
Suomen Porokilpailijat ry:n lääkintämääräykset, eläinsuojelusäännösten rikkominen sekä 

määräykset alkoholin ja huumeiden käytöstä kaikissa Suomessa pidettävissä porokilpailuissa 

 1. Lääkintä ja lääkkeet  

1.1 Lääkintä ja varoajat Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn 

keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla 

vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Poron suorituskykyyn ei saa vaikuttaa 

tai pyrkiä vaikuttamaan kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana 

minkään virkistävän, kiihdyttävän, rauhoittavan, voimistavan, heikentävän, 

puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai 

hoitotoimenpiteen avulla.  

Poron sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn saadaan käyttää eläinten lääkitsemistä 

koskevan lainsäädännön mukaan porolle käytettäväksi hyväksyttyjä lääkeaineita. 

Porosta otetuista veri- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan 

suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. 

Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut 

vaikutusta poron suorituskykyyn. Täten myös terveydenhoidolliset toimenpiteet, kuten 

rokotukset ja loishäädöt on tehtävä hyvissä ajoin ennen kilpailupäivää. Joillekin 

luonnossa esiintyville sekä poron sisäsyntyisille aineille on määrätty raja-arvot, jotka 

eivät saa ylittyä.  

Kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen 

verrattavaa suoritusta. Katso liite valmisteluettelo / porot. 

1.2. Lääkkeet ja hoitotoimenpiteet  

Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä ovat:  

- anaboliset steroidit  

- kasvuhormonit  

- muut lääkkeet, joiden käyttö porolle lainsäädännön mukaan on kielletty 

- verensiirto tai muunlainen keinotekoinen pyrkimys vaikuttaa terveen 

poron suorituskykyyn punasoluja lisäävästi, esimerkiksi erytropoietiini 

-hormonin käyttö  

- lääkeaineita sisältävät implantit  

- raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa poistava 

kemiallinen tai kirurginen toimenpide  

- aktiivista lääkeainetta sisältävät implantit  

- radioaktiiviset implantit; ulkomaalainen tai maahan tuotu poro saa 

kilpailla, jos siihen asetettujen implanttien säteily ei ylitä taustasäteilyn 

tasoa  

 

Poron hoitoon käytettävien reseptilääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä tai 

luovuttamia. Poron vastuullisen valmentajan (jatkossa valmentaja) on noudatettava 

voimassaolevia säädöksiä ja varoaikoja kunkin hoidon jälkeen. Kaikista lääkityksistä 

ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on oltava tarkastettavissa. Lääkkeet ja 

niiden antovälineet tulee säilyttää lukitussa tilassa. Poron valmentaja on vastuussa 

lääkkeiden ja niiden antovälineiden asianmukaisesta käytöstä ja säilyttämisestä. 



Suomen Porokilpailijat ry:n valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarkastaa lääkkeiden 

säilytystilat sekä lääkekirjanpito. 

 

 

 

1.3. Dopingnäytteen otto  

 

Suomen Porokilpailijat ry vastaa Dopingnäytteenotosta. Kilpailunjärjestäjän on  

huolehdittava, että kilpailupaikalla on dopingnäytteenottoon soveltuva paikka 

osoitettuna ja valmiina ennen kilpailujen alkua. Näytteenottopaikka on oltava 

käyttövalmiina koko kilpailujen ajan. 

Suomen Porokilpailijat ry:n edustaja toimittaa ennen kilpailun alkua suljetussa 

kirjekuoressa tiedon näytteenotosta ja sen kohteena olevista poroista 

kilpailunjohtajalle. Näytteenoton kohteet valitaan satunnaisvalinnalla (sarja/sijoitus) 

tai kohdennetusti harkintaan tai suoritukseen perustuen. Näytteiden kohteet arpoo tai 

valitsee Suomen Porokilpailijat ry. Suomen Porokilpailijat ry ilmoittaa ennen kilpailun 

alkua kilpailunjohtajalle otettavien näytteiden määrän. 

Näytteenotosta ilmoitetaan kilpailunjohtajalle kilpailujen alussa. Näytteitä otetaan, 

kun näytteenoton kohteeksi valittu poro on tehnyt kyseisen kilpailun osalta viimeisen 

suorituksensa ja rauhoittunut. Näytteet tulee ottaa protestiajan puitteissa. 

Näytteenottotapahtuma alkaa siitä, kun porosta vastuussa olevalle henkilölle 

ilmoitetaan näytteenotosta. Kilpailun valvojan on osoitettava tuomaristosta valvoja 

porolle näytteenoton alusta siihen saakka, että näytteenotto on valmis. 

