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Pääkirjoitus

Vielä pari vuosikymmentä sitten Suomessa urheilua ei pidetty juurikaan ammattina
tai elinkeinona, vaan lähinnä pelkkänä
harrastuksena. Esimerkiksi vasta vuonna
1995 Korkein oikeus katsoi tapauksessa
1995:145 pelaajasopimuksien rinnastuvan
työsopimukseen, mikäli ne vain täyttävät
työsopimuksen tunnusmerkit.
Ammattimaistumisen yhteydessä alkoi
myös urheilun oikeudellistuminen. Tästä
syntyi tarve luoda urheiluoikeudellisia
instansseja, joihin tässä lehdessä paneudutaan hieman tarkemmin Court ofArbitration for Sportin välimiehen Mika
Palmgrenin ja Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenen professori Antti Aineen
mielenkiintoisissa haastatteluissa.
Urheiluoikeudesta kiinnostuneille ELSA
tarjoaa mahdollisuuden lähteä unohtumattomalle viikolle Itävallan Innsbrückiin
ELSAn Winter Law Schooliin, jossa aiheena on nimenomaan urheiluoikeus. Mikäli kiinnostus Winter Law Schoolia
kohtaan herää, tästä lehdestä löytyy ilmoittautumisaikataulu, yhteystiedot ja
muutenkin tärkeää infoa koskien sitä.
Tämä on ensimmäinen lehteni ELSA
Newsin päätoimittajana ja toivoisin saavani lehdestä palautetta sekä kehitysehdo-
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tuksia. Etenkin palautetta lehden
ulkoasusta otetaan mielihyvin vastaan,
sillä ELSA News on mahdollisesti kokemassa ainakin visuaalisia muutoksia
lähitulevaisuudessa. Haluan kiittää ELSAn toimituskuntaa ja muita lehden tekemiseen osallistuneita työtaakan
keventämisestä, vaikka aika onkin välillä
mennyt suorastaan kuin siivillä mielenkiintoisten juttujen ja haastatteluiden parissa.
ELSA News ilmestyy tämän vuoden puolella vielä kertaalleen joulukuun alkupuolella. Mikäli olet kiinnostunut
haastatteluiden tekemisestä, kuvaamisesta,
ELSAn tapahtumista kirjoittamisesta tai
muuten osallistumisesta lehden tekemiseen, ota rohkeasti yhteyttä! ELSA
Newsin tekeminen on kivaa hommaa.

Joel Nurmi
Päätoimittaja
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Puheenjohtajalta
Syksy on edennyt jo pitkälle ja uudet fuksit ovat tulleet aktiivisesti mukaan
yhdistyksemme toimintaan. Toiminnan jatkuvuuden kannalta onkin ollut mu
kava huomata, miten paljon olemme herättäneet kiinnostusta uusien opiske
lijoiden parissa. Ilman uusia ideoita ja innokasta asennetta yhdistyksen
toimintaa ei olisi mahdollista pyörittää nykyisenlaisena ja kehitystyö olisi
haastavaa. Kiitokset siis kaikille toimintaan mukaan lähteneille. Teidän pa
noksenne on todella tärkeää yhdistyksemme kannalta.

ELSAn tärkein tehtävä on tarjota
opiskelijoille mahdollisuus tutustua
vieraisiin kulttuureihin ja oikeusjärjestelmiin. Tätä tarkoitusta varten
järjestämme itse monia erilaisia tapahtumia ja kauttamme on mahdollista lähteä myös muun
ELSA-verkoston järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Yksi kautemme suurimmista ponnistuksista, Institutional Visit, on tätä kirjoittaessani käynnissä
Keski-Euroopassa. Vierailut monissa kansainvälisissä instituutioissa
ovat varmasti unohtumaton kokemus ja toivottavasti suuri motivaation lähde tulevaisuuttakin ajatellen.
Nykymaailmassa vaihtoehdot kansainvälisyydestä kiinnostuneille juristeille ovat lähes rajattomat sekä
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kotimaassa että maailmalla.
Marraskuun aikana alkaa taas haku
STEP-työharjoittelupaikkoihin ympäri maailmaa. Jos työharjoittelu ulkomailla siis herättää kiinnostusta,
kannattaa seurata tarkasti tiedotteluamme ja hakea mukaan. Kokemusta kansainvälisten
organisaatioiden toiminnasta on
mahdollista saada myös hakemalla
ELSAn delegaatioihin mukaan.
Kauttamme on mahdollisuus päästä
seuraamaan esimerkiksi YK:n eri
elinten istuntoja ja samalla saada
vaikutteita myös opintoja silmällä
pitäen.
Tulemme järjestämään syksyllä
myös ensimmäistä kertaa Legal Trivian. Kyseessä on leikkimielinen

