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Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta 2015 - 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriä on tänään asettanut urheilun eettisten asioiden
neuvottelukunnan vuosiksi 2015 - 2018. Neuvottelukunta toimii eri hallinnonalojen ja
urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio-ja yhteistyöelimenä.
Tausta

Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja
eettisiä periaatteita.
Usein eettisten kysymysten ratkaisussa vaaditaan yhteistyötä julkisen vallan ja muiden

toimijoiden kesken. Päävastuu urheilun eettisyydestä on urheiluliikkeellä. Alalla on solmittu
neljä kansainvälistä sopimusta: Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (Suomi
ratifioinut 1990), Unescon kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (Suomi ratifioinut

2006), Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimus (Suomi ratifioinut 1987) sekä
Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastainen yleissopimus (Suomi

allekirjoittanut 2014).
Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioiva ja
valmisteleva työryhmä luovutti raporttinsa puolustusministeri Carl Haglundille 20.3.2015.
Työryhmän työn taustana oli selvitysmies Lauri Tarastin esitys urheilun eettisten kysymysten
hallinnoinnista Suomessa sekä Euroopan neuvoston Urheilukilpailujen manipuloinnin
vastaisen yleissopimuksen toimeenpanoon liittyvä vaatimus luoda kansallisen tason
toimintaryhmä sopimuksen toimeenpanon koordinointi-, tiedonvaihto- ja yhteistyöelimeksi.

Työryhmä esitti viranomaisista, urheilujärjestöistäja vedonlyöntiyhtiöistä koostuvan urheilun
eettisiin kysymyksiin keskittyvän työryhmän perustamista ja Suomen Antidopingtoimikunta
ry:n tehtäväkentän laajentamista koordinoimaan antidopingtoiminnan lisäksi muita urheilun

integriteettiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi työryhmä näki tarvetta rahapelitoimintaa valvovan
viranomaisen resurssien vahvistamiseen urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen
yleissopimuksen toimeenpanoa vastaavalle riittävälle tasolle sekä urheilujärjestöjen
vahvempaan panostamiseen urheilun eettisiin kysymyksiin.
Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioiva ja valmisteleva työryhmä täsmensi,

että antidopingvalvontaa ei pidä eettisten kysymysten hallinnointia koskevassa
uudistuksessa heikentää. Opetus- ja kulttuuriministeriön Antidopingtoiminnan
viranomaisyhteistyön tehostamista selvittänyt työryhmä esitti 20.3.2015 puolustusministeri
Haglundille luovuttamassaan muistiossa, että ADT ry:n ja viranomaisten välistä yhteistyötä

helpotetaan ja kehitetään ensi kädessä yhteistyöneuvotteluilla ja niiden pohjalta tehtävillä
yhteyshenkilöiden nimeämisillä sekä mahdollisesti yhteisymmärryspöytäkirjoilla. Työryhmä
ehdottaa, että osana urheilun eettisten kysymysten hallinnointia tarkastellaan
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tulevaisuudessa myös ADT ry:n aseman vahvistamistarvetta sekä dopingin ja

urheilumanipuloinnin estämiseen liittyvää lainsäädäntöä.
Eurooppalaista yleissopimusta koskien katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä
urheilutilaisuuksissa ollaan uudistamassa. Uudistus ei tuone tarvetta kansallista
toimeenpanoa koskevaan työnjakoon. Sopimuksen toimeenpanoon liittyen sisäministeriön

urheilutapahtumien porttikieltoa pohtinut työryhmä esitti keväällä 2014, että Suomeen tulisi
perustaa urheilutilaisuuden järjestäjän ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen perustuva

porttikieltojärjestelmä.
Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien
kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on

toimia urheiluliikkeen ja julkisen vallan yhteistoiminnan seuraajana ja kehittäjänä urheilun
eettisissä kysymyksissä
seurata kansainvälistä yhteistyötä urheilun eettisten ongelmien ratkaisemiseksi

tehdä ehdotuksia urheilun eettisistä kysymyksistä niille tahoillejoita asia kulloinkin koskee
toimia kansallisena yhteistyö- ja koordinaatioelimenä urheilujärjestöjen, julkisen vallan ja
rahapelisektorin kesken urheilukilpailujen manipuloinnin estämistä koskevissa
kysymyksissä
toimia Urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen mukaisena kansallisena

toimintaryhmänä
Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi myös tehdä

ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista. Neuvottelukunta
voi lisäksi antaa lausuntoja opetus-ja kulttuuriministeriölle urheilun eettisistä kysymyksistä.

Toimikautensa alussa neuvottelukunta määrittelee yhteistyön periaatteet urheilukilpailujen
manipuloinnin, katsomoväkivallan ja antidopingtoiminnan osalta sekä täsmentää eri

toimijoiden vastuut urheilukilpailujen manipuloinnin ja katsomoväkivallan vastaisen
kansallisen työn osalta.

Neuvottelukunnalla on työjaosto, joka toimii myös Urheilukilpailujen manipuloinnin
vastaisen yleissopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä.
Neuvottelukunta voi päättää muista mahdollisista asioita valmistelevista pienryhmistä.
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Neuvottelukunnassa voi toimia asiantuntijoina opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä
sekä Suomen Antidopingtoimikunta ry:n edustajia. Neuvottelukunta voi kuulla myös muita
asiantuntijoita.
Neuvottelukunnan kulut maksetaan talousarviotililtä 29.90.50.04. Neuvottelukunnan

työskentelystä ei makseta kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia.
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