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URHEILUVAHINGOT RIKOSOIKEUDEN KANNALTA
Ari-Matti Nuutila, oikeustieteen professori, Turun yliopisto

1. Kysymysten erottelua

Urheilun autonomiaa on korostettu pit-
kään. On esitetty, että urheilu kuuluu virallisen
sääntelyn ulkopuolelle ihmisten vapaan harras-
tustoiminnan alueeseen. Urheilun piirissä toimi-
taan omien sääntöjen varassa, joita täydentä-
vät urheilun omat sanktiot sääntöjen rikkomi-
sesta. Oikeusjärjestys määrittää korkeintaan
avarat raamit sille, mitä urheilun piirissä saa teh-
dä ja mitä ei.

Tästä lähtökohdasta on etäännytty kah-
tena viime vuosikymmenenä nopeasti.
Tuomioistuinkäsittelyyn saatetaan yhä useam-
min konflikteja, jotka liittyvät urheilijan asemaan
ja ammatinharjoittamisoikeuksiin urheilu-
seurassaan. Kansallisista tuomioistuinratkaisuista
tunnetuimpia ovat epäilemättä urheilijoiden kan-
teet dopingin johdosta määrättyjen kilpailu-
kieltojen kumoamiseksi1. Myös urheilijan työ-
sopimus on ollut useasti arvioitavana2. Euroop-
pa-oikeudessa puolestaan Bosman-tuomiolla3 oli

merkittäviä vaikutuksia siirtomaksujärjestelmän
laillisuuteen. Urheilijan sosiaaliturvaan liittyy
puolestaan muun muassa kysymys siitä, milloin
seuran suorittama korvaus on palkkaa ja oikeut-
taa palkkaturvaan4 ja milloin taas muuta avus-
tusta. Urheilijan eläke- ja tapaturmaturvasta on
annettu vuonna 1995 oma asetuksensa5. Urhei-
lu ja palkkaverotus on ollut KKO:ssakin esillä
pariin otteeseen6.

Aikaisemminkaan urheilu ei ollut rikosoi-
keuden kartan �valkoinen läiskä�. Perinteisiä tuo-
mioistuimissa käsiteltyjä �urheilujuttuja� on kah-
ta tyyppiä. Toinen on koskenut urheiluväkivallan
rikosoikeudellisesta arviota7. Toisessa taas on
ollut kyse kilpailujen järjestäjän tai urheilupaikan
pitäjän vahingonkorvausvastuusta urheilijan tai
yleisöön kuuluneen loukkaannuttua tai
menehdyttyä. Artikkelin tarkoituksena on lyhy-
esti hahmotella, missä tilanteissa rikos-
oikeudellinen vastuu saattaa tulla ajankohtaisek-
si, jos urheilun yhteydessä syntyy henkilövahin-



koja. Tarkastelua ei rajata perinteiseen tapaan
vain kahden urheilijan väliseen väkivaltaan.

Ainakin seuraavanlaiset vastuusuhteet ovat
hyvinkin ajateltavissa urheilun yhteydessä8. Nu-
merot viittaavat artikkelin vastaavaan jaksoon.
Kaaviossa olevat tapaukset ovat vain esimerk-
kejä; samassa tapauksessa voi luonnollisesti tulla
kyseeseen useampien henkilöiden rikos-
oikeudellinen vastuu vahinkoseurauksista. Artik-
kelin lopussa jaksossa 6 sivutaan vielä katsomo-
väkivallan rikosoikeudellisia erityispiirteitä.

Urheiluvahinkojen rikosoikeudellisia
ongelmatapauksia

Urheilija aiheuttaa henkilövahingon...
Urheilijan vastuu Yleisötilaisuuden järjestäjän
vastuu Valmentajan, joukkueenjohtajan
tms. vastuu

...toiselle urheilijalle Jakso 2:  - Jää-
kiekkoilija pahoinpitelee vastapuolen pelaajan -
Rallin kartanlukija kuolee ulosajossa Jakso
4:  - Ravihevoset törmäävät toisiinsa, kun radan
valot sammuvat yl lättäen; kuljettajat
loukkaantuvat Jakso 3: - Jääkiekkovalmenta-
ja käskee pelaajansa pahoinpitelemään vasta-
puolen pelaajan

...itselleen - Jakso 4: - Mäkihyppää-
jä törmää alastulorinteeseen unohdettuun lumi-
kelkkaan ja menehtyy Jakso 3: - Ralliautoilijalle
annetaan käyttöön määräysten vastainen auto;
sattuu onnettomuus ja kuljettaja loukkaantuu

...yleisölle Jakso 5: - Jääkiekkoilija lau-
kaisee kiekon tahallaan katsomoon; katselijalle
aiheutuu vammoja Jakso 5: - Ralliauto
syöksyy yleisön joukkoon puutteellisella
suojatulla radalla; katselija kuolee Jakso 5: -
Kuten yllä, mutta onnettomuudessa loukkaan-
tuu katselija

2. Urheilijan vastuu toisen urheilijan
vahingoittamisesta

Valtaosassa urheilulajeja väkivaltainen
käyttäytyminen kanssaurheilijaa kohtaan on ai-
van samalla tavalla oikeudellisesti sanktioitua
kuin väkivalta muuallakin. Nyrkkitappeluun päät-
tyvän pesäpallo-ottelun rikosoikeudellisessa
arviossa ei ole ongelmia. Tietyissä urheilulajeis-
sa, erityisesti eräissä joukkuelajeissa ja kamp-
pailu-urheilussa, on kuitenkin lupa käydä vasta-
puoleen käsiksi tavalla, joka normaalisti täyttäi-
si pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön. Osas-
sa väkivalta kuuluu suorastaan lajin luonteeseen
(nyrkkeily, paini ja osa muista kamppailu-

lajeista9); osassa väkivalta on vakavasti otetta-
va lajin lieveilmiö (jääkiekko, jalkapallo ja vas-
taavat taklauksia sallivat palloilumuodot).10