ELSA News

tietokilpailu hyvin laajasti oikeustieteellisistä aiheista kevyempiin
viihdemaailman ajankohtaisiin
lööppeihin.

Tämän lisäksi järjestämme vierailun presidentin kansliaan, joten
tarjolla on hieno mahdollisuus
kuulla lisää kanslian henkilöstön
roolista ja tehtävistä.
Pian on aika valita yhdistyksellemme uusi hallitus. II sääntömääräisessä kokouksessa valittava
hallitus jatkaa yhdistyksen toiminnan pyörittämistä vuoden 2016
ajan ja toivonkin, että näihin tehtäviin löytyy paljon kiinnostuneita.
Hienoa tilaisuutta ei kannata jättää Lauri Havia
Puheenjohtaja
käyttämättä! Jos hallitukseen hakeminen kiinnostaa, nykyinen hallitus vastaa mielellään kaikkiin
mahdollisiin kysymyksiin.

ELSA News
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Cou rt of Arb i tra ti on for S p ort –
H a a sta tte l u ssa M i ka P a l m g re n
Urheilu on viime vuosikymmenten aikana ammattimaistunut ja tämän myötä myös
oikeudellisen sääntelyn tarve on kasvanut. Urheiluoikeudellisten kiistojen ratkaise
miseen kansainvälisellä tasolla on erikoistunut Lausannessa sijaitseva Court of Ar
bitration for Sport (CAS), jonka suomalaisena välimiehenä on 13 vuotta toiminut
turkulainen oikeustieteen lisensiaatti Mika Palmgren. CAS:n päätökset ovat osapuo
liaan sitovia ja lainvoimaisia, mikäli ne ovat sopimuksella määrääneet kiistansa rat
kaistavaksi sinne tai riitojen ratkaisu on lajiliiton sääntöjen nojalla määrätty CAS:n
ratkaistavaksi.

Palmgrenin kiinnostus urheiluun liittyvästä juridiikasta syntyi, kuten arvata
saattaa, urheilussa mukanaolon kautta.
Hän oli myös yliopistossa työskennellessään tutkinut kirjoituksessaan joukkuelajien pelaajien työ- ja
sopimusoikeudellista asemaa, jonka tiimoilta Palmgren saikin mielenkiintoisen yhteydenoton.
– Petri Jakonen silloisesta Jalkapallon
Pelaajayhdistyksestä soitti ja kysyi, olisinko kiinnostunut auttamaan heitä. Jakonen oli löytänyt minut Ylen
Urheiluruutuun antamani haastattelun
kautta, joka koski pelaajien sopimusoikeudellista asemaa. Siten lähdin sille
tielle. Muun työni ohella toimin Pelaajayhdistyksessä mukana ei-palkollisena
ja näin kiinnostus urheilujuridiikkaan
laajeni työtehtävien ja toimeksiantojen
kautta, Palmgren muistelee.
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CASin päärakennus Sveitsin Lausannessa (kuva:
Mika Palmgren)