Porosta vastuussa oleva henkilö on velvollinen toimittamaan poron näytteenottoon ja 

kilpailueläinlääkärin tutkittavaksi viipymättä, kun hän on saanut tiedon näytteenotosta. 

Poron vastuuhenkilön on huolehdittava, että hänellä on kilpailussa tarvittaessa 

välittömästi saatavilla henkilö, jonka hän voi valtuuttaa osallistumaan näytteenottoon 

puolestaan. Kyseisen henkilön on oltava iältään vähintään 15-vuotias. 

Porosta vastuussa olevan tai hänen valtuuttamansa henkilön on avustettava 

kilpailueläinlääkäriä näytteenotossa ja oltava paikalla koko näytteenottotapahtuman 

ajan. Kilpailutuomaristo voi tarvittaessa kuulla porosta vastuussa olevaa henkilöä. 

Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan kielletyn aineen tai menetelmän käytön 

myöntämiseksi. 

Dopingnäyte otetaan kilpailupaikan varikkoalueelle rakennetussa aitauksessa tai 

näytteidenottoon soveltuvassa ajoneuvossa. Paikan järjestämisestä ja osoittamisesta 

vastaa kilpailunjärjestäjä 

Suomen Porokilpailijat ry:n hallituksen päätöksellä kiellettyjen aineiden käyttöä 

voidaan valvoa ja näytteitä ottaa myös muulloin kuin kilpailuhetkellä.  

 

 

 

 



1.4. Rangaistukset 

  

Rangaistukset säännösten rikkomisesta määrää Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus 

kuultuaan Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan asiantuntijalausunnon. 

Valmentajan enimmäisrangaistus lääkintämääräysten rikkomisesta on elinikäinen 

kilpailukielto. Kilpailukielto tarkoittaa myös vastuullisena valmentajana toimimista. 

Poron on kilpailukiellossa ainakin siihen asti, kunnes Suomen Porokilpailijat ry:n 

hallitus on käsitellyt asiaa. Palkinto on palautettava järjestäjälle 14 vuorokauden 

kuluessa rangaistuspäätöksestä. Jos palkintoa ei palauteta, kilpailukielto jatkuu kunnes 

palkinto on palautettu. Poron voittosummassa palautettua palkintoa ei huomioida. 

Vastaavia rangaistuksia voidaan myös määrätä, mikäli valmentajan on todettu 

menetelleen kilpailuttamistilanteessa eläinsuojelulain vastaisesti tai 

Porokilpailusääntöjä on rikottu siten, että rikkomus on kohdistunut poron 

hyvinvointiin  

 

1.5. Tarttuvat taudit  

Eläintautitilanteen niin vaatiessa Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus tai sen 

valtuuttama taho voi määrätä kaikki tallin porot määräaikaiseen kilpailukieltoon. 

 

2. Alkoholin ja huumeiden käyttö  

Päihtynyt ei saa käsitellä poroa kilpailualueella kilpailuaikana. Kilpailuaikana poroa ei 

saa kilpailualueella luovuttaa päihtyneelle. Jos kilpailuun osallistuva ohjastaja tai 

poron käsittelijä tavataan kilpailuaikana kilpailualueella alkoholin vaikutuksen 

alaisena, hänet on määrättävä kilpailukieltoon promillerajojen mukaan seuraavasti:  

- jos alkoholin määrä on 0,7 - 1,0 promillea, kilpailukielto on kaksi 

osakilpailua   tai loppukausi  

- jos alkoholin määrä on yli 1,0 promillea, kilpailukielto on loppu kausi 

 

Kilpailukiellolla tarkoitetaan myös kielto asianomaisen valmentamalle porolle. Jos 

alkoholin määrä on alle 0,7 promillea, päättää kilpailutuomaristo ohjastajan kilpailu 

kuntoisuudesta kyseisenä kilpailupäivänä. Jos kilpailijan kilpailuaikana 

kilpailualueella antama huumenäyte on positiivinen, hänet on määrättävä 

kilpailukieltoon, jonka pituuden päättää Suomen Porokilpailijat ry:n hallitus. Jos 

kilpailutuomaristo epäilee ohjastajan olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen 

vaikutuksen alaisena, tuomaristo voi määrätä hänet osallistumaan viralliseen 

tutkimukseen. Muutoin hänen katsotaan olleen alkoholin tai muun huumaavan aineen 

vaikutuksen alaisena ellei hän myöhemmin selvitä osallistuneensa tutkimukseen. 

Kilpailualueella päihtyneenä esiintyvä ja häiriötä aiheuttava henkilö on poistettava 

alueelta sekä määrättävä hänelle porttikielto alueelle.  