Myös viimemainituissa, väkivaltaa sallivissa
lajeissa sovellettavaksi voivat periaatteessa tul-
la kaikki RL 21 luvun henkeä ja terveyttä suo-
jaavat tunnusmerkistöt. Jos seurauksena on ol-
lut kanssaurheilijan kuolema, kyse voi olla syyksi-
luettavuuden asteesta riippuen kuolemantuot-
tamuksesta (RL 21:8), törkeästä kuolemantuot-
tamuksesta (RL 21:9), surmasta (RL 21:3) tai
jopa taposta (RL 21:1)11. Jos seurauksena on
vaikea vamma, vakava sairaus tai hengenvaa-
rallinen tila, aiheuttaja voi syyllistyä törkeään
pahoinpitelyyn (RL 21:6)12 tai tahallisuuden puut-
tuessa törkeään vammantuottamukseen (RL
21:11). Lievempien seurausten aiheuttaminen
voi olla rangaistavaa pahoinpitelyä (RL 21:5) tai
vammantuottamusta (RL 21:10).

Ongelmana on se, miksi ja millä edelly-
tyksin väkivalta sallitaan sellaisissa lajeissa, joi-
den omat säännöt sallivat fyysisen kontaktin.
Kysymystä on käsitelty laajasti Essi Kinnusen
tuoreessa tutkimuksessa �Rangaistava toisen
vahingoittaminen urheilussa�13. Tässä riittää
pääsääntöjen esitteleminen. Perinteinen vastaus
on ollut loukatun suostumus. Ajatuksena on, että
urheilija suostuu henkilökohtaisen
koskemattomuutensa loukkauksiin mennessään
urheilupaikalle. Narukehään nouseva ja
jääkiekkokaukaloon luisteleva urheilija antaisi
samalla suostumuksensa henkilövahinkoihinkin
tietyissä puitteissa. Modernissa rikosoikeudessa
perustelutapaa ei enää käytetä14.

Ongelmana on ensinnäkin, että urheilija
ei anna suostumustaan lopulliseen
vahinkoseuraukseen, vaan yleensä toivoo (ja
uskoo) voivansa sellaisen välttää. Urheilija
altistaa itsensä vapaaehtoisesti lähinnä lajin
riskeille, ei todellisille vammoille tai sairauksille.
Toinen ongelma koskee muuta kuin vapaaeh-
toista urheilua. Esimerkiksi armeija- ja koulu-
liikunta jäisivät periaatteessa täysin
suostumusoppien ulkopuolelle ja urheilija olisi
rikosoikeudellisessa vastuussa jokaisesta
taklauksesta ja kaikista aiheuttamistaan henki-
lövahingoista riippumatta siitä, toimiko hän la-
jin sääntöjen mukaan vai ei.15 Kolmas
suostumusopin ongelma koskee sitä tilannetta,
jossa aiheutuu vaikeita vammoja tai toisen kuo-
lema. Perinteiset suostumusopit eivät tule
sovellettaviksi16 ja periaatteessa urheilija joutui-
si rangaistusvastuuseen aina aiheuttamistaan
vaikeista vammoista tai kuolemasta. Jääkiekkoi-
lijan taklaaminen lajin sääntöjen mukaisesti,



mutta sillä seurauksella, että vastapelaaja
halvaantuu, olisi siten aina törkeä pahoinpitely
tai törkeä vammantuottamus.

Urheilun sisäisten sääntöjen on katsottu
muodostavan melko varman standardin
hyväksyttävästä menettelystä17. On luontevaa
ajatella, että esimerkiksi jääkiekon pelaamises-
sa kiellettyä riskinottoa toisen terveydestä on
vasta sellainen menettely, jossa on rikottu lajin
sääntöjä epätavanomaisella ja pelin henkeen
kuulumattomalla tavalla18. Urheilulajin luontee-
seen kuuluva väkivalta voi jäädä rikos-
oikeudellisten rangaistusuhkien ulkopuolelle19.
Kirjallisuudessa puhutaan samaa tarkoittaen
myös normaaleista tai luonnollisista sääntö-
rikkomuksista20. Kyse ei ole vain
tapauskohtaisesta vastuuvapaudesta, vaan sii-
tä, missä rajoissa pelaaminen tai otteleminen
on sallittua satunnaisista (vaikkakin tilastollisesti
ennakoitavista) vahinkoseurauksista huolimatta.

Jääkiekkoväkivaltaa on arvioitu kahdessa
KKO:n vuosikirjaratkaisussa. Ratkaisussa KKO
1996:74 oli kyse siitä, että jääkiekkoilija oli 2-3
sekuntia sen jälkeen, kun erotuomari oli
viheltänyt jääkiekkopelin poikki, huitaissut jääl-
lä maannutta vastapuolen pelaajaa mailalla pää-
hän, jolloin tämän kolme hammasta oli irron-
nut. Kiekkoilijan katsottiin aiheuttaneen vammat
tahallaan, koska hänellä vihellyksen jälkeen oli
ollut riittävä aika pelaamisen lopettamiseen ja
hänen oli täytynyt käsittää, että vammojen
aiheutuminen oli lyönnin varsin todennäköinen
seuraus. Hänet tuomittiin pahoinpitelystä sak-
korangaistukseen. Ratkaisun perusteluissa tode-
taan, että �(o)sallistumalla peliin pelaajan voi-
daan katsoa myös hyväksyneen sen, että hän
ottelun aikana voi saada erilaisia, yleensä
lievähköjä vammoja, jotka saattavat johtua
sääntöjenvastaisistakin otteista. Rikos-
oikeudellisen arvioinnin kohteeksi voivat siten
pääsääntöisesti tulla vain teot, jotka luonteel-
taan selkeästi poikkeavat tavanomaisista peli-
tapahtumista.�.21