Palmgrenin reitti CAS:iin kulki muiden
kansainvälisten järjestöjen kautta.
– Keskeisessä asemassa oli se, että
olin vaikuttanut aiemmin kansainvälisissä järjestöissä. Nämä järjestöt antoivat suosituksia juristeista, jotka voisivat
toimia välimiesoikeuden jäseneninä,
hän kertoo.
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Merkittävimpänä järjestönä ennen
CAS:iin valitsemista Palmgren mainitsee toimineensa FIFProssa, joka edustaa
noin 65 000 jalkapalloilijaa ympäri maailmaa.
Välimiesoikeuden käsittelemien tapausten kirjo on laaja. Tuoreimpina tapauksina ovat vihamielisyyksien vuoksi
keskeytetty Serbian ja Albanian välinen
jalkapallon EM-karsintaottelu ja Lontoon olympialaisten eräiden mitalistien
dopingkäryt. Välimiesoikeuden käsittelemät tapaukset voivat koskea esimerkiksi sopimusperusteisuutta, tietyn
lajiliiton sääntöjen suhdetta lainsäädäntöön, televisiointioikeuksia, vahingonkorvauksia ja dopingrikkomuksia.
Palmgren kertoo, että myös ”fundamentaali oikeuksia” eli perus- ja ihmisoikeusten loukkauksia koskevia väitteitä
esiintyy ajoittain.
– Sinällään mielenkiintoisia tapauksia
ovat väitetyt sopimusrikkomukset, jotka
liittyvät perusoikeuksien rikkomiseen.
Näissä tapauksissa pohditaan, missä perusoikeuksien ja urheilijan velvoitteiden
rajat menevät. Esimerkiksi joukkuelajeissa joukkueella on melko laajat valtuudet päättää, mitä määräyksiä se antaa
pelaajille yksittäisten pelaajasopimusten
kautta. Seuroilla on kiistatta oikeus antaa
tällaisia määräyksiä, mutta jos ne menevät rajusti yli, etteivät ne toteuta enää

joukkueurheilijan roolia ja ovat luonteeltaan syrjiviä eri syistä, silloin ollaan
toisenlaisilla tiellä, Palmgren kertoo.
Ongelmallisina tapauksina hän näkee ne
riidat, joissa lainsäädäntö ja urheilun
”omat pykälät” törmäävät toisiinsa.
– Tällöin tulee näitä 'Bosman -päätöksiä', Palmgren toteaa. Bosman -päätöksellä hän viittaa Euroopan unionin
tuomioistuimen vuonna 1995 tekemään
päätökseen, jonka seurauksena EU-alueen ammattilaiset joukkueurheilun pelaajat saivat oikeuden siirtyä vapaasti
seurasta toiseen pelaajasopimuksensa
päätyttyä. Tällä hetkellä mielenkiinnon
kohteena on FIFAn sääntöihin perustuva
siirto- ja kasvatusrahajärjestelmä, jonka
oikeudellisia perusteita tullaan todennäköisesti ratkomaan lähitulevaisuudessa.
FIFA (Kansainvälinen jalkapalloliitto) ja
UEFA (Union of European Football Associations) asettavat jalkapallon arvokisoihin omia välimiesoikeuksiaan, jotka
ratkaisevat kisojen aikana syntyvät oikeudelliset kiistat. Palmgren on toiminut
näissäkin välimiesoikeuksissa tuomarina
vuosien 2010 Etelä-Afrikan ja 2014
Brasilian MM-kisoissa sekä vuoden
2012 Puolan ja Ukrainan EM-kisoissa.
– Nämä välimiesoikeudet ovat ad hoc
-tyylisiä. Kiistat siellä koskevat lähinnä
pelaajan edutuskelpoisuutta ja dopingia.
Toki myös kurinpidollisia asioita käsi-
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tellään joskus, mutta vähenemässä määrin, hän toteaa. Palmgren kertoo, että
tuomareilla on velvoite saapua kisapaikalle erittäin kireällä aikataululla ja ratkaisut pyritään antamaan 48 tunnin
kuluessa.
Vietetyt vuodet kansainvälisessä välimiesoikeudessa ovat antaneet Palmgrenille
taitoa ymmärtää erilaisia oikeuskulttuureja.
–Asiat, jotka ovat meillä laissa itsestäänselvyyksiä, saattavat puuttua kokonaan
toisen maan lainsäädännöstä tai niiden
sisältö ymmärretään kovin eri tavoin, hän
kertoo.
Esimerkkinä Palmgren mainitsee CASin
uuden tapauksen syöpään sairastuneesta
eteläamerikkalaisesta jalkapallonpelaajasta, jonka työsopimus purettiin sairastumisen vuoksi, vaikka tämä kykeni
sairaudestaan huolimatta pelaamaan jalkapalloa ammatikseen. Tapausta pidettiin
Etelä-Amerikassa suurena ennakkotapauksena.
– Meille suomalaisille juristeille se lienee
itsestään selvää, että tuo peruste ei ole
työsopimuslain mukainen, mikäli hän
vain kykenee ammattiaan jatkamaan,
mutta näissä maissa sopimuksen tulkinta
ja sitovuus on hieman erilaista ja vapaampaa, Palmgren toteaa huvittuneena.
– Silloin kun toimitaan eri kansallisuuksien kanssa, oikeudelliset ajattelumallit
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ovat välillä todella erilaisia. Oikeuskulttuurien väliset erot oppii tällöin tuntemaan ja samalla ymmärtämään oikeutta
laajemmin, Palmgren kertoo.
Lopuksi Palmgren toteaa, että ylipäätään
kansainvälinen aspekti oikeudellisiin kysymyksiin olisi suomalaisille juristeille
erittäin tervetullutta.