Mikäli hän on päihtyneenä käsitellyt poroa, on hänet määrättävä kilpailukieltoon. 

Tuomaristo voi kilpailupäivänä määrätä suoritettavaksi puhallustestejä.  

 

  



Valmisteluettelo/porot  

Luetteloon on koottu joidenkin Suomessa poroille tavallisesti käytettävien lääkkeiden 

ja vapaankaupan valmisteiden, kuten voiteiden ja linimenttien ohjeellisia 

dopingvaroaikoja.  Täydellisen luettelon tekeminen kaikista käytetyistä tuotteista on 

mahdotonta. Kyseessä ei siis ole lista sallituista valmisteista. Mikäli käyttämääsi 

valmistetta ei löydy luettelosta, kysy asiaa eläinlääkäriltäsi.  Rinnakkaisvalmisteen 

varoaika voi löytyä listasta vaikuttavan aineen perusteella.  

  

Lääkkeitä käytettäessä on dopingvaroajan lisäksi muistettava teurasvaroaika. 

Joidenkin lääkkeiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty.  Näitä ei ole otettu tähän 

listaan.  

  

Annetun kuurin pituus ja käytetyn lääkeaineen määrä vaikuttavat lääkkeen 

poistumisnopeuteen.  Kun käytetään ainetta, jolla on varoaikasuositus, tulee se 

merkitä lääkekirjanpitoon.  Vastuu lääkinnästä kuuluu poron valmentajalle. 

Valmentajan tulee ottaa selvää annetun hoidon tai lääkityksen aiheuttamasta 

kilpailukiellon pituudesta. Muista kysyä varoajat aina poroa hoitaneelta eläinlääkäriltä 

(sekä teurastusvaroaika että kilpailuvaroaika).   

  

Normaalin suun kautta nautitun ruuan ja lumen/veden lisäksi porolle ei tule antaa 

mitään muuta ainetta kilpailupäivänä ennen kilpailusuoritusta. Kivennäiset, vitamiinit, 

elektrolyytit ja kuituvalmisteet kuuluvat tavanomaiseen ruokintaan. Muita 0 

vuorokauden varoajan omaavia lisäravinteita, yrttivalmisteita tai muita sellaisia ei tule 

käyttää kilpailupäivänä.  

  

  

  



• Ampiclox intramammaari (amoksisilliini, klavulaanihappo)          0 vrk  

• Aptus Nutrisal elektrolyyttijauhe                                                   0 vrk  

• Axilur 18,75% pasta (fenbendatsoli)                                            4 vrk  

• Bacibact voide ja puuteri (basitrasiini, neomysiini)                       0 vrk 

• Baytril injektioneste (enrofloksasiini)                                            4 vrk 

• Betadine ihonpuhdistaja - paikallisantisepti ja voide (polyvidonijodi)                                  

0 vrk  

• Beviplex injektioneste (B-vitamiineja)                                           4 vrk  

• Butador, Butordol (butorfanolitartraatti)                                        6 vrk  

• Finadyne injektioneste, rakeet (fluniksiini)                                  14 vrk  

• Fucithalmic (fusidiinihappo)                                                          0 vrk  

• Geepenil injektioneste (bentsyylipenisilliini)                                 4 vrk 

• Dexametason tabletti (deksametasoni)                                      14 vrk  

• Domosedan injektioneste ja oraaligeeli (detomidiini)                   4 vrk 

• Duoprim injektioneste (sulfadoksiini, trimetopriimi)                      4 vrk  

• Duphalyte injektioneste (aminohappoja, hivenaineita, vitamiineja)                           

4 vrk  

• Kefa-Nova intramammaarivoide (kefaleksiini, dihydrostreptomysiini)                                             

0 vrk  

• Ketaminol 50 mg/ml injektioneste (ketamiini)                               4 vrk  

• Ketovet (ketoprofeeni)                                                                14 vrk  

• Lidocain injektioneste (lidokaiini)                                                  4 vrk - 

nivelensisäisesti                                                                        14 vrk  

• Metacam injektioneste, oraalisuspensio (meloksikaami)            14 vrk  

• Noromectin oraalipasta (ivermektiini)                                            4 vrk  

• Penovet injektioneste (prokaiinipenisilliini)                                  14 vrk  

• Prednisolon 40 mg tabletti (prednisoloni)                                    14 vrk  

• Rapidexon injektioneste (deksametasoninatriumfosfaatti)                                               

14 vrk  

• Rompun injektioneste (ksylatsiini)                                                 4 vrk  

• Terramycin (tetrasykliini)                                                             14 vrk  

• Terramycin LA        (tetrasykliini, pitkävaikutteinen)                    56 vrk   