Toinen jääkiekkoväkivaltaa koskeva ratkai-
su on KKO 1997:129. A oli jääkiekkopelissä ryn-
nännyt oman maalinsa edustalla puolustamas-
sa ollutta B:tä päin ja lyönyt tätä poikittaisella
mailalla niskaan niin, että B oli ollut tajuttomana
noin 20 minuuttia sekä saanut aivotärähdyksen
ja muita vammoja. Tilanteessa A:n joukkue pe-
lasi kuudella pelaajalla B:n joukkueen neljää
vastaan. HO katsoi, että jääkiekkopelin luontee-
seen kuului vain sääntöjen asettamissa rajoissa
tapahtuva pelaajien puolin ja toisin hyväksymä
voimakeinojen käyttö. KKO sitä vastoin totesi,

että A:n teko ylitti pelitilanteessa tavanomaisen
rajuuden ja voimankäytön rajat ja tuomitsi ran-
gaistuksen pahoinpitelystä.

Tapauksissa havainnollistuu kaksi olennais-
ta ratkaisukriteeriä. Ensinnäkin, jos väkivaltaa
käytetään pelin tai ottelun ollessa
keskeytyneenä, esimerkiksi kun peli on vihellet-
ty poikki tai se on päättynyt, kyse on usein
rangaistavasta pahoinpitelystä, vaikka väkivalta
olisi saanut alkunsa ottelutilanteesta.22 Vaikka
pahoinpitely tapahtuisi pelin kuluessa, on kysyt-
tävä miten pahoinpitelyteko palveli pelin tarkoi-
tusta tai oli pelin päämäärän kannalta arvioituna
hyväksyttävä ja pelin tavoitetta edistävä�23. Jos
väkivaltaa kohdistetaan esimerkiksi
jääkiekkoilijaan, jolla ei ole kiekkoa hallinnas-
saan tai joka muuten ei ole �pelitilanteessa�,
pahoinpitelytunnusmerkistö täyttyy helpommin.

Tahallisuusarvostelussa voi olla
erityisongelmia, koska teot tehdään usein
provosoituina ja kiihtyneessä mielentilassa24.
Osassa oikeuskirjallisuutta on lisäksi katsottu,
että jos urheilijalla on vahingoittamistarkoitus,
hänen tekonsa ei milloinkaan olisi rikos-
oikeudellisesti sallittu25. Tosiasiassa sellaisessa
tilanteessa, jossa urheilija vahingoittaa toista
tahallaan, toimitaan yleensä samalla selvästi
sääntöjen vastaisesti, koska säännöt kieltävät
yleensä tahalliset vahingoittamisteot.

Jos sitä vastoin väkivalta kohdistuu tehok-
kaan peliajan kuluessa pelitilanteessa olevaa
urheilijaan ja jos väkivalta on pelillisesti perus-
teltua eikä muutenkaan ylitä lajin sääntöjä pelin
henkeen kuulumattomalla tavalla, rangaistus-
vastuu tulee harvoin kyseeseen.
Hyväksyttävyyttä arvioidaan käytännössä
kuulemalla todistajina erotuomaria, muita pe-
laajia ja lajin harrastajia.

Eräissä urheilulajeissa ja harrastuksissa
tulee esille yhteisen riskinoton tilanteita jos oman
tiimin jäsen on vahingoittunut huolimattoman
menettelyn seurauksena. Esimerkiksi ralliin osal-
listutaan yhdessä kartanlukijan kanssa ja
jäätikkövaellus toteutetaan ryhmänä. Tiimin jä-
senen vammauduttua tai menehdyttyä joudu-
taan kysymään, vastaako vahinkoseurauksen
aiheuttaja tuottamuksensa perusteella vamman-
tai kuolemantuottamusrikoksesta. Tästä kysy-
myksestä on alettu käydä rikosoikeudellista kes-
kustelua vasta 1990-luvulla26.

Yhteinen riskinotto voi toimia osasyynä
ralliautoilijan vastuuvapaudelle tilanteessa, jos-
sa rallin pikataival päättyy kolariin ja kartan-
lukijan kuolemaan. Edellytyksenä on kuitenkin,
että vahinkoseuraus on ollut seurausta juuri sii-



tä riskistä, josta on ollut yhteisymmärrys, eikä
kuljettajan omatoimisesti ottamista
ylimääräisistä riskeistä. Yhteiseen riskiin
altistujan tulee lisäksi mieltää riskit oikein ja
altistaa itsensä näille riskeille aidon vapaaehtoi-
sesti. Kirjallisuudessa on lähdetty lisäksi siitä,
että vaarat eivät saa olla etukäteen arvioituna
niin suuria, että kyse on �itsemurhaurheilusta�.
Mihin tahansa vaaroihin ei voi pätevästi suos-
tua.27 Lisäksi keskeisessä asemassa on
(jääkiekkoväkivaltatapausten tapaan) se, kuin-
ka törkeällä tavalla lajin sisäisiä sääntöjä on ri-
kottu. Vaikka lajikohtaiset säännöt ovat epävi-
rallisia, niiden tarkoittamat huolellisuus-
velvoitteet voivat tosiasiassa ilmentää vakiintu-
nutta ja hyväksyttävää huolellisuuden tasoa la-
jin harjoittamisessa. Jos sääntöjä ei ole selvästi
rikottu, rangaistusvastuu lienee poikkeuksellis-
ta.

Rallin erikoiskoetta koskeneessa ratkaisus-
sa KKO 1982 II 21 (ään.) kuljettajaa vastaan
ajettu kuolemantuottamussyyte hylättiin, kun
hänen kuljettamansa auto oli suistunut tieltä
seurauksin, että kartanlukija oli kuollut. Ohjaa-
jan ei ollut näytetty laiminlyöneen sellaisen huo-
lellisuuden ja varovaisuuden noudattamista, mitä
häneltä kilpailuolosuhteissa oli voitu vaatia. Au-
toa oli kuljetettu muulta liikenteeltä suljetulla
soratiel lä, jolla kilpailun aikana ei ollut
nopeusrajoitusta.