Kuvassa Mika Palmgren
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CASin taustaa

• Aloitteen CASin perustamisesta teki vuonna 1981 silloinen
Kansainvälisen Olympiakomitean puheenjohtaja Juan Antonio
Samaranch
• CASin perusti tuomari Kéba Mbaye ja CASin ensimmäisenä
pääsihteerinä toimi Gilbert Schwaar
• Vuonna 1983 Kansainvälinen olympiakomitea virallisesti hyväksyi
CASin toimivallan ja se sitoutui sen sääntöihin 30.6.1984
• CASin virallisia työskentelykieliä ovat ranska tai englanti, mutta
myös muita kieli käytetään riippuen riidan osapuolista
• Vuonna 2013 CASista haettiin muutosta 407 tapauksessa
• Muita CASin suomalaisjäseniä ovat Pekka Ilmivalta, Markus
Manninen, Olli Rauste ja Hilkka Salmenkylä
lähde: http://www.tascas.org/en/index.html

Joel Nurmi

ELSA News
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E LS A I n n sb rü ck Wi n te r La w
S ch ool on S p orts La w 2 0 1 6

It’s time for something new…

… after numerous successful S ummer Law S chools, ELS A Innsbruck
is launching ELS A’s first Winter
Law S chool for the second time.
Innsbruck is the capital ofTyrol and one
of the most beautiful cities in the Alps.
Besides having a wonderfully historic
Old Town, it is one ofAustria’s oldest
University Cities. Innsbruck is a popular
holiday destination in winter, due to its
amazing atmosphere created by this vast
landscape. The close mountain ranges
offer numerous skiing resorts and a wide range of other leisure facilities.
It is an internationally renowned winter
sports centre, and hosted the 1964 and
1976 Winter Olympics as well as the
1984 and 1988 Winter Paralympics.
Innsbruck also hosted the first Winter
Youth Olympics in 2012.
The University of Innsbruck (LeopoldFranzens-Universität Innsbruck) is a
public university in the capital of the
Austrian federal state ofTyrol, founded
in 1669. It is currently the largest education facility ofTirol, the third largest in
Austria behind Vienna University and
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the University of Graz and according to
“The Times Higher Education Supplement World Ranking 2010” Austria's
leading university. The University of
Innsbruck counts more than 28.000 students and more than 4.500 employees.

Kuva: Levent Gedik

The faculty of law was established in
1669 and counts about 4.000 students.
The faculty enriches the national studies
of law with many international aspects
and projects such as the cooperation
with the University of Padua, the University of New Orleans and obviously
the work with the European Law Students’ Association Innsbruck.
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Winter Law S chool Innsbruck 201 6 - it´ s
going to be LEGEN. . wait for it. . DARY! !

don’t miss your chance to be part of that
awesome project!

We will start our unforgettable week on
Sunday 7th of February 2016.

