antidoping-toimikunta

ASIA Kilpailukielto dopingasiassa

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS
Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä on päätök
sellään 25.4.1995 katsonut, että Hattunen on positiivi
sen testituloksen 4.3.1995 johdosta syyllistynyt dopin
giin (päätös liitteenä).

Hattunen ja Suomen Jääpalloliitto ovat tehneet Suomen
Antidoping-toimikunnalle esityksen lausunnon saamiseksi
lievemmäksi rangaistukseksi tai rankaisematta jättämi
seksi. Suomen Antidoping-toimikunta on päätöksellään
17.5.1995 katsonut, ettei ole perusteita lievemmän ran
gaistuksen suosittamiseen (päätös liitteenä). Suomen
Antidoping-toimikunta on edellyttänyt vähintään 24 kuu
kauden kilpailukiellon määräämistä Hattuselle.

VAATIMUS
Hattunen on 15.6.1995 saapuneessa muutoksenhakemukses
saan vaatinut ensisijaisesti, että Suomen Antidoping
toimikunnan päätös 17.5.1995 kumotaan, ja toissijaises
ti, että hänelle määrättäisiin rangaistukseksi ainoas
taan varoitus.

SELITYKSET
Suomen Jääpalloliitto ei ole antanut muutoksenhakemuk
sen johdosta pyydettyä selitystä.

Suomen Antidoping-toimikunta on antanut pyydetyn seli
tyksen ja katsonut, ettei ole aihetta lieventää Hattu
selle määrättävää rangaistusta.

ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on 2.8.1995 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapu
villa Hattunen henkilökohtaisesti avustajanaan oikeus
tieteen kandidaatti Pekka Anttinen, Suomen Jääpallo
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liitto Anttisen edustamana ja Suomen Antidoping-toimi
kunta dosentti Timo Seppälän edustamana.

Suullisessa käsittelyssä Hattunen on toistanut aikai
semmin lausumansa ja kertonut positiiviseen testitulok
seen johtaneista tapahtumista.

Suomen Jääpalloliitto on yhtynyt Hattusen muutoksenha
kemukseen perusteluineen.

Suomen .Antidoping-toimikunta on toistanut aikaisemmin
lausumansa.

Suullisessa käsittelyssä on kuultu todistajina Hattusen
sisarta, perhepäivähoitaja Tuula Lehtorantaa, Botnian
jääpallojoukkueen huoltajaa Petri Laaksoa ja liikunta-
lääketieteen erikoislääkäri Heikki Tikkasta.

URHEILUN 01 KEUSTURVAI1AUTAKIJNNAN PÄÄTÖS
Perustelut

Hattunen on helmi-maaliskuussa 1995 sairastanut fluns
saa. Hän on lääkityksenä käyttänyt sisareltaan Lehto
rannalta saamaansa Salbuvent-hengitystiesuihketta.

Hattusen 4.3.1995 antama dopingnäyte on Salbuvent-hen
gitystiesuihkeen käytön johdosta sisältänyt salbumato
lia, joka on dopingaine. Salbutamolin käyttö hengitys
tiesuihkeena on sallittua, jos hoidon tarpeesta on ol
lut lääkärintodistus. Hattusella ei ole ollut mainittua
lääkärintodistusta. Hattunen on siten syyllistynyt do
pingiin. . -

Rangaistuksen määräämistä harkittaessa on otettava huo
mioon, että Hattunen on lääkärintutkimuksiin menemättä
käyttänyt sisareltaan saamaansa, tälle määrättyä resep
tilääkettä. Näin tehdessään Hatturien on menetellyt va
romattomasti.

Toisaalta positiivisen testituloksen jälkeen tehdyissä
erikoislääkäri Tikkasen tutkimuksissa on todettu, että
Hattusella on atooppinen allergia ja lievä allerginen
astma, joka ilmenee rasitusastmaoireiluna pakkasella
sekä infektioiden yhteydessä. Hoitona rasitusastmaan
käytetään esimerkiksi juuri saibutamolia. Todistajana
kuultu Lehtoranta on kertonut, että Hattunen oli ennen
hänen tarjoamansa lääkeaineen vastaanottamista sanonut
varmistavansa sen käytön sallittavuuden urheilussa ki
ellettyjen ja sallittujen lääkeaineiden luettelosta.
Todistajana kuultu Tikkanen on lisäksi kertonut käytös
sään olleista Hattusen sairaskertomuksista ilmenevän,
että Hattunen oli erään toisen sairauden yhteydessä
vuonna 1991 pyrkinyt varmistamaan, ettei hänelle sil
loin määrätty penisilliini ollut urheilussa kielletty
lääkeaine.