KKO viittasi perusteluissaan muun muas-
sa siihen, että kuljettajalla ja kartanlukijalla sekä
autossa oli ollut käytössä asianmukaiset
suojakypärät ja turvalaitteet, kilpailusääntöjä ei
ollut rikottu ja ennen kaikkea se, että kartanlu-
kija �oli jo ennen kilpailuun lähtöä ollut tietoi-
nen ralliautoilun kilpailijalle aiheuttamista vaa-
roista� ja hän ja kuljettaja �olivat yhtä suuressa
määrin olleet alttiina noille vaaroille�. Välillisesti
KKO katsoi, että vasta �suoranaista välinpitä-
mättömyyttä toisten henkilöiden turvallisuutta
tai omaisuutta kohtaan� osoittava ajotapa olisi
perustellut rangaistusvastuun.28

Samalla tavalla voidaan arvioida muitakin
vastaavia tilanteita. Vaarallisten eräretkien,
jäätikkövaellusten, vuoristokiipeilyn,
eloonjäämisleirien tai muiden �omia rajoja
koettelevien� harrastusten seurauksena voi olla,
että ryhmän jäsen joudutaan jättämään oman
onnensa nojaan tai muuten menehtyy. Jos hen-
kilövahinkojen vaara ei ollut alun perin merkit-
tävä, vaaraan oli yhteisesti sitouduttu riskeistä
tietoisesti ja pakottomasti, ja jos lajin sisäisiä
sääntöjä on edes osapuilleen noudatettu, vas-

tuu kuolemantuottamuksesta tuskin tulee kysee-
seen.

Tilannetta havainnollistaa ratkaisu KKO
1997:73. Sukelluksen harrastaja oli osallistues-
saan sukellusleirillä luolasukellukseen eksynyt
luolaan ja hukkunut. Sukelluksesta vastannut
sukellusvanhin oli menetellyt Suomen
Urheilusukeltajain Liitto ry:n antamien turva-
määräysten ja luolasukelluksessa noudatetun
käytännön vastaisesti; hän oli muun muassa lai-
minlyönyt käydä läpi suoritettavan sukelluksen
etukäteen sukeltajien kanssa, sukeltanut mui-
den mukana asettamatta itselleen sijaista, salli-
nut sukelluksen liian syvälle sekä laiminlyönyt
ottaa käyttöön ohjausköyden, josta luola-
sukeltajien olisi määräysten mukaan tullut pitää
koko ajan kiinni.

Turvamääräykset eivät perustuneet lain-
säädäntöön tai viranomaisen määräykseen.
Sukellusvanhimman vastuuasema perustui yli-
päätään pelkästään lajiliiton turvamääräykseen.
Kysymys oli vapaaehtoisesta melko vaarallises-
ta harrastustoiminnasta, jonka riskit menehty-
nyt sukeltaja tunsi. Menehtynyt sukeltaja oli
melko kokenut, vaikka häneltä olikin puuttunut
luolasukelluskokemus. Luolasukeltaja oli osallis-
tumalla sukellukseen omalta osaltaan tietoisesti
rikkonut turvamääräyksiä ja noudatettua käytän-
töä. Sukellusvanhinta vastaan ajettu
kuolemantuottamussyyte hylättiin.

3. Valmentajan, joukkueenjohtajan tms. vas-
tuu urheilijan vahingoittumisesta

Periaatteessa myös valmentaja,
joukkueenjohtaja tai muu vastaava henkilö voi
olla vastuussa urheiluvahingosta. Ääritapaukses-
sa kysymys on yllytyksestä tai avunannosta, jos
esimerkiksi jääkiekkovalmentaja yllyttää joukku-
een pelaajaa pahoinpitelemään vastapuolen jouk-
kueen pelaajan sairaalakuntoon. Tällaisessa ta-
pauksessa valmentajan rangaistusvastuussa ei
ole ongelmia29.

Hankalampia ovat sen sijaan tilanteet, jois-
sa vastuu perustuu huolimattomuuteen. Työ-
turvallisuuslakia (299/1958) ei sovelleta urhei-
lussa, eikä työnantajan vastuu urheilijan omas-
ta turvallisuudesta ole yhtä laajaa kuin tavalli-
sen työntekijän turvallisuudesta. Jos edellisessä
jaksossa selostettu tapaus KKO 1997:73 olisi
sattunut siten, että kaupungin palolaitoksen su-
keltaja olisi lähetetty työturvallisuusmääräysten
vastaisesti suorittamaan tehtäväänsä, työnanta-
jan edustajan tuomitsemisessa rangaistukseen
työturvallisuusrikoksesta (RL 47:1) ja kuoleman-



tuottamuksesta ei olisi ylipääsemättömiä ongel-
mia. Työntekijän oma tietoinen riskinottokaan
ei poistaisi työnantajan edustajan vastuuta. Työ-
turvallisuuslaissa säädetyt työnantajan ohjaus-
ja valvontavelvollisuudet eivät periaatteessa rii-
pu siitä, suostuuko työntekijä vaaroihin vai ei.30

Sen sijaan pelkästään sen salliminen, että
valmennettavana oleva aikuinen urheilija ottaa
tietoisia merkittäviä riskejä omasta hengestään
ja terveydestään, ei ole pääsääntöisesti
rangaistavaa. Jos urheilija ottaa riskejä omasta
hengestään ja terveydestään tietoisena ja va-
paaehtoisesti ja jos riskit eivät ole merkittäviä,
valmentaja ei vastanne vahingoista. Esimerkiksi
dopingin käytön salliva ja aineita luovuttava val-
mentaja ei syyllistyne näillä edellytyksin
vammantuottamukseen, vaan lähinnä sala-
kuljetukseen (RL 46:4) tai laittomaan
tuontitavaraan ryhtymiseen (RL 46:6) sekä
lääkelain (395/1987) 96 §:ssä tarkoitettuun
lääkerikokseen31.

