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URHEILUOIKEUS LIIKUNTATIEDETTÄ
VAI OMA OIKEUDEN ALANSA?
Hallintoneuvos Lauri Tarasti

Yhteiskunnan juridisoitumisessa urheilu on vii-
me vuosikymmenen ajan ollut eturivissä - mie-
lestäni enimmäkseen kielteisin vaikutuksin. Ur-
heilun oikeudelliset kysymykset ovat kuitenkin
väistämättä lisääntyneet urheilun
ammattimaistumisen ja kaupallistumisen myö-
tä. On syntynyt uusi oikeudellisen tutkimuksen
ala - urheiluoikeus, joka on saanut eri puolella
maailmaa tutkijansa.

Liikuntatieteellisen seuran julkaisussa 118
�Liikuntatiede. Mitä se on?� vuodelta 1989 prof.
Risto Telama vastasi otsikkoon näin: �Liikunta-
tieteellinen tutkimus voidaan yksinkertaisesti
määritellä siten, että se on tieteellistä tutkimus-
ta, joka kohdistuu liikuntaan. Mitä sitten on lii-
kunta? Puhuttaessa liikunnasta tutkimuksen
kohteena on syytä tarkastella sitä ainakin kol-
mella tasolla: 1. biologis-fysikaalisena ilmiönä,
2. yksilön käyttäytymisen ja tietoisen toiminnan
tason ilmiönä ja 3. yhteiskunnallisena, yhteisö-
tason ilmiönä.�

Tärkeimpiin liikuntatieteellisiin tieteen-
aloihin hän luetteloi kuuluvaksi: biomekaniikan,

liikuntafysiologian, liikuntalääketieteen,
liikuntapedagogiikan, liikuntapsykologian, liikun-
nan sosiaalitieteet, liikuntahistorian, liikunta-
filosofian, liikuntagerontologian, erityisryhmien
liikuntatutkimuksen, liikunnan taloustutkimuk-
sen, vapaa-ajan tutkimuksen ja tanssin tutki-
muksen.

Tässä määrittelyssä ei ollut sanaakaan lii-
kunnan oikeudellisesta tutkimuksesta. Tämä
tutkimus onkin nuorta ja oli vielä vuonna 1989
alussaan. Mutta tilanne on nopeasti muuttunut.
Alan kirjallisuutta on alettu julkaista eri puolilla
maailmaa runsaasti, etenkin USA:ssa, Eng-
lannissa ja Saksassa.

Suomessa VT Olli Rauste on julkaissut laa-
jan teoksen Urheiluoikeus (1997), joka on ku-
ten hän sanoo kirjansa esipuheessa �urheilu-
oikeudellisen kirjallisuuden keskustelunavaus
Suomessa�. Kirjan yli 850 sivulla käsitellään muun
muassa pelaajasopimuksiin, valmentaja-
sopimuksiin ja valmennustukisopimuksiin kuu-
luvia oikeusongelmia, joukkueurheilun siirto-
maksujärjestelmää, yksilölajien amatööri-
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säännöstöä, sponsorisopimuksia, dopingia ja
urheilijain kurinpitoa, urheilukilpailujen järjestä-
miseen liittyviä kysymyksiä kuten mainos- ja
televisio-oikeuksia sekä urheiluseuran rahoitus-
ta ja konkurssia.

Urheiluoikeuden kirjallisuuden jatkoa Suo-
messa on odotettavissa. Vuonna 1994 yhdessä
OTT Heikki Halilan ja VT Risto Riitesuon kanssa
perustamani Urheiluoikeuden yhdistys on vuo-
sina 1998-99 julkaissut oikeudellisia kirjoitelmia
käsittelevän lehtensä �Urheilu ja oikeus� ensim-
mäiset numerot ja kädessänne on nyt tämän
vuoden lehti, numero 3. Vuoden lopussa
ilmestynee Tietosanoma Oy:n kustantama Lii-
kunnan ja urheilun oikeus -niminen noin 400-
sivuinen kirja.

Urheiluoikeuden yhdistys on kerännyt
piiriinsä lähes 100 urheilun juridiikasta kiinnos-
tunutta ja järjestänyt menestyksekkäästi koko-
uksia, seminaareja ja matkojakin. Samanlaisia
Sport and Law -yhdistyksiä on tietämäni mu-
kaan perustettu ainakin Ruotsissa, Saksassa,
Puolassa, Belgiassa, Englannissa, USA:ssa, Aust-
raliassa ja Uudessa Seelannissa. Vuonna 1992
perustettu Svensk ldrottsJuridisk Förening, jos-
sa on yli 300 jäsentä ja joka julkaisee
Idrottsjuridisk skriftserie -nimistä julkaisusarjaa,
järjestää ensimmäisen pohjoismaisen urheilu-
oikeudellisen konferenssin 6-7.10.2000 Tukhol-
massa.

