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1. Asian tausta  
 
Asia on tullut vireille Kurinpitolautakunnassa X:n tekemän kirjallisen pyynnön 
perusteella. Asia koskee ratsastuskilpailuissa sekä niiden jälkeen tapahtuneita 
seikkoja. 
 
X on kirjelmässään vaatinut Kurinpitolautakuntaa määräämään seuraamuksena 
Z:lle ja Y:lle julkisen anteeksipyynnön X:lle ja muille tahoille. X on vaatinut 
seuraamuksena Y:lle väliaikaista kilpailukieltoa epäurheilijamaisen käytöksen 
johdosta. 
 

 
2. Täsmennyspyyntö 
 
Kurinpitolautakunnan Toimintaohjeen kohdan 12.7:n mukaan, jos vastalause tai 
valitus on puutteellinen, vastalauseen tekijää tai valittajaa on kehotettava 
määräajassa korjaamaan puute uhalla, että vastalause tai valitus voidaan jättää 
tutkimatta, jos vastalauseen tekijä tai valittaja ei noudata kehotusta. 
 
X:ää on 6.7.2021 pyydetty täsmentämään vireilletulokirjelmässään esitettyä sekä 
todistelun, todisteiden että seuraamusvaatimusten osalta. Täsmennystä on 
pyydetty toimittamaan 20.7.2021 mennessä. X ei ole toimittanut pyydettyjä 
selvityksiä annettuun määräaikaan mennessä. X on 9.8.2021 toimittanut 
lisäselvityksen.  
 
3. Kurinpitolautakunnan ratkaisu 
 
Ratkaisun perustelut  
 
Kurinpitolautakunta toteaa, että X ei ole toimittanut pyydettyä täsmennystä 
määräajassa 20.7.2021 mennessä.  
 



Vireilletulokirjelmä ei kuitenkaan myöhässä saapunut lisäselvityskään huomioituna 
tuo sellaista selvitystä asiaan, että asia voitaisiin tutkia ja ratkaista esitetyn 
vaatimuksen mukaisesti. 
 
Valitus ja lisäselvitys ovat ilmeisen puutteellisia, eikä niiden perusteella ole 
mahdollista ratkaista asiaa vaatimuksen mukaisesti. Kurinpitolautakunta toteaa 
vielä, että sillä ei ole toimivaltaa tutkia julkista anteeksipyyntöä koskevaa 
vaatimusta. Kurinpitolautakunnan seuraamusharkinta perustuu kulloinkin voimassa 
olevien kilpailusääntöjen rangaistusseuraamuksiin. 
 
 
4. Päätös 
 
Asia jätetään tutkimatta. 
 

5. 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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