Valmentajan, huoltajan tai muun vastaa-
van henkilön rangaistusvastuu tulee kyseeseen
lähinnä siinä tilanteessa, jossa urheilijalle on
luovutettu puutteellisia, vaarallisia urheilu-
välineitä. Jos esimerkiksi ralliautoilijan auton
jarrut ovat vialliset, ei ole mitään estettä aset-
taa auton huolimattomasti tarkastanutta tallin
edustajaa vastuuseen puutteista johtuneista
henkilövahingoista.

4. Yleisötilaisuuden järjestäjän tai toimihen-
kilön vastuu urheilijan vahingoittumisesta

Myös yleisötilaisuuden järjestäjän huoli-
mattomaan menettelyyn voidaan soveltaa RL 21
luvun rangaistussäännöksiä, jos huolimattomuus
on osaltaan aiheuttanut urheilijalle henkilö-
vahingon. KKO:n prejudikatuuri koskee
vahingonkorvausvastuuta, mutta siinä omaksut-
tuja tulkintalinjoja voidaan käyttää myös rikos-
oikeudellisen tuottamuksen arviointiin. Tilaisuu-
den järjestäjän asemaan perustuva vastuu
laiminlyönneistään muistuttaa kiinteistön tai ra-
kennuksen haltijan vastuuta.

Järjestäjä on velvollinen huolehtimaan sii-
tä, että suorituspaikka on riittävän turvallinen
urheilijoille ja yleisölle. Tähän velvoittaa jo uu-
den kokoontumislain (530/1999) 3.1 §, jonka
mukaan yleisötilaisuus on järjestettävä osanot-
tajien ja sivullisten turvallisuutta vaarantamat-
ta. Järjestäjän tulee ryhtyä ennakolta järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin. Turvallisuuden kannalta ongel-
mallisissa tilaisuuksissa, kuten moottoriurheilu-

tapahtumissa, järjestäjän tulee ryhtyä tarvitta-
viin paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa kos-
keviin toimenpiteisiin (ks. lain 3 ja 17 §). Poliisi
voi antaa tarkempia määräyksiä turvallisuuden
ylläpitämisestä32 tai suorastaan kieltää tilaisuu-
den järjestämisen33. Koska kokoontumislain en-
sisijainen suojelukohde on yleisö, lain määräyk-
siä tarkastellaan tarkemmin seuraavassa jaksos-
sa.

Huolimattomuusarvostelussa otetaan huo-
mioon yleisötilaisuuden järjestäjän oma tai tä-
män työntekijän huolimattomuus34. Ennen kaik-
kea kyse on siitä, onko urheilun lajiliiton sisäi-
siä, tilaisuuden järjestäjää velvoittavia sääntöjä
noudatettu. Useilla kansallisilla ja kansainväli-
sillä lajiliitoilla on omat sääntönsä urheilupaikoilta
edellytettävästä turvallisuudesta. Jos esimerkiksi
formularadan turvajärjestelyt eivät ole asian-
mukaisia, radan kunnosta vastaava henkilö voi
joutua paitsi vahingonkorvaus- myös rangaistus-
vastuuseen henkilövahingoista.35

Lisäksi arvioinnissa joudutaan ottamaan
huomioon alalla vallitseva ja hyväksyttävä tapa
ja vahinkojen ennakoitavuus eli se, millä tavalla
muut kilpailunjärjestäjät yleensä toimivat ja voi-
daanko tätä huolellisuustasoa pitää riittävänä.
Tapanormit eivät ole milloinkaan tuomioistuinta
sitovia, mutta ne saavat tosiasiassa huomatta-
van merkityksen oikeudenkäytössä. Huomioon
voidaan ottaa vielä hyötyjen ja haittojen
punninta. Mitä vakavampia ja todennäköisempiä
mahdolliset vahinkoseuraukset ovat, sitä alem-
pana on sallitun riskinoton raja urheilijoiden ter-
veydestä. On myös kysyttävä, oliko tilaisuuden
järjestäjällä realistiset mahdollisuudet toimia
huolellisemmin36.

Kysymys vastuun kohdentamisesta eli sii-
tä, kuka tai ketkä järjestäjäorganisaation puit-
teissa vastaavat vahingoista, on jätettävä tässä
käsittelemättä37. Periaatteessa on mahdollista,
että suorituspaikasta vastaava henkilö syyllistyy
laiminlyöntiensä perusteella vamman- tai
kuolemantuottamusrikokseen työnantajan vas-
tatessa ensi kädessä vahinkojen korvaamises-
ta. Toisaalta jos suorituspaikan puutteet ovat
olleet sellaisia, joiden korjaamiseen työntekijän
toimivaltuudet tai mahdollisuudet eivät ole riit-
täneet, vastuuseen asetetaan korkeammalla
organisaation tasolla oleva henkilö.

Järjestäjän vastuu urheilijalle
aiheutuneesta vahingosta on ollut vahingon-
korvausoikeudellisesti usein esillä ennen kaik-
kea hiihtourheilun yhteydessä. Tahkon hiihtoa
koskeneessa tapauksessa KKO 1975 II 30 hiih-
täjä oli lyönyt päänsä ladun poikki noin 165 sm



korkeudella olleeseen rautatiekiskoon. Kiskon
sijaintia ladulla ei pidetty ennalta huomioon otet-
tavana vaarana hiihdossa eikä hiihtoreitin suun-
nittelijan vastuuta vähentänyt hiihtoon osallis-
tuneille jaetussa tiedotuslehdessä ollut mainin-
ta, että osallistuminen hiihtoon tapahtui omalla
vastuulla.

