Urheiluoikeus
Heikki Halila – Olli Norros

ALMA TALENT ■ Helsinki 2017

Copyright © Alma Talent Oy ja tekijät
Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus
ISBN 978-952-14-3147-0
ISBN 978-952-14-3148-7 (verkkokirja)
Kansi: Outi Pallari
Taitto: NotePad
Paino: BALTOprint
Liettua 2017

Palaute kirjasta: protoimitus@almamedia.ﬁ

Alkusanat
Suomen urheiluoikeuden pioneerityö on Olli Rausteen teos ”Urheiluoikeus”, joka ilmestyttyään herätti paljon huomiota ja sai aikaan
vilkkaan keskustelun. Rausteen teoksen ilmestymisestä on kulunut
lähes 20 vuotta. Tuona aikana on urheilun oikeudessa tapahtunut
paljon. Uudelle, päivitetylle teokselle on siksi ollut selvä tilaus.
Olemme olleet vuorollamme Helsingin yliopiston urheiluoikeuden
professoreina siitä alkaen, kun professuuri vuonna 2001 perustettiin.
Tämän tehtävän velvoittamana olemme ottaneet valmistellaksemme
urheiluoikeuden yleisesityksen. Tarkoitus on, että teos löytäisi sijansa
oppimateriaalina urheiluoikeuden yliopisto-opetuksessa ja palvelisi
urheiluoikeudesta tietoa tarvitsevia. Teoksella on myös tieteellisiä
tavoitteita. Toivomme sen olevan puheenvuoro keskustelussa siitä,
millaisia ovat urheiluoikeuden yleiset opit ja periaatteet.
Urheiluoikeuden yleisesityksen laatija ei voi olla törmäämättä
systematisointiongelmiin. Rakennetaanko esitys oikeustieteen ja
oikeudellisten sääntöjen systematiikan varaan vai edetäänkö urheilun erityispiirteiden ja rakenteiden kautta? Hiukan samaan tapaan
kuin Johan Lindholm on Ruotsissa kolme vuotta sitten julkaisemassaan teoksessa ”Idrottsjuridik” tehnyt olemme käyttäneet kumpaakin
lähestymistapaa. Tavoitteena on erityyppisten urheilun oikeuskysymysten läpikäyminen niiden käytännön merkityksen edellyttämällä
tavalla.
Olemme myös pyrkineet tarkastelemaan urheilun oikeuden ongelmia lähes kaikkien perinteisten oikeudenalojen kannalta. Fokus on
tämän myötä tarkoituksellisesti laajempi kuin se on yleensä ollut
urheiluoikeuden yleisesityksissä. Kuten yleisesityksiä laadittaessa on
tavallista, mekin olemme joutuneet kirjoitustyön kuluessa jatkuvasti
pohtimaan, miten paljon tilaa millekin asialle uhrataan ja mitkä kysymykset on syytä jättää tämän esityksen ulkopuolelle.
Kirjoitustyö jakaantui niin, että Heikki Halila on vastannut sivuista 1–135, 152–208, 218–261, 276–375, 381–458 sekä 515–619
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Alkusanat

ja Olli Norros sivuista 136–151, 209–217, 262–275, 376–380 sekä
456–512. Olemme kommentoineet toistemme osuuksia ja käyneet
keskusteluja teoksen rakenteesta ja esitystavasta.
Alustavan käsikirjoituksen valmistuttua olemme vaivanneet useita
kollegoitamme ateljeekritiikkipyynnöillämme, joihin on poikkeuksetta vastattu myönteisesti. Kiitämme omaan osaamisalueeseensa
kuuluvan tekstin kommentoinnista oikeustieteen tohtori Anette
Alén-Savikkoa, erityisasiantuntija Petri Heikkistä, professori Mikael
Hidéniä, professori Erkki Holloa, lakiasiainpäällikkö Elias Kajanderia,
professori Päivi Korpisaarta, professori Juha Lappalaista, ylitarkastaja
Miko Lempistä, professori Esko Linnakangasta, lainsäädäntöneuvos
Jussi Matikkalaa, oikeustieteen tohtori Samuli Miettistä, professori
Rainer Oeschiä, lainopin kandidaatti Risto Riitesuota ja ministeri Lauri
Tarastia. Heistä viimeksi mainittu on lukenut ja kommentoinut laajaa
osaa käsikirjoituksesta.
Alma Talentia kiitämme teoksen ottamisesta yhtiön kustannusohjelmaan, ja kustannustoimittaja Taija Haapaniemeä kiitämme
hyvästä yhteistyöstä.
Teoksessa on otettu huomioon aineisto, joka on julkaistu ennen
joulua 2016.
Helsingissä 9.3.2017
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