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 Jakelun mukaan 
 
 

Lausuntopyyntö 

Lausuntopyyntö; ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja 
koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi 
kokoontumislain 20 §:n muuttamisesta 

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä, joka sisältää 
luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan neuvoston 
katsomoturvallisuutta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa 
käsittelevän yleissopimuksen (CETS No. 218) hyväksymiseksi ja voimaan 
saattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamiseksi. 

Sisäministeriö asetti 1.6.2016 hankkeen yleissopimuksen kansalliseksi voimaan 
saattamiseksi. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 21.12. 2017. 
Yleissopimuksen määräykset ovat osin yhteneväiset EU:n turvallisuudesta 
kansainvälisten jalkapallo-otteluiden yhteydessä 24.5.2002 tekemän 
neuvoston päätöksen kanssa. Tämän johdosta 9.4.2019 hyväksyttiin EU:n 
neuvoston päätös, jolla jäsenvaltiot valtuutettiin tulemaan yleissopimuksen 
osapuoliksi neuvoston päätöksen tietyiltä osin.     

Yleissopimuksen tavoitteena on parantaa katsojien turvallisuutta 
huomioimalla Euroopan neuvoston katsojien väkivallasta ja epäsopivasta 
käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa 
vuonna 1985 tehdyn yleissopimuksen (CETS No.120) voimaantulon jälkeen 
saadut kokemukset ja hyvät käytänteet urheilutilaisuuksien järjestämisestä ja 
turvallisuudesta. Tavoite sisältää vuoden 1985 yleissopimusta laajemmin 
kaikkien urheilutapahtumiin liittyvien sidosryhmien ottamisen mukaan 
luotaessa turvallinen ympäristö jalkapallo-otteluissa ja muissa 
urheilutilaisuuksissa. Kokoontumislakiin on myös tarkoitus lisätä säännös, 
jonka mukaan yleissopimuksen tarkoittamien tilaisuuksien yhteydessä on 
huomioitava yleissopimuksen tietyt turvallisuus- ja pelastussuunnittelua 
koskevat säännökset.  

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.1.2021 sähköisesti Word- 
tai pdf-muodossa sisäministeriön kirjaamoon sekä poliisiosastolle, osoitteisiin 
kirjaamo@intermin.fi ja lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi. 
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään 
sisäministeriön diaarinumero SMDno-2016-366. Lausuntoa ei tarvitse 
lähettää erikseen postitse. Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan 
lausuntonsa asetetussa määräajassa.  
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Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa 
myös muut kuin jakelussa mainitut tahot. 

Ehdotusluonnos ja saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan 
valtioneuvoston hankesivulla valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella 
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM024:00/2016, jossa ne 
ovat lausunnonantajien saatavilla. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 
(jouko.huhtamaki@intermin.fi). 

 

 

Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa 

 

Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 01.12.2020 klo 15:38. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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