Useissa ratkaisuissa korvauksia on soviteltu
vahingoittuneen oman myötävaikutuksen tai
toisen urheilijan huolimattomuuden perusteel-
la. Urheilijan oma tietoinen riskinotto voisi vai-
kuttaa myös järjestäjän rikosoikeudelliseen vas-
tuuseen. Tapauksessa KKO 1992:141 (ään.)
laskettelija oli kaatunut ja vahingoittunut pois-
tuessaan maksullisesta hiihtohissistä. Hiihtohissin
pitäjä velvoitettiin maksamaan vahingonkorva-
usta, kun se ei ol lut näyttänyt, että
poistumispaikan kunnosta olisi kaikkien hissin
käyttäjien turvallisuus huomioon ottaen riittä-
västi huolehdittu38. Korvausta soviteltiin
vahingoittuneen ja onnettomuuteen osasyyllisen
toisen hissinkäyttäjän huolimattomuuden perus-
teella.

Myös julkisuudessa huomiota herättänees-
sä tapauksessa KKO 1982 II 107 vahingonkor-
vausta soviteltiin. Saksalainen mäkihyppääjä
törmäsi Lahdessa hyppyharjoituksissa mäen
kunnostustyössä käytettyyn kunnostuskelkkaan,
joka oli unohdettu alastulorinteen yläosaan.
Hyppääjä menehtyi myöhemmin vammoihinsa.
Vahingonkorvausvastuuseen asetettiin
hyppyrimäen kunnostustöiden johtaja-valvoja,
talkootöissä ollut mäkihyppyharjoitusten johta-
ja sekä heidän työnantajinaan toimineet kau-
punki ja hiihtoseura.

Samaa perusajatusta noudattavat myös
raviurheilua koskevat vahingonkorvausratkaisut.
Tapauksessa KKO 1982 II 123 (ään.) talviravien
järjestäjä velvoitettiin vahingonkorvauksiin he-
vosen omistajille, kun kilpailuun osallistunut
ravihevonen oli jäisellä juoksuradalla liukastunut
ja kaatunut, jonka johdosta se oli lopetettava.
Kelin erityinen liukkaus oli aiheuttanut
epätavanomaisen kaatumis- ja
vahingoittumisvaaran, johon järjestäjän olisi tul-
lut varautua. Ratkaisun perusteluissa keskeistä
oli, että liukastumisvaara oli �kilpailun luontee-
seen kuulumaton�. Vahingonkorvauksia
soviteltiin, koska omistajien katsottiin myötä-
vaikuttaneen vahingon syntyyn sallimalla oriin
osallistua vaarallisiksi tuntemissaan keli-
olosuhteissa käytyyn kilpailuun39.40

Mainittakoon, että myös harrastus-
toiminnassa oma tietoinen riskinotto arvioidaan
osapuilleen samaan tapaan. Ratkaisussa KKO

1994:1 oli kyse koululiikunnasta. Kauppaoppi-
laitoksen oppilaat olivat liikuntatunnilla sisätilois-
sa yhteisen päätöksensä perusteella pelanneet
lentopallol la jalkapalloa. Pallo oli
vapaapotkutilanteessa osunut erään oppilaan
silmään, joka oli vammautunut. Pallon potkaissut
oppilas ja kaupunki liikunnanopettajan työn-
antajana velvoitetti in suorittamaan
loukkaantuneelle oppilaalle korvausta, koska
potku oli ollut pelin luonteeseen ja olosuhteisiin
nähden liian voimakas eikä pelaamisen havain-
nut opettaja ollut kieltänyt jatkamasta peliä.
Korvausta kuitenkin soviteltiin loukkaantuneen
myötävaikutuksen perusteella.

5. Vastuu yleisölle aiheutuneista vahingois-
ta

Samalla tavalla kuin rakennuslainsäädäntö
asettaa velvoitteita kiinteistön haltijalle, yleisö-
tilaisuuden järjestäjää velvoittavat
kokoontumislain (530/1999) vaatimukset. Ylei-
sötilaisuuden järjestäjän on lain 3.1 ja 17 §:ien
mukaan huolehdittava tarpeellisista turvallisuus-
toimenpiteistä tilaisuuksissa, joissa on tarjolla
vahingonvaara. Jos jo aloitettu tilaisuus aiheut-
taa vaaraa terveydelle, järjestäjän on
peruutettava tai keskeytettävä se41. Sama oike-
us on järjestyksenvalvojilla ja poliisilla, jos muut
toimenpiteet eivät ole riittäviä. Poliisi voi lisäksi
antaa tilaisuuden aikana määräyksiä yleisen tur-
vallisuuden yl läpitämiseksi ja terveyden
vahingoittumisen estämiseksi42.

Tilaisuuden järjestäjän vastuuta korostaa
myös vastuuvakuutuksen edellyttäminen tietty-
jen urheilukilpailujen järjestäjiltä.
Kokoontumislain 16 §:n nojalla edellytetään
mahdollisten korvausvelvollisuuksien varalta
vastuuvakuutusta muun muassa nopeus-
kilpailuissa, kilpailuun verrattavissa näytösajoissa
ja muissakin yleisötilaisuuksissa, joista voi ai-
heutua henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa
vahingonvaaraa. Lento- ja laskuvarjohyppy-
näytösten sekä -kilpailujen, erilaisten moottori-
kilpailujen ja näytösajojen tai ravi- ja ratsastus-
kilpailujen järjestäminen edellyttää aina vastuu-
vakuutuksen ottamista.

Tilaisuuden järjestäjän vahingonkorvaus-
vastuu katselijalle aiheutuneista vahingoista on
ollut usein KKO:n käsiteltävänä. Tyypillisesti ky-
symys on ollut katsomoon lentäneen pelivälineen
aiheuttamasta vahingosta. Esimerkiksi tapauk-
sessa KKO 1975 II 64 (ään.) jääkiekko-ottelun
järjestänyt yhdistys velvoitettiin suorittamaan
vahingonkorvausta katsojalle, joka oli vammau-



tunut kentältä ns. pitkänsivun katsomoon
lentäneestä jääkiekosta. Koska vahingon katsot-
tiin syntyneen jääkiekko-ottelulle tyypillisellä
tavalla ja sitä pidettiin myös ennalta arvattavissa
olevana eikä ottelun järjestäjä ollut näyttänyt
täyttäneensä velvollisuuttaan huolehtia siitä, että
katsojat olisivat olleet turvatut tällaiselta vahin-
golta43, järjestäjä tuomittiin korvausvelvolliseksi.