VT Olli Rauste on luennoinut urheilu-
oikeuden kysymyksistä Jyväskylän liikuntatieteel-
lisen tiedekunnan opiskelijoille.

Lajissaan ensimmäinen yliopistollinen
urheiluoikeudellinen kurssi syventävissä opin-
noissa järjestettiin vuonna 1997-98 Helsingin ja
Turun yliopistojen oikeustieteellisten tiedekun-
tien yhteistyönä. Tuloksena syntyneet tutkielmat
on julkaistu opetusministeriön kulttuuripolitiikan
osaston julkaisusarjassa 1998.

Urheiluoikeuden opetusta annetaan tänään
useiden maiden yliopistoissa, itsekin tunnen
useita tämän alan opettajia aina Australiaa myö-
ten.

Liikuntatieteen piirissä juridiikkaa on jos-
sain määrin oudoksuttu sen tieteellisten ongel-
mien erotessa niin selvästi perinteisistä liikunta-
tieteen aloista. Myös lakimiesten koulutustausta
eroaa selvästi liikuntatieteessä totutusta.

Jos liikuntatiede on tutkimusta, joka koh-
distuu liikuntaan - kuten prof. Telama tämän
kirjoituksen alussa siteeratussa tekstissään to-
teaa, - urheiluoikeus laajasti ymmärrettynä kuu-
luu sen piiriin. Toisaalta
urheiluurheiluoikeudellinen tutkimus on keskit-

tynyt kilpaurheiluun ja varsinkin huippu-urhei-
luun.

Suppeasti tarkastellen urheilun erityiset oi-
keudelliset kysymykset ovat liikuntaan nähden
sivukysymyksiä, useimmiten huippu-urheilun so.
ammattiurheilun seurannaisilmiöitä, mutta niin
ovat kyllä useat muutkin liikunnan yhteiskun-
nalliset ilmiöt. Jos liikuntalääketiede katsotaan
liikuntatieteen osaksi, jos kohta samanaikaises-
ti lääketieteeksi, miksi sama malli ei sopisi
urheiluoikeuteen tai tarkemmin sanoen sen tie-
teelliseen osaan, urheiluoikeudelliseen tutki-
mukseen. Mikään ei estä katsomasta urheilu-
oikeutta sekä liikuntatieteen että oikeustieteen
näkökulmasta.

Käsitykseni on, että liikuntatieteessä on nyt
aika harkita suhtautumista itsenäistyvään
urheiluoikeuteen. Käsittääkö liikuntatiede kaiken
liikunnan tutkimuksen, on siinä keskeinen kysy-
mys. Olen itse ehdottanut Kansainvälisen Olym-
piakomitean Sport and Law komission jäsenenä,
että KOK järjestäisi eri maiden urheiluoikeuden
yhdistysten yleismaailmallisen konferenssin,
mikä samalla merkitsisi urheiluoikeuden tunnus-
tamista urheiluliikkeen osaksi. Asia on tulossa
KOK:n hallituksen harkittavaksi. Myös monet
muut li ikunnan järjestöt kuten ICSSPE
(International Council of Sport Science and
Physical Education) joutunevat harkitsemaan
urheiluoikeudellisen tutkimuksen asemaa
piirissään.

Olen itse sitä mieltä, että myös meidän so.
urheiluoikeuden tutkijoiden ja Urheilu-
oikeudellisen yhdistyksen tulisi pohtia asemaam-
me suhteessa liikuntatieteeseen. Eikö yhteistyötä
voisi aloittaa esimerkiksi Liikuntatieteellisen seu-
ran erinomaisen lehden �Liikunta ja tiede� puit-
teissa?

Oikeustieteen piirissä toimivia ja etenkin
urheiluoikeudellisia kysymyksiä käsitteleviä
juristeja on enemmänkin kiinnostanut kysymys
siitä, onko urheiluoikeus oma tieteenalansa, itse-
näinen osa oikeustiedettä.

Oikeustieteessä lienee urheiluoikeutta ol-
lut vaikeaa mieltää itsenäiseksi tieteen alaksi,
kun sitä koskevat säännökset ovat olleet yleisiä
muiden oikeustieteen alojen säännöksiä, joita
vain on sovellettu urheiluun. Viime aikoina on
kuitenkin syntynyt itsenäisiä vain urheiluun
sovellettavia säännöksiä erityisesti sosiaali-
oikeuden ja sisäisen kurinpitomenettelyn alueil-
la.

