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URHEILU

EU:n toimivalta urheilun alalla on suhteellisen uutta, sillä siitä sovittiin vasta joulukuussa
2009 voimaan tulleessa Lissabonin sopimuksessa. EU vastaa tietoon perustuvan
toimintapolitiikan kehittämisestä, yhteistyön tukemisesta sekä liikuntaa ja urheilua edistävien
aloitteiden hallinnoinnista. Vuosiksi 2014–2020 on ensimmäistä kertaa varattu Erasmus
+ -ohjelman puitteissa erityinen budjettikohta, josta tuetaan urheilun alan hankkeita ja
verkostoja.

OIKEUSPERUSTA

Vaikka perussopimuksissa ei mainittu erityistä urheilua koskevaa toimivaltaa ennen
vuotta 2009, komissio loi EU:n urheilupolitiikan perustan urheilua käsittelevässä valkoisessa
kirjassaan vuonna 2007 ja Pierre de Coubertin -toimintasuunnitelmassa vuonna 2008.
Lissabonin sopimuksen myötä urheilusta tuli unionin toimivaltaan kuuluva ala. Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan ja sen e alakohdan
mukaisesti unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi,
yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi urheilun alalla. SEUT-sopimuksen 165 artiklassa
täsmennetään urheilupolitiikan sisältöä: ”unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun
edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet
sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän”. 165 artiklan 2 kohdassa todetaan
vielä, että unionin toiminnalla pyritään ”kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta
edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen
välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien
urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta”.
EU:n toimille on nyt oikeusperusta, joten se voi tukea alaa rakenteellisesti Erasmus+ -ohjelmasta
ja edustaa jäsenvaltioita kansainvälisissä yhteyksissä ja suhteessa kolmansiin maihin. EU:n
urheiluministerit tapaavat koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokouksissa.
Myös sisämarkkinoihin liittyvällä unionin toimivallalla on ollut ja on vastaisuudessakin suuri
vaikutus urheiluun. Euroopan unionin tuomioistuin on tuottanut merkittävää oikeuskäytäntöä,
joka vaikuttaa huomattavasti urheilualaan (esimerkiksi asiassa Bosman). Samalla unioni
on käyttänyt ei-sitoviin säädöksiin perustuvia valtuuksiaan urheiluun läheisesti liittyvillä
koulutuksen, terveyden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla, joille on omat rahoitusohjelmansa.

TAVOITTEET

Tämän erityisalan toimivallan kirjaaminen perussopimuksiin on avannut uusia mahdollisuuksia
urheilua koskeville EU:n toimille. Unioni pyrkii edistämään urheilukilpailujen rehellisyyttä ja
avoimuutta ja suojelemaan urheilijoiden henkistä ja fyysistä koskemattomuutta ottaen samalla
huomioon urheilun erityisluonteen. Se tarkastelee urheilualaa etenkin kolmelta kannalta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0415
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1) urheilun merkitys yhteiskunnassa, 2) urheilun taloudellinen ulottuvuus ja 3) urheilualan
poliittinen ja oikeudellinen kehys.

SAAVUTUKSET

A. Toimintapolitiikan kehitys
1. Urheilua käsittelevä valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintasuunnitelma (2007)
Komission heinäkuussa 2007 hyväksymä urheilun valkoinen kirja oli EU:n ensimmäinen
kattava urheilua koskeva aloite. Komissio on saanut ehdotettujen toimien täytäntöönpanon
yhteydessä hyödyllistä tietoa asioista, joihin on jatkossa paneuduttava. Valkoisessa
kirjassa käsiteltiin useita tavoitteita, kuten urheilun yhteiskunnallisen roolin korostamista,
kansanterveyden edistämistä liikunnan avulla, vapaaehtoistoiminnan tukemista, urheilun
taloudellisen ulottuvuuden ja pelaajien vapaan liikkuvuuden laajentamista, dopingin, korruption
ja rahanpesun vastustamista ja mediaoikeuksien valvomista.
2. Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen
Vuonna 2007 annettu urheilun valkoinen kirja viitoitti tietä tammikuussa 2011
julkaistulle komission tiedonannolle ”Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden
kehittäminen” (COM(2011)0012), jossa käsitellään Lissabonin sopimuksen vaikutusta
urheilualaan.
Kyseessä oli ensimmäinen komission hyväksymä urheilua koskeva toimintapoliittinen
asiakirja sitten Lissabonin sopimuksen voimaantulon. Tiedonannossa korostetaan urheilun
mahdollisuutta antaa merkittävä panos Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteisiin ja
todetaan urheilun parantavan työllistettävyyttä ja edistävän sosiaalista osallisuutta. Komission
tiedonannossa ehdotetaan, että EU liittyisi Euroopan neuvoston dopingin vastaiseen
yleissopimukseen, kehittäisi ja panisi täytäntöön kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyviä
turvallisuusjärjestelyjä ja -vaatimuksia, edistäisi liikuntaa koskeviin EU:n suuntaviivoihin
perustuvien kansallisten tavoitteiden asettamista ja laatisi sääntöjä, jotta vammaiset pääsisivät
urheilutapahtumiin ja urheilupaikoille.
Talouden näkökulmasta komissio kehottaa urheiluyhdistyksiä laatimaan mediaoikeuksien
yhteismyyntiä koskevat mekanismit, jotta varmistetaan riittävä tulonjako. Muita tiedonannossa
käsiteltäviä asioita ovat urheiluun liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet, parhaiden käytäntöjen
edistäminen urheilun avoimessa ja kestävässä rahoituksessa sekä valtiontukilainsäädännön
soveltamisen seuraaminen urheilun alalla.
3. EU:n urheilualan työsuunnitelma (2017–2020)
EU:n urheilualan työsuunnitelma on eurooppalaisen urheilupolitiikan tärkein asiakirja.
Neuvosto hyväksyi ensimmäisen suunnitelman 20. toukokuuta 2011 antamassaan
päätöslauselmassa[1] ja toisen suunnitelman 21. toukokuuta 2014[2]. Vuosien 2014–2017
suunnitelmassa oli kolme prioriteettia: urheilun rehellisyys, sen taloudellinen ulottuvuus
sekä urheilun ja yhteiskunnan välinen suhde. Näiden prioriteettien pohjalta jäsenvaltiot ja
komissio perustivat viisi asiantuntijaryhmää käsittelemään sopupelejä, hyvää hallintotapaa,
urheilun taloudellista ulottuvuutta, terveyttä edistävää liikuntaa sekä inhimillisten voimavarojen
kehittämistä urheilun alalla.