Jyväskylän suurajojen yhteydessä tapah-
tui vuonna 1996 suuronnettomuus, jossa yksi
katselija kuoli ja 38 loukkaantui ralliauton
suistuttua pikataipaleella yleisön joukkoon. Mui-
nakin vuosina moottoriurheilussa on sattunut
onnettomuuksia yleisön käveltyä pikataipaleella
ja jäätyä auton alle. Näitä tilanteita vastaa rat-
kaisu KKO 1955 II 112 (ään.), jossa moottori-
pyöräkilpailujen järjestäjä velvoitettiin suoritta-
maan vahingonkorvausta katsojalle, joka oli louk-
kaantunut pyörän suistuttua ajoradalta katsoji-
en joukkoon. Perusteena oli, että järjestäjät ei-
vät olleet ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin
vahinkojen estämiseksi. Korvauksen määrää
soviteltiin katsojan oman tuottamuksen perus-
teella.44

Vaikka tilaisuuden järjestäjän rangaistus-
vastuu vamman- tai kuolemantuottamuksesta ei
ole ollut esillä oikeuskäytännössä, mitenkään
poissuljettua se ei ole. Keskeistä on kysyä, mil-
laisia huolellisuusvelvoitteita järjestäjälle voitiin
asettaa ja onko katselija ottanut itse tietoisesti
riskejä esimerkiksi rikkomalla häntä koskevia
määräyksiä menemällä kilpailualueelle. Perus-
teet ovat osapuilleen samat kuin edellä jaksos-
sa 4 käsiteltiin urheilijalle aiheutuneen vahingon
yhteydessä.

Jos esimerkiksi rallikilpailun tieolosuhteet
eivät ole asianmukaisia, radan kunnosta vastaava
tilaisuuden järjestäjä voi joutua rangaistus-
vastuuseen yleisöön kuuluvien henkilövahingois-
ta. Jos ralliautoilija ei itse ole tiennyt radan
puutteellisuuksista, hänellä lienee oikeus luot-
taa radan asianmukaisuuteen45, eikä hän
vastanne onnettomuuden seurauksista.

Urheilijan rangaistusvastuuta katselijalle
aiheutetuista vahingoista voidaan arvioida peri-
aatteessa edellä jaksossa 2 esitetyllä tavalla. Jos
esimerkiksi jääkiekkoilija tahallaan ja tietoisesti
laukaisee kiekon katsomoon ja aiheuttaa
katselijalle vammoja, rangaistusvastuu pahoin-
pitelystä ei ole lainkaan poissuljettu. Tilanne on
luonnollisesti toinen, jos laukaus on ammuttu
pelitilanteessa ja pelin luonteeseen kuuluvalla
tavalla. Kyse ei ole siitä, että katselija olisi jolla-
kin tavalla �suostunut� siihen, että häntä kohti

laukaistaan, vaan siitä, onko jääkiekossa
vaadittavaa huolellisuutta noudatettu.

Huomioon on otettava myös se, kuinka
tietoisesti katselija itse on ottanut riskejä. Jos
katselija esimerkiksi lähtee kävelemään rallin
pikataipaleelle ja jos rallikuljettaja noudattaa sitä
huolellisuutta, jota ralliolosuhteissa voidaan edel-
lyttää, hän ei vastaa katselijan henkilövahingois-
ta. Tilanne arvioidaan samalla tavalla silloinkin,
kun kuljettajalle on ennakoitavaa, että katsojia
on maantiellä tai että auto voi suistua tieltä kat-
sojien joukkoon. Ratkaisevaa on se, onko ur-
heilija noudattanut häneltä edellytettävää huo-
lellisuutta. Vastaavalla tavalla arvioidaan tilaisuu-
den järjestäjän vastuuta.

Myös tilaisuuteen asetetun järjestyksen-
valvojan huolimattomuus voi periaatteessa tulla
arvioitavaksi, jos tilaisuus aiheuttaa vaaraa ylei-
sölle46. Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/
1999) 3.1 §:n mukaan järjestyksenvalvojan on
toiminnassaan asetettava etusijalle sellaiset toi-
menpiteet, jotka edistävät yleisön turvallisuut-
ta. Lain 4 §:n mukaan hänen on ilmoitettava
turvallisuutta ilmeisesti vaarantavista seikoista
tilaisuuden järjestäjälle tai alueen haltijalle ja
ryhdyttävä heti kiireellisiin toimenpiteisiin kuten
yleisön varoittamiseen ja ohjaamiseen pois vaa-
ra-alueelta. Hänen asemansa ei edellytä tehtä-
vien suorittamista oman hengen tai terveyden
uhalla, mutta hän ei toisaalta voi hallituksen
esityksen mukaan poistua paikalta ensimmäis-
ten joukossa heti vähäisenkin vaaratilanteen
ilmaannuttua47.

Tahallaan tai törkeästä huolimattomuudes-
ta tehdyt laiminlyönnit järjestyksen valvonnas-
sa on kriminalisoitu järjestyksenvalvojista anne-
tun lain 12 §:ssä. Periaatteessa on mahdollista,
että järjestyksenvalvojan katsotaan asemansa
perusteella vastaavan joidenkin katselijoiden
turvallisuudesta. Jos järjestyksenvalvoja vaikka-
pa päästää lapsia rallin pikataipaleella tielle, ei
ole poissuljettua, etteikö hän voisi vastata lap-
sille onnettomuudessa aiheutuneista henkilöva-
hingoista. Oikeuskäytännössä näitä tilanteita ei
ole Suomessa esiintynyt.