Application deadline: 1.11.2015 –
30.11.2015
Winter Law School 2016: 7.2.2016 –
14.2.2016; Innsbruck, Austria.

You will be able to take part at interesting lectures about different topics,
which will always be focused on Sports
Law. These lectures will be held by
lawyers and professors from all over
Austria and Germany!

For further information please do not
hesitate to contact us under
winterlawschool@elsa-innsbruck.org or
have a look at our facebook page.

We really would appreciate it to see you
In addition you will get the chance to
in our wonderful city.
explore our beautiful city. Our social
events agenda makes sure that you’ll be
able to enjoy all sorts of activities:
skiing, apres ski, sightseeing, sledding, a Levent Gedik,
party at 2000 meters in an igloo and of Head of Organising Committee
course lots of typical ELSA parties! So WLS 201 6

Innsbrück (kuva: Levent Gedik)

ELSA News
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S tu d yi n g l a w i n G e rm a n y

There are two kinds of law study in
Germany: you can study for a Bachelor
degree, or you can go for the state examination. You need the last one to
become a lawyer, judge or prosecutor,
so it is quite more often than the Bachelor.
The way for the state examination
usually lasts nine semesters, but
because of the difficulty most students
need eleven to thirteen. This is always
a point of criticism in German educational policy, but it was never changed.

From the first till the fourth semester
you have basic studies. You learn the
main features of civil law, criminal law
and of our constitution. If you pass the
tests at the end of every semester, you
are admitted to the intermediate examination. The forms of this examination are very different and depend on
which university you are.
In the fifth and sixth semester, your
courses are more special. You get deeper in the law of obligations, you learn
about procedural law and administrative law.

Markus Hawickenbrauck
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After passing the tests, you have to make
a choice. The state examination is divided in an university part (30% of the final score) and a state-operated part
(70%). You have to choose for which
part you go first. It is possible to do both
at the same time, but just a few people do
this because of the workload.
The university part lasts two semesters
and is only for a special area of law. You
can choose which area of laws you want.
It depends on the university which are
offered. In my place, Bielefeld, we have
nine options, as example International
Trade, Immigration and social Integration, Criminology or Business Law.

But if you have taken both parts, you finally get your degree with the final score.
With that, you can go further into a twoyear-education to become a lawyer, judge
or prosecutor. If you are tired of learning,
you can take legal-related jobs in companies or at the administration, but you
are not allowed to represent them in
court. But in every case, taking this long
way and finishing the state examination
in law is a great achievement you can take a pride in.

Markus Hawickenbrauck
ELSA Bielefeld (Germany)

The state-operated part consists of six
written exams in two weeks and an oral
examination five months later. It is held
by a special department which is part of
the ministry of justice. Because there is
no limitation of what part of your studies
from the last three years will be proved,
you have to have all of your knowledge
in mind.
This fact makes the state-operated part so
difficult. So most students take two semesters before this part only for repeating what they have learned in the past.

ELSA News
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U rh e i l u n oi ke u stu rva l a u ta ku n ta :
P rofe ssori h a a sta tte l u ssa An tti Ai n e
Urheilun oikeusturvalautakunta on vuonna 1991 perustettu urheilujärjestöistä
riippumaton muutoksenhakuelin. Valittajana oikeusturvalautakunnassa voi olla
urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun vali
tuksen kohteena oleva asia vaikuttaa. ELSA News haastatteli professori Antti
Ainetta, joka on toiminut lautakunnan jäsenenä vuodesta 2004.