[1]Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin
urheilualan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014, EUVL C 162, 1.6.2011, s. 1.
[2]Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 21. toukokuuta 2014 annettu
päätöslauselma Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (2014–2017), EUVL C 183, 14.6.2014, s. 12.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto hyväksyi 23. toukokuuta 2017 urheiluun
keskittyvässä kokouksessaan uuden EU:n urheilualan työsuunnitelman (2017–2020). Siinä
esitetään seuraavat yleiset tavoitteet:
— urheilun rehellisyys, erityisesti hyvän hallintotavan edistäminen, alaikäisten suojelu sekä

lahjonnan, sopupelien ja dopingin torjuminen

— taloudellinen ulottuvuus, erityisesti urheilualan innovointi sekä urheilu ja digitaaliset
sisämarkkinat

— urheilu ja yhteiskunta, erityisesti sosiaalinen osallisuus, valmentajien rooli, media,
ympäristö, terveys, koulutus ja urheiludiplomatia.

Tarkoitus on perustaa kaksi asiantuntijaryhmää (aiheina rehellisyys sekä taitojen ja inhimillisten
voimavarojen kehitys urheilussa), jotka korvaavat aiemman työsuunnitelman viisi ryhmää.
Lisäksi otetaan käyttöön uusia työmenetelmiä, kuten klusterikokoukset.
Komissiota on myös kehotettu huolehtimaan urheilua ja diplomatiaa sekä ruohonjuuritason
urheilua käsittelevän kahden korkean tason ryhmän työn jatkotoimista.
Komission ehdotuksesta työsuunnitelman kestoa pidennettiin vuoden 2020 loppuun eli
3,5 vuodella, jotta se olisi tässä suhteessa Erasmus+ -ohjelman ja monivuotisen
rahoituskehyksen mukainen.
Suuret urheilutapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia tuoda esiin urheilusuorituksia, urheiluun
liittyviä arvoja ja siitä saatavaa hyötyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Siksi neuvosto
esitti toukokuussa 2016 päätelmänsä rehellisyyden, avoimuuden ja hyvän hallintotavan
tehostamisesta suurissa urheilutapahtumissa. Neuvosto kehotti jäsenvaltioita sisällyttämään
rehellisyyden ja avoimuuden tulevaan urheilua koskevaan työhön EU:n tasolla, tukemaan
hyvään hallintotapaan liittyvien vaatimusten ja menettelyjen toteutusta ja tunnistamaan ja
kehittämään malleja julkisen ja yksityisen sektorin väliselle yhteistyölle sekä tätä yhteistyötä
koskevien hyvien käytäntöjen vaihtamiselle.
B. Toimintaohjelmat
1. Erasmus+
Urheilu on olennainen osa Erasmus+ -ohjelmaa, joka on EU:n koulutus-, nuoriso- ja
urheiluohjelma vuosiksi 2014–2020. Erasmus+ -ohjelman vuotuisesta budjetista 1,8 prosenttia
ohjataan urheiluun liittyville toimille, joilla pyritään tukemaan yhteistyökumppanuuksia
ja voittoa tavoittelemattomia eurooppalaisia urheilutapahtumia. Ohjelmalla tuetaan myös
politiikan tietopohjaa esimerkiksi rahoittamalla tutkimuksia. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmasta
tuetaan vuoropuhelua eurooppalaisten sidosryhmien kanssa.
2. Euroopan urheilun teemaviikko
Euroopan urheilun teemaviikko käsittää joukon Euroopan parlamentin vuonna 2012 ehdottamia
aloitteita, joilla unionin kansalaisia pyritään kannustamaan harrastamaan liikuntaa. EU
tukee teemaviikkoa Erasmus+ -ohjelmasta. Aihetta käsitelleen Eurobarometri-tutkimuksen
mukaan 59 prosenttia eurooppalaisista harrastaa liikuntaa tai urheilua harvoin tai ei koskaan.
Tällä on kielteisiä vaikutuksia paitsi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin myös talouteen,
koska terveydenhuoltomenot kasvavat, tuottavuus työpaikoilla heikkenee ja työntekijöiden
työllistettävyys huononee. Kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi EU tekee Euroopan urheilun
teemaviikkoa joka vuosi tunnetuksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/fi/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//FI
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3. Urheilu ja maahanmuuttajat
Sosiaalinen osallistaminen on EU:n näkemyksen mukaan yksi urheilun tärkeimmistä tehtävistä
yhteiskunnassa. Urheilu tuo ihmiset yhteen, luo yhteishenkeä, ehkäisee muukalaisvihaa
