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Yleistä 
 
Sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa hallituksen esityk-
sestä, joka sisältää luonnoksen esitykseksi Euroopan neuvoston katsomo-
turvallisuutta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa käsittävän 
yleissopimuksen (CETS No. 218) hyväksymiseksi ja voimaan saattamisek-
si sekä laiksi kokoontumislain muuttamiseksi. 
 
Poliisihallitus toteaa, että esitysluonnos on selkeä ja johdonmukainen. So-
pimuksen artikloiden yksityiskohtaisten esittelyiden ohessa on kuvattu hy-
vin laajasti myös aiheeseen oleellisesti liittyvä kansallinen lainsäädäntö se-
kä viranomaisten ja muiden toimijoiden toimivaltuudet. 
 
Useimmat Euroopan neuvoston yleissopimuksessa esitetyt käytännöt ovat 
osa Suomen poliisin toimintakulttuuria urheilutilaisuuksien sekä erityisesti 
jalkapallo-otteluiden turvallisuudesta huolehdittaessa. Esitetty sopimuksen 
hyväksyminen ja voimaansaattaminen sekä kokoontumislain 20 §:n muut-
tuminen ei lisää poliisilaitosten vastuita eikä kustannuksia merkittävällä ta-
valla. Sopimukseen kirjatut tarkennukset ja termistö, samoin kuin esitys-
luonnoksessa sopimuksen sisältöä koskevat tulkinnat ovat omiaan vahvis-
tamaan vallitsevaa käytäntöä sekä selkeyttämään urheilutilaisuuksien tur-
vallisuuden edistämiseksi tähtääviä toimenpiteitä sekä toimijoiden rooleja. 
 
Euroopan neuvoston pysyvä komitea Standing Committee of the European 
Convention on Spectator Violence (T-RV) on laatinut ja käsitellyt nyt lau-
sunnolla olevaan uuttaa yleissopimusta usean vuoden kestävässä proses-
sissa. Poliisin edustajana T-RV komiteassa on koko prosessin ajan ollut 
poliisitarkastaja Ari Järvenpää. 
 
Poliisihallitus pyysi yleissopimukseen ja kokoontumislain muutokseen liitty-
en lausuntoa Helsingin poliisilaitokselta, koska sinne sijoitettu Suomen 
kansallinen jalkapallo-tietopiste, eli NFIP (National Football Information 
Point) on omassa toimessaan tutustunut Euroopan neuvoston yleissopi-
mukseen CETS No. 218 eri valmisteluvaiheissa. 
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Poliisihallituksen lausunto 
 
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa esitetyt käytännöt ovat suurilta 
osin poliisin toiminnassa käytössä jo nykyisellään. Yhdennetty lähestymis-
tapa, turvatoimenpiteet, palveluaspektin sisällyttäminen ja hyvät käytännöt 
on sisällytetty poliisin toimintatapoihin urheilutilaisuuksia koskevissa tehtä-
vissä. Euroopan neuvoston yleissopimuksessa esitetyt tarkennukset ja 
termistö ovat omiaan lisäämään selkeyttä urheilutilaisuuksien turvallisuu-
den edistämiseksi tehtävien toimenpiteiden sekä toimijoiden rooleista.  
 
Yleissopimuksen CETS 218 kansallisen hyväksymisen jälkeen Poliisihalli-
tus tulee laatimaan poliisiyksiköille tarkemman ohjeistuksen niistä käytän-
nön toimista, joilla uutta sopimusta tullaan Suomessa soveltamaan käytän-
töön. 
 
 
 
Poliisijohtaja    Sanna Heikinheimo  
 
 
 
Poliisitarkastaja  Ari Järvenpää 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
18.01.2021 klo 12:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
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