Ensin mainituista ovat esimerkkeinä
erityisjärjestelyt urheilijain tapaturma-
vakuutuksen ja eläketurvan suhteen ja myös
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pelaajasopimuksiin liittyvät oikeudelliset erityis-
piirteet1  sekä jälkimmäisistä urheilijan vastuu
dopingista, mihin ei ole voitu soveltaa rikoslain
mutta ei myöskään siviilioikeuden säännöksiä
sellaisinaan. Erityisen dopinglain valmistelu on
parhaillaan vireillä oikeusministeriössä. Lakiesi-
tys annettaneen eduskunnalle vielä tänä syksy-
nä. Suomi seuraa siten useita muita Euroopan
maita kuten Ranskaa ja Ruotsia, joissa tällainen
laki jo on voimassa2 .

Urheilijain verotus on jossain määrin eriy-
tynyt muusta verotuksesta urheilijarahastojen
tultua perustetuiksi urheilijain kulujen
jaksottamiseksi poikkeavalla tavalla. Vero-
lainsäädännössä urheilija mainitaan useissa koh-
din.

Urheiluoikeuden itsenäistymistä on merkin-
nyt urheiluoikeuksien perustaminen. Kansainväli-
sellä tasolla etenkin doping-riidat ovat vaikutta-
neet puolueettomien urheilun sisäisten oikeuk-
sien syntymiseen. Kansainvälinen Yleisurheilu-
liitto (IAAF) perusti sisäisen oikeuden Arbitration
Panelin vuonna 19823  ja Kansainvälinen Olym-
piakomitea (IOC) vuotta myöhemmin urheilun
välimiesoikeuden Court of Arbitration for Sport
(CAS)4 . Viimeksi mainittu on hyväksytty kansain-
väliseksi välimiesoikeudeksi, jonka tuomiovalta
on yksinomainen so. sen ratkaisemaa asiaa ei
voida enää käsitellä siviilioikeudessa5 .

Kansallisesti useimmissa maissa on urhei-
lun keskustasolla perustettu sisäisiä
oikeusistuimia käsittelemään urheilun riitoja.
Suomessa Urheilun oikeusturvalautakunta syn-
tyi vuonna 19916 . Ruotsissa vastaava toimielin
on nimeltään Riksidrottsnämnden. Tämän lisäk-
si useat lajiliitot ovat perustaneet omat puolu-
eettomat valituselimensä lajinsa oikeusturvan
parantamiseksi.

Urheiluun on näin syntynyt monipolvinen
sisäinen oikeusturvajärjestelmä, joka toimii val-
tion yleisen oikeusturvajärjestelmän ulkopuolella.
Tosin eräissä vakavammissa tapauksissa, eten-
kin perusoikeuksista kyseen ollen, oikeusturvaa
on yhä voitu hakea valtion tuomioistuimista sen
jälkeen kun urheilun omat oikeusturvakeinot on
käytetty loppuun.

Tällä kehityksellä on ollut huomattava vai-
kutuksensa urheiluoikeuteen ja sen merkityk-
seen.

Voisinkin pyrkiä vastaamaan kysymykseen,
onko urheiluoikeus oma oikeuden alansa, hyvin
perustein myönteisesti. Näin vastaaminen olisi
kuitenkin tapahtumassa olevan kehityksen
ennakointia. Asia nimittäin riippuu toisaalta

urheiluoikeuden itsensä tutkijoista ja
harrastajista, mutta toisaalta oikeustieteestä it-
sestään. Miten se tai oikeastaan sen tutkijat,
oikeustieteellinen tiedeyhteisö suhtautuu uuteen
tulokkaaseen.

Vireillä on parhaillaan Oy Veikkaus Ab:n
aloitteesta urheiluoikeuden lahjoitusprofessuurin
perustaminen Helsingin yliopistoon. Ehkä tämä
on vastaus kysymykseen, milloin on oikeutettua
puhua itsenäisestä tieteenalasta. Prof. Telama
edellä mainitussa kirjoituksessaan nimittäin sa-
noo: �Yksinkertaisin ja käytännöllisin tapa mää-
ritellä tieteenala akateemisessa maailmassa on
professuuri.�

1 Ks.  esimerkiksi Suomen liikunta ja urheilu ry:n
työsuhdetyöryhmän mietintö 5.10.1999

2 Ks. Andre-Noel Chaker, Study on national sports
legislation in Europe, Council of Europe
Publishing, July 1999.

3Ks. Lauri Tarasti: Legal Solutions in International
Doping Cases. Awards by the IAAF
Arbitration Panel 1985-1999, 2000

4 Digest of CAS Awards 1986-1998, edited by
Matthieu Reeb, 1999.

5 Sveitsin tuomiosituin on näin todennut kah-
dessa päätöksessään 15.3. 1993 ja 31.10.
1996.

6 Ks. Risto Jalanko, Urheilun oikeusturva-
lautakunta, DL 1995 s. 747-762. Heikki
Halila, Miten tehokkaasti urheilun
oikeusturvalautakunnasta saadaan oikeus-
turvaa? DL 1/ 98 s. 9-33.