ja rasismia ja voi merkittävästi edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista EU:hun.
Komissio tukee maahanmuuttajien kotouttamista koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa.
Se julkaisi syyskuussa 2016 tutkimuksen siitä, miten urheilu tukee maahanmuuttajien
kotoutumista Euroopassa. Komissio myös tukee maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta
edistäviä hankkeita ja verkkoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja Erasmus
+ -ohjelmasta. Rahoitettavista hankkeista voidaan mainita Euroopan urheilun osallistava
verkko – maahanmuuttajien ja vähemmistöjen yhtäläisten mahdollisuuksien tukeminen
urheilun vapaaehtoistyön avulla ja urheiluseurojen sosiaalinen osallistaminen ja vapaaehtoistyö
Euroopassa.
Jalkapallolla on keskeinen rooli sosiaalisessa osallistamisessa, ja toimintaan osallistuvat
pelaajaliitto (esim. hanke Punainen kortti rasismille) sekä hallintoelin UEFA, joka auttoi EU:ta
kartoittamaan jäsentensä toimintaa pakolaisten sosiaalisessa osallistamisessa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Eurooppalaisen urheilupolitiikan kehittäminen kuuluu parlamentissa kulttuuri- ja
koulutusvaliokunnalle. Koska urheilu on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö ja julkinen
hyödyke, parlamentti katsoo, että EU:n pitäisi ottaa enemmän vastuuta urheiluasioista
– noudattaen kuitenkin täysin toissijaisuusperiaatetta. Vuonna 2012 kulttuuri- ja
koulutusvaliokunta laati mietinnön urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Tämä pohjusti
tietä Euroopan urheilun teemaviikolle, joka järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2015.
Parlamentti pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan urheilun yhteiskunnallista merkitystä. Se
on eri päätöslauselmissaan käsitellyt myös sukupuolten tasa-arvoa urheilussa  ja aktiivista
ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Urheilun keskeinen rooli mainitaan
myös pakolaisten sosiaalisesta osallisuudesta ja integroitumisesta työmarkkinoille annetussa
päätöslauselmassa, jossa korostettiin urheilun tärkeää asemaa välineenä, joka tukee sosiaalista
ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistämällä paikallisen väestön sekä pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden välisten myönteisten yhteyksien muodostumista.
Parlamentti on ollut hyvin aktiivinen sopupelien ja urheilun korruption torjunnassa. Se
hyväksyi maaliskuussa 2013 päätöslauselman sopupeleistä ja korruptiosta urheilussa. Sitä
seurasivat 11. kesäkuuta 2015 annettu päätöslauselma korkean tason korruptiotapauksia
FIFAssa koskevista paljastuksista ja 2. helmikuuta 2017 annettu päätöslauselma aiheesta
”Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys”.
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta esitti täysistunnossa heinäkuussa 2016 komissiolle sopupelejä
koskevan suullisen kysymyksen, jossa se pyysi täyttä sitoutumista urheilukilpailujen
manipulointia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ratifiointiin. Komission
jäsen korosti vastauksessaan komission tukea yleissopimukselle merkittävänä välineenä
sopupelien torjunnassa, sillä se tarjoaa vankan perustan asiaan liittyvälle Euroopan laajuiselle
koordinoinnille ja yhteistyölle. Yleissopimuksen voimaantulo EU:ssa edellyttää kuitenkin
jäsenvaltioiden ja eri elinten välistä yhteistyötä.
Parlamentti tunnustaa urheilun merkityksen matkailun kannalta palauttaen mieliin
urheilutoiminnan merkityksen, kun Euroopan alueista pyritään tekemään houkuttelevia
matkailijoiden silmissä. Se on korostanut mahdollisuuksia, joita syntyy urheilijoiden ja

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//FI
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katsojien matkustaessa urheilutapahtumiin, jotka voivat houkutella matkailijoita kaikkein
syrjäisimmillekin alueille.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017
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