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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY KURINPITOLAUTAKUNTA 
PÄÄTÖS 8/2022 
 
 
 
 
Asia   
 

Toimintakiellon rikkominen 
 
Asianosaiset 
 

Kurinpitoasian kohde: X 
 
Vireille kurinpitolautakunnassa 
  
 7.12.2022  
 
Asian tausta 
 
SRL:n saaman ilmoituksen mukaan X oli SRL:n kurinpitolautakunnan määräämästä 
toimintakiellosta huolimatta tullut paikalle liiton maajoukkuevalmennukseen ja FEI:n 
sivuohjatutkimukseen lauantaina 19.11.2022. 
 
Asiassa saatu selvitys 
 
Y:n lähettämä viesti 19.11.2022 
 
L:n sähköposti SRL:lle 24.11.2022 
 
Kurinpitolautakunnan ratkaisu 
 
Perustelut 
 
 Sovellettavat säännökset 

 
SRL:n toimintasäännöt 
 
13 § ”Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta, joka 
käsittelee ja päättää sille SRL:n säännöissä määrätyt asiat kuten kilpailusääntöjen 
yleisessä osassa (KS I) tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito, vastalause- ja valitusasiat 
sekä asiat, jotka koskevat väitettyjä antidoping- tai lääkintäsääntörikkomuksia.” 
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Yleiset kilpailusäännöt (KS I) 
 
KS I 53.6. ”Toimintakielto 
a) Toimintakiellon aikana henkilö, hevonen, yhteisö tai toimielin: 
• ei saa osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän 
alaiseen kilpailuun urheilijana, hevosena tai toimihenkilönä; 
• ei saa osallistua järjestäjänä tai osallistujana mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton 
alaiseen tapahtumaan (mukaan lukien kurssit, tapaamiset, jäsenkokoukset ym.). 
b) Toimintakieltoa koskevassa päätöksessä voidaan myös erikseen määrätä, että henkilö 
ei toimintakiellonaikana, tai tiettyinä ajanjaksona, saa osallistua missään 
ominaisuudessa, ei myöskään katsojana, mihinkään SRL:n tai FEI:n, tai sen jäsenliiton 
kilpailuun tai tapahtumaan. 
c) Toimintakielto voidaan määrätä väliaikaisena tai lopullisena ja siihen voi sisältyä 
erityisehtoja. Väliaikainen tai lopullinen toimintakielto voi myös seurata automaattisena 
rangaistuksena SRL:n toiminta-, kilpailu- tai lajisääntöjen määräysten nojalla. 
d) Yleisenä periaatteena on, että toimintakielto astuu voimaan, kun se annetaan tiedoksi. 
Toimintakiellon määräävä toimielin voi kuitenkin määrätä myöhemmän ajankohdan 
toimintakiellon alkamiselle, jotta toimintakielto ei menetä rangaistuksena merkitystään.” 
 
Kurinpitolautakunnan toimintaohje 

 
15.3. ”Jos vastalause, valitus tai kurinpitovaatimus on selvästi perusteeton, se voidaan 
hylätä vastausta pyytämättä.” 
 
15.5. ”KPL:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan 
asian, jos vastalause, valitus tai kurinpitovaatimus on peruutettu tai asia voidaan jättää 
tutkimatta tai ratkaista vastausta pyytämättä.” 
 
Kurinpitolautakunnan toimivalta asiassa 

 
SRL:n toimintasääntöjen 13 §:n mukaan SRL:n kurinpitovaltaa käyttää 
kurinpitolautakunta, joka käsittelee ja päättää sille SRL:n säännöissä määrätyt asiat kuten 
kilpailusääntöjen yleisessä osassa (KS I) tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito, 
vastalause- ja valitusasiat sekä asiat, jotka koskevat väitettyjä antidoping- tai 
lääkintäsääntörikkomuksia. 
 
KPL:n toimintasääntöjen mukaan, jos vastalause, valitus tai kurinpitovaatimus on selvästi 
perusteeton, se voidaan hylätä vastausta pyytämättä. Näissä tapauksissa KPL:n 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan asian. 
 
Kurinpitolautakunta toteaa, että asia kuuluu kokonaisuudessaan sen toimivaltaan ja että 
alla esitetyin tarkemmin perustein kurinpitolautakunnan puheenjohtaja on yksin 
päätösvaltainen ratkaisemaan asian.   
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Asian arviointi 
 
Asiassa esitetyt selvitykset 
 
Y on lausunut, että X tuli paikalle liiton maajoukkuevalmennukseen ja FEI:n 
sivuohjatutkimukseen lauantaina 19.11.22. X:n tytär ja hevonen osallistuivat molempiin, 
mutta ilmoittautumisen yhteydessä X:lle oli viestitetty, että hän muistaa olevansa estynyt 
osallistumasta kumpaankaan. X tuli Opistohalliin kahdesti. Ensimmäisen kerran hän 
poistui suosiolla, toisen kerran kovan äläkän nostaen. Hänen kanssaan keskustelemassa 
kävi sekä E että L. Lisäksi asiatonta viestittelyä ennen leiriä ovat saaneet osakseen ainakin 
P ja R Y:n lisäksi. 
 
L on lausunut seuraavan: “It was a very sensitive situation, when I came to her she knew 
that she shouldn’t be there…. She told me “please don’t talk to me I am not here” so, I didn’t 
say anything and she left. She came back in the arena running to talk to a lunger in the 
middle of the arena during the training camp, it was nothing to do with us but E tried to 
talk to her but it was impossible and she was very impolite with her, so Y asked me if I 
could talk to her. When I came it was the same, she was crying and she told me that she 
didn’t want to talk to me… etc…. and then she left. 
 
What I understand when I spoke to E and Y is that for the Vaulters it was very stressful to 
see her around and they have tried to avoid that stress. If she breached or not her 
suspension it is difficult to say as she was not acting in any role but for sure she disturbed 
at that point in time the smooth running of your National training camp.” 
 
Kurinpitolautakunnan ratkaisu 1/2022 
 
Kurinpitolautakunta on ratkaisussaan 1/2022 määrännyt X:lle yhteensä 7 kuukautta 
toimintakieltoa (KS I 54.4 ja 53.6/a). Toimintakielto tuli voimaan, kun 
kurinpitolautakunnan ratkaisu annettiin tiedoksi X:lle. 
 
Kurinpitolautakunnan ratkaisun 1/2022 mukaan toimintakielto tarkoittaa, että X ei saa 
osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän alaiseen 
kilpailuun urheilijana tai toimihenkilönä. Hän ei saa osallistua järjestäjänä tai 
osallistujana mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton alaiseen tapahtumaan. 
 

Päätöslauselma 
 
Asiassa saadun selvityksen mukaan X ei ole osallistunut tapahtumaan urheilijana, 
toimihenkilönä, järjestäjänä tai osallistujana, vaan katsojana ja osallistujan äitinä. Hän ei 
siksi ole rikkonut hänelle määrättyä toimintakieltoa. Kurinpitolautakunta katsoo näin 
ollen, että kurinpitovaatimus on selvästi perusteeton, ja hylkää kurinpitovaatimuksen 
asianosaisen vastausta pyytämättä. 
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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 7.12.2022 
 
 
Ilkka Laarin esityksen pohjalta ratkaissut: 
 
Tarja Wist 
Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja 