Urheilun oikeusturvalautakunnan perustamisen taustalla oli Aineen mukaan kansainvälisen antidopingtoiminnan
vaatimus siitä, että lajiliittojen yläpuolelle
tuli perustaa riippumaton muutoksenhakuelin, johon urheilija voi saattaa lajiliiton päätöksen käsiteltäväksi.
– Toisaalta tähän on myös vaikuttanut
laajempi, vielä 1990-luvulla alkuvaiheessa ollut urheilun oikeudellistuminen, hän
toteaa. Tällöin koettiin, että tarvitaan taho, joka pystyy urheilun sisällä ratkaisemaan erilaisia urheiluoikeudellisia
kiistakysymyksiä.
– Ilman tällaista järjestelmää vaihtoehtona olisi yhdistyslaissa tarkoitettu menettely, joka olisi kankeampi verrattuna
oikeusturvalautakunnan käsittelyyn. Oikeusturvalautakunnan perustamisella on
haettu asiantuntijuuden lisäksi nopeutta
asioiden käsittelyyn, Aine kertoo.
Urheilun oikeusturvalautakunta valitsee
jäsenensä nelivuotisiksi kausiksi. Juuri
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tänä syksynä valitaan jälleen uudet jäsenet, jotka aloittavat ensi vuoden alussa.
– Prosessi alkaa aiemmin SLU:n, nykyisin Valo ry:n [Valtakunnallinen liikuntaja urheiluorganisaatio] vuosikokouksessa,
jossa urheilun oikeusturvalautakunnan
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet valitaan. Mahdollista on se, että jäsenen esittäjänä on lajiliitto, urheilijoiden
etujärjestö tai sitten esimerkiksi urheiluoikeuden yhdistys. Harkintavalta valinnoissa on Valo ry:lla, joka katsoo
lautakunnan kokoonpanoa kokonaisuutena, Aine selostaa. Juuri tänä syksynä valitaan jälleen uudet jäsenet, jotka
aloittavat ensi vuoden alusta.
Oman valintansa taustoista Aine kertoo,
että siihen vaikutti luottamustehtävät eri
lajiliitoissa sekä hänen oikeudellinen
asiantuntemuksensa. Muun muassa Pesäpalloliitto sekä Jääkiekkoliitto esittivät
Ainetta lautakunnan jäseneksi.
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Aine on toiminut erotuomarina Superpesiksessä kaudesta 2000 alkaen (kuva: Antti Aine)

Kaikkia urheilullisia kiistoja ei voida ratkoa oikeusturvalautakunnassa. Tiettyjen
edellytysten on täytyttävä, jotta asia voidaan ottaa käsiteltäväksi.
–Ensimmäinen edellytys on tietysti se, että asia on sellainen, jonka lautakunta voi
käsitellä sen omien sääntöjensä mukaan.
Esimerkiksi sopimusriitoja ei voida käsitellä oikeusturvalautakunnassa. Asiat koskevat monesti päätösten
sääntöjenvastaisuutta. Sääntöjenvastaisuudella ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin pelisääntöjen soveltamista, vaan
lajin kilpailusääntöjen ja -määräysten soveltamista. Silloin kun lajiliiton sisäiset
muutoksenhakukeinot on käytetty lop-

puun ja lajiliitto on sitoutunut lautakunnan toimivaltaan, silloin tällainen asia on
saatettavissa lautakunnan käsiteltäväksi,
Aine toteaa.
Päätökset ovat oikeudellisesti suosituksia
ja niitä ei voida sellaisenaan laittaa täytäntöön, mutta urheiluliitot ovat Aineen
mukaan kuitenkin tosiasiallisesti hyväksyneet oikeusturvalautakunnan toimivallan sekä sitoutuneet sen päätöksiin.
Mahdollista on myös se, että oikeusturvalautakunta toimii välimiesoikeutena, mutta tällöin riidan osapuolien tulee sopia
etukäteen siitä, että riidat ratkaistaan oikeusturvalautakunnassa.

