
Uutuuskirja: Urheiluoikeus

”Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin” – kattavasti ja käytännönläheisesti
Urheilussa kuohuu. Korruptiotapaukset ravistelevat olympialiikettä ja suuria kansainvälisiä lajiliittoja. Dopinghuijaukset eivät
ole olleet vain yksittäistapauksia, vaan niiden taustalla on ainakin Venäjällä ollut valtiojohtoinen järjestelmä. Uusintatestien
myötä kymmenet olympiamitalit ovat menneet uuteen jakoon. Therese Johaugin tapaus puhuttaa yhä. Sopupelejä ja
vedonlyöntipetoksia on enemmän kuin on uskottu. Myös vastatoimiin on ryhdytty. Miten tässä kaikessa pysyy mukana?

Sekä urheilun kansanliikkeen piirissä että ammattimaisessa liiketoimintaurheilussa on odotettu ajantasaista perusteellista tietoteosta ja
käsikirjaa urheilun juridiikasta. Sellaisen ovat nyt kirjoittaneet Helsingin yliopiston entinen urheiluoikeuden professori Heikki Halila ja
urheiluoikeuden nykyinen professori Olli Norros. Heidän teoksensa Urheiluoikeus on juuri ilmestynyt.

”Tällä alalla on tapahtunut vuoden sisällä enemmän kuin koskaan”, kirjoittajat toteavat. ”Urheilun maailma on tänään aivan eri kuin Hannes
Kolehmaisen aikaan. Urheilu on yhä kansanliike, mutta siihen tulee koko ajan mukaan uusia ilmiöitä. Doping on saanut mediassa paljon
huomiota, mutta urheiluun liittyy myös suuria poliittisia kysymyksiä, esimerkiksi vedonlyöntimonopolien sääntely sekä urheilun ja julkisen vallan
suhde.”

Lähes 700-sivuisessa teoksessa on perusteellisesti hyödynnetty suomalaista ja kansainvälistä tutkimusaineistoa ja käytännönläheisin
esimerkein liitetty oikeussäännöt urheilun todellisuuteen. Saivatko Hautamäen mäkihyppääjäveljekset tehdä oman sponsorisopimuksen? Miten
kävi Arsenalin kannattajalle, joka myi fanituotteita seuran kotiareenan tuntumassa? Oliko Katrin Krabben dopingrangaistus
oikeudenmukainen? Millainen veroseuraamus kohtasi yleisurheilun MM-kisojen palkintoauton voittajaa? Mikä on rangaistavaa sisäpiirintiedon
käyttämistä vedonlyöntipetoksessa?

Selkeiksi kokonaisuuksiksi jäsennellyssä teoksessa käydään lävitse urheilun oikeuden koko vyyhti ennennäkemättömän kattavasti.
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Alma Talent  

Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä.
Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon
ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut,
tapahtumat ja koulutukset.
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