Karkeissa tapauksissa voisi periaatteessa
olla ajateltavissa sekin, että poliisiviranomainen
asetettaisiin virkavirhevastuuseen (ks. RL 40:11)
sillä perusteella, että terveydelle vaarallisen ylei-
sötilaisuuden järjestämisestä ei ole annettu tar-
peellisia määräyksiä. Tämä tulee erittäin poik-
keuksellisesti kyseeseen. Uuden kokoontumislain
lähtökohtana on, että tilaisuuden järjestäjällä on
ensisijainen vastuu tilaisuuden
turvallisuudesta48.Viranomaisilla on harvoin to-



siasiallisia mahdollisuuksia arvioida yleisölle ti-
laisuudesta aiheutuvia riskejä tai asettaa tilai-
suuden järjestäjälle merkittäviä huolellisuus-
velvoitteita vahinkojen varalta.

6. Katsomoväkivalta ja katselijan urheilijalle
aiheuttamat vahingot

Lopuksi voidaan esittää piirteitä niistä on-
gelmista, jotka liittyvät yleisön häiriökäyttäyty-
miseen. Katsomoväkivalta on nähty Euroopas-
sa erityistoimenpiteitä edellyttävänä ongelma-
na. Brysselissä toukokuussa 1985 Heyselin jal-
kapallostadionilla sattuneen murhenäytelmän
jälkeen Euroopan Neuvoston piirissä solmittiin
sopimus väkivaltaisuuksien estämisestä urhei-
lukilpailuissa (ETS No. 120, SopS 9/1987, A 147/
1987). Sopimuksessa pidetään erityisesti silmällä
jalkapalloa, mutta se voi tulla sovellettavaksi
muissakin urheilulajeissa49. Sopimuksen vaati-
muksia täyttävät Suomessa muun muassa
kokoontumislaki ja järjestyksenvalvojista annettu
laki.

Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet muun
muassa varmistamaan sen, että urheilu-
tilaisuuksissa ja niiden välittömässä läheisyydes-
sä on riittävästi järjestyksenvalvojia50 ja, että
yhteistyö poliisin ja järjestyksenvalvojien välillä
toimii hyvin51. Stadionien rakentamista koske-
vil la säädöksillä on turvattava
järjestyksenvalvojien ja poliisin toimintamahdol-
lisuudet, vastakkaisten kannattajajoukkojen erot-
taminen toisistaan katsomossa ja häiriköiden
kontrolli. Lisäksi sopimus korostaa jäsen-
valtioiden velvollisuutta valistukseen52 ja edel-
lyttää niiltä yhteistyötä ennen otteluita ja sen
jälkeen rikoksen selvittämisessä ja rikos-
prosessissa53.

Alkoholi on usein osasyynä häiriökäyttäy-
tymiseen. Jos häiriökäyttäytymistä on odotetta-
vissa, sopimus edellyttää, että alkoholin annis-
keluoikeuksia on voitava rajoittaa tai anniskelu
on voitava kokonaisuudessaan kieltää. Sosiaali-
ja terveysministeriö onkin tiukentanut vuonna
1998 muun muassa urheiluseuroja koskevia
anniskelumääräyksiä. Euroopan Neuvoston so-
pimuksen mukaan anniskeluoikeuksien myöntä-
misessä on otettava huomioon pakkausten
vaarattomuus. Alkoholin, ilotulitusvälineiden ja
väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden sta-
dionille tuomista on kontrolloitava.54

Euroopan Neuvoston sopimuksella ei ole
välittömiä rikosoikeudellisia oikeusvaikutuksia
Suomessa ja väkivallanteoista vastaavat niiden
tekijät. Yleisöväkivallasta vastaa rikos-

oikeudellisesti väkivaltaan syyllistynyt katselija.
Vastaavasti, jos katselija vahingoittaa tahallaan
urheilijaa esimerkiksi heittämällä vaarallisia esi-
neitä urheilukentälle, tekijä vastaa itse teostaan
ja sen seurauksista. Ulkomaisessa oikeuskäytän-
nössä on ollut arvioitavana muun muassa
ilotulitusraketin laukaiseminen jalkapallokentälle.
Kyse on näissä tilanteissa lähinnä pahoinpite-
lystä tai vammantuottamuksesta.

Sopimus ei sellaisenaan merkinne myös-
kään muutosta yleisötilaisuuden järjestäjän vas-
tuuseen. Kuten edellä todettiin, kokoontumislain
17 §:n mukaan yleisötilaisuuden järjestäjän on
huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säi-
lymisestä tilaisuudessa55. Periaatteessa on mah-
dollista, että karkealla tavalla järjestyksenpidon
laiminlyövä tilaisuuden järjestäjä voisi vastata
yleisön tahallaankin aiheuttamista vahingoista56,
jos esimerkiksi tilaisuudessa syntyneeseen mel-
lakkaan ei puututtaisi millään tavalla.

Toisaalta jos poliisiviranomainen on otta-
nut huolekseen tilaisuuden järjestyksenpidon
suunnittelun antamalla ohjeita ja määräyksiä
esimerkiksi järjestyksenvalvojien lukumäärästä,
sijoittamisesta ja muista vastaavista seikoista,
ja jos näitä määräyksiä ja ohjeita on noudatet-
tu, tilaisuuden järjestäjän tuskin voidaan sanoa
toimineen huolimattomasti, vaikka järjestyksen-
pito katsottaisiinkin jälkikäteen puutteelliseksi.
Poliisin määräysten mukaan toimivassa urheilu-
seurassa voitaneen pääsääntöisesti luottaa saa-
tujen ohjeiden ja määräysten
asianmukaisuuteen, jos poliisilla on ollut riittä-
vät tiedot tilaisuuden luonteesta ja siihen liitty-
vistä vaaroista.
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edes saatavilla. Lisäksi he viittasivat
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