ELSA News
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– Tällöin päätökset ovat osapuoliaan sitovia ja täytäntöön pantavissa. Nämä
ovat tosin melko poikkeuksellisia: tällaisia tapauksia käsittääkseni löytyy
vain muutamia oikeusturvalautakunnan
historiasta, Aine toteaa.
Valitusten käsittelyyn osallistuu normaalisti puheenjohtaja ja neljä lautakunnan jäsentä. Paikalla on myös
sihteeri, joka vastaa asian valmistelusta
ja ratkaisuehdotuksesta. Muodollisessa
mielessä hän ei kuitenkaan osallistu
päätöksentekoon.
Käsiteltävien asioiden kategoriat on
määritelty lautakunnan säännöissä ja tapausten kenttä on hyvin laaja.
– Valitukset koskevat esimerkiksi juniorijääkiekossa annettujen pelikieltojen
pitävyyttä ja perusteltavuutta, arvokisavalintoja, huippu-urheilijoiden dopingkäryjä ja testausmenetelmien
luotettavuutta sekä yksittäisten pelaajien tai jäsenten urheiluyhdistyksestä
erottamista tai jäsenoikeuksien rajoittamista, näin esimerkkeinä, Aine luettelee.
Myös ns. korkean profiilin tapauksia,
jotka ylittävät uutiskynnyksen, tulee
ajoittain lautakunnan käsiteltäviksi.
Tällaisena Aine mainitsee vuonna 2007
jääkiekon SM-liigan Jere Karalahdelle
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langettaman väliaikaisen toimintakiellon, joka kumottiin, koska tällaisesta
mahdollisuudesta ei oltu nimenomaisesti kurinpitosäännöissä ja -määräyksissä määrätty. Tapauksessa Karalahti
oli määrätty toimintakieltoon, koska
hänet oli pidätetty todennäköisin syin
epäiltynä törkeään huumausainerikokseen. Oikeusturvalautakunta perusteluissaan totesi, että SM-liigan päätös
myös rajoitti Karalahden perustuslain
18 §:ssä säädettyä oikeutta työhön ja
elinkeinon harjoittamiseen.
Yksittäisenä ja haastavana tapauksena
Aineelle on jäänyt mieleen tapaus, jossa
lentopallojoukkue Pielaveden Sampo
oli käyttänyt suurimman osan kaudesta
edustuskelvotonta pelaajaa.
– Tämä rike olisi johtanut otteluiden
hävityksi määräämiseen. Kysymys oli
siitä, että kun valtaosa kaudesta oli jo
pelattu, olisiko Sampo voitu pudottaa
sääntöjen mukaan 0 pisteeseen tai lähelle sitä. Asiaa päädyttiin sovittelemaan oikeustoimilain 36 §:n nojalla ja
Sammolle määrättiin asiassa pistevähennys, joka käy ilmi päätöksestä, hän
kertoo. Sammolle määrättiin päätöksen
mukaan 12 pisteen pistemenetys, Aine
kertoo.
Lisäksi Aine mainitsee haastaviksi tapauksiksi jalkapalloon liittyvät liigali-
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senssipäätökset.
– Tällöin pohditaan, täyttääkö joukkue
liigaseuroilta vaadittavat taloudelliset
ja muut kriteerit.
Kysyttäessä tyypillisistä urheilijoiden
kokemista oikeudenloukkauksista, Aine toteaa, että urheilun pyramidirakenne antaa lajiliitoille voimakkaan
mahdollisuuden säännellä omilla päätöksillään ja säännöillään urheilemista.
– Silloin yksittäisen urheilijan vapaus
vaihtaa lajia tai ympäristöä ovat hyvin
rajoitetut. Urheilijoiden on siis toimittava lajiliiton antamissa raameissa. Tämä ilmenee monin tavoin
oikeusturvalautakunnassa, esimerkiksi
edellä mainituissa peli- ja toimintakieltojen pituuden ja perusteltavuuden arvioimisessa, hän toteaa.
– Mitään pääluokkaa näistä on vaikea
sanoa, joka toistuisi vuodesta toiseen,
Aine toteaa lopuksi.

Sana-assosiaatio
Urheiluoikeus:
Mielenkiintoinen oikeudenala
Pelikielto: Rangaistus
Erotuomari: Haastava tehtävä
Calonia: Kotipesä
Sääntökirja: Ohjenuora
Ottelumanipulaatio: Hyvin
vaarallinen ilmiö
Diego Maradonan "Jumalan
käsi": Urheiluhistoria
Pesäpallo: Kansallispeli

Joel Nurmi
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Ei nimi lammasta pahenna!