Edellä olevan perusteella oikeusturvalautakunta katsoo,
että vähintään 24 kuukauden kilpailukielto on näissä
olosuhteissa 1-lattuselle kohtuuton rangaistus.
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Päätöslauselma

Suomen Antidoping-tojmjkunnan päätöstä 17.5.1995 muute
taan siten, että Hattusen kilpailukielto, joka on alka
nut Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän pää
töksen tiedoksisaannjsta 26.4.1995, suositetaan päätty
väksi tämän päätöksen antopäivänä eli 17.8.1995.

Asian näin päättyessä Hattuselle palautetaan puolet
hänen suorjttamastaan valitusmaksusta eli 500 markkaa.

URHE 1 MIN CI KEUSTT3RVALATJTAKjj~T~
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Erkki-Jjihani Taipale Risto Jalanko
puheenj bhtaj a sihteeri



___ ~ PÖYTÄKIRJAN OTE_____________ 26.4.1995

Ulkuntalääketieteen Ja testaus- /
toiminnan edistämisyhdistys r.y. R

SUOMEN ANTIDOPING -TOIMIKUNTA

VALVONTARYHMÄ 4/95

Aika tiistai 25.4. 1995, klo 17.00 - 19.00

Paikka Pasilan toimitalo, 2 krs. SISU -kabinetti
Radiokatu 20, 00240 HELSINKI

Läsnä Timo Seppälä, pj
Eero Aarnio
Tapio Kallio
Pirjo Krouvila, tj.
Teuvo Valtanen, siht.

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 todeten sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3.4. -

5. Dopingtapaukset

Jari Hattunen, jaapallo

Todettiin urheilijan antama positiivinen testitulos 4.3.1995,
(salbutainoli).

Urheilijalle sekä lajiliitolle lähetetty ilmoitus/selvitys -asiakhja.
Valvontaryhmä perehtyi urheilijan lähettämään selvitykseen (liite 3).

Salbutamolin käyttö hengitystiesuihjceena on sallittu vain kun
hoidollisesta tarpeesta on lääkärintodistus. Salbuvent on mainittu
Kielletyt & Sallitut lääkeaineet urheilussa 1994 vihkosessa Taulukossa
2, kielletyt lääkeaineet, joten valvontaryhmä katsoo, että tapaus on
doping.

6.7.8.9.10.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

PöYtäkidano2!5uudelcsi

Krouvila
7 toiminnanjohtaja
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__________ PÖYTÄKIRJAN OTE

~ 18.5.1995
UikuntaIääketieteen Ja testaus

toiminnan edistämisyhdistys r.y. k ‘1

SUOMEN ANTIDOPING -TOIMIKUNTA 4/95

Aika keskiviikico 17.5.1995 klo 17.30 - 19.40

Paikka Pasilan toimitalo, KISA -kabinetti
Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Läsnä Timo Kuurne, pj.
Olli Puntila
Seppo Paavola, (Timo Haukilahti vara)
Laura Jaakkola
Alexander Holthoer
Lasse Niemelä
Timo Seppälä, VR pj.
Pirjo Krouvila, LIITE ry
Teuvo Valtanen, LUTE ry

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Timo Kuurne avasi kokouksen klo 17.30 todeten sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.
3.4.

5. D-tapaukset Tapaus JadHattunen,jäffpaijo

O Molemmat sekä utteilija että lajiliitto ovat anoneet lievempää
tangaistusta tai rankaisematta jättämistä Suomen Antidoping
-toimikunnan valvontazyhinän päätökseen, jossa näytteestä löytyneen
kielletyn aineen (salbutamoli) vuoksi tapaus katsottiin dopingiksi
(liite 1).

Suomen Antidoping -toimikunta katsoi tapauksen yksimielisesti
dopingiksi. Keskustelun ja äänestyksen jälkeen (äänin 4-2)
Antidoping -toimikunta päätti ettei tässä tapauksessa ole riittävästi
perusteita lievemmän rangaistuksen suosittamiseen.

6.7.8.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Kuume päätti kokouksen klo 19.40.

cEi~ä~afl
Pirj ouvlla
Toiminnanjohtaja
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