kuvat: Noora Wilén

ELSA Turun uusi maskotti sai Fuksicocktaileilla nimen! Valitettavasti yhdistyksen
entisen maskotin, Hannu Karpon, kidnappausmysteeri on yhä selvittämättä, joten
yhdistys tarvitsi uuden. Tälle pehmeälle,
Hannu Karpoa huomattavasti lambimaisemmalle ystävällemme ehdotettiin useita
nimiä.
Loistavista nimiehdotuksista johtuen tunteet räiskähtelivät hallituksen kokouksessa tätä äärimmäisen tärkeää päätöstä
väännettäessä. Viimein lammas sai kuitenkin ELSA Turun jäsenen Markus Högströmin ehdottaman nimen Minttu, jolle
lisättiin etunimi Anna jo perinteeksi tullutta, kaksiosaisten maskottinimien ketjua
kunnioittaen. Miten tähän viehättävään
nimeen päädyttiin?
Anna Minttu = Maskotin etunimi Anna
viittaa ELSA Turun jäseneen ja Kansain-
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välisen ELSAn tämänhetkiseen puheenjohtajaan, aina yhtä aurinkoiseen Anna
Haipolaan. Anna valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi suomalaiseksi puheenjohtajaksi ja nyt hänen nimensä jää maskotin
muodossa myös ELSA Turun historiaan!
Anna juontaa hepreankielisestä nimestä
”Hannah”, joka tarkoittaa armoa. Minttu,
oi tuo raikas, makunystyröitä hivelevä
väkijuoma! Kanssasi vietetyn illan jälkeen hampaitakaan ei tarvitse pestä saati yöllisiä toilailuita paljoa muistella!
Tämä piparminttulikööri on ELSA Turun
kansainvälistäkin mainetta niittänyt paikallisjuoma, joten se sopii erinomaiseksi
lammasmaisen maskottimme sukunimeksi.
Seuraa Anna Mintun elämää Facebookissa ja lisää hänet kaveriksesi!

ELSA News
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Kahvitauon knoppitrivia

1 ) Mistä oikeudellisesta kysymyksestä oli kyse ns. Bosman
-tapauksessa? a) pelaajasopimuksen purkamisesta b) työvoiman
vapaasta liikkuvuudesta c) kurinpitoseuraamuksesta
2) Kuka on kautta aikojen menestynein olympiaurheilija? a) Paavo
Nurmi b) Usain Bolt c) Michael Phelps
3) Kuka oli ensimmäinen neuvostoliittolainen jääkiekkoilija, joka pelasi
NHL:ssa? a) Alexander Mogilny b) Slava Fetisov c) Viktor Netšajev
4) Mikä on 200 metrin juoksun maailmanennätys? a) 1 9,31 b) 1 9,30
c) 1 9,1 9
5) Suomen FIFA-ranking lokakuussa oli a) 42 b) 52 c) 64
6) Paljon naisten saappaanheiton maailmanennätys on? a) 68,03m
b) 24,56m c) 49,35m
7)
Kuka
näistä
Suomen
jääkiekkomaajoukkueen
ex-pelaajista
on
koulutukseltaan juristi? a) Esa Tikkanen b) Juha
Rantasila c) Pekka Marjamäki
8) Kenellä on hallussaan jalkapallon MMkisojen yhtien kisojen maaliennätys? a) Gerd
Müllerilla b) Ronaldolla c) Just Fontainella
9) Millä seuralla on eniten toisia sijoja
jalkapallon Mestareiden Liigassa ja sitä
edeltäneessä Euroopan cupissa? a) Juventus
b) Benfica c) AC Milan
1 0) Mitä NBA-seuraa sarjassa "How I
Met Your Mother" Ted kannattaa?
a) Minnesota Vikings b) Cleveland
Cavaliers c) New York Knicks

Joel Nurmi

Oikeat vastaukset: 1 .B, 2.C 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 7.B, 8.C, 9.A, 1 0.B
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A just world in which there is respect for human dignity and
cultural diversity
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To contribute to legal education, to foster mutual understanding
and to promote social responsibility of law students and young
lawyers

Means

Providing opportunities for law students and young lawyers to
learn about other cultures and legal systems in a spirit of critical
dialogue and scientific co-operation
Assisting law students and young lawyers to be internationally
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Encouraging law students and young lawyers to act for the good
of society
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