
 

 
Helsingin yliopiston, Oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan oikeustieteellinen yksikkö järjestää 
urheiluoikeudellisen iltapäiväseminaarin Vaasassa Tammipihan tiloissa (Pitkäkatu 28 -30, 4. kerros) 
pe 27.3.2015 klo 12.30-16. 
 
Tilaisuus on avoin kaikille urheiluoikeudesta ja urheilusääntelystä kiinnostuneille.  
Luennoitsijoina toimii alan asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista. 
 
Ilmoittautumista pyydetään e-lomakkeen kautta viimeistään 16.3.2015. 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/56456/lomake.html 
 
Tervetuloa/ Välkommen! 
 
 
Ohjelma/ Program:  
12.30 Tervetuloa - Välkomna, professori Marcus Norrgård 
12.35 Samuli Miettinen (Helsinki) European Union sports regulation after the Lisbon Treaty 
13.10 Johan Lindholm (Umeå) The Court of Arbitration for Sport and Lex  Sportiva: An Empirical 
Study 
13.50 Kahvi - Kaffe 
14.20 Olli Norros (Helsinki) Urheilun vahingonkorvauskysymykset 
15.00 Antti Aine (Turku) Urheiluoikeuden ja kilpailuoikeuden rajapinnat 
16.00 Tilaisuus päättyy 
 
Johan Lindholm is an associate professor of law at Umeå University, Sweden, where he teaches 
and does research in European Union law and sports law. His research interests include legal issues 
in connection with doping, theories of sports law, and the application of competition law to sports. 
Among his recents publications are a monograph about legal and sport approaches to doping, a 
general textbook in sports law, and a study of the legality of UEFA’s Financial Fair Play rules. 
 
Dosentti, OTT, VT Antti Aine työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa. Aineella on laaja kokemus kilpailuoikeuden ja urheiluoikeuden 
soveltamiskysymysten käsittelystä. Aine on toiminut urheiluoikeuden professorina (ma.) Helsingin 
yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa lukuvuoden 2012–2013. Aine on ollut 
kilpailuneuvoston jäsenenä vuosina 2001–2002, markkinaoikeuden asiantuntijajäsenenä vuodesta 
2002 alkaen ja Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenenä vuodesta 2004 alkaen. Aine on toiminut 
liikuntalain uudistamista valmistelevan työryhmän pysyvänä asiantuntijana. 
 
Olli Norros on urheiluoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Urheiluoikeudellisten 
tutkimusten lisäksi hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita velvoiteoikeudesta ja 
arvopaperimarkkinaoikeudesta. 
 
Samuli Miettinen is co-author of The Sporting Exception in European Union Law (with Richard 
Parrish), the European Parliament report ‘The Treaty of Lisbon and EU Sports Policy’, the 
European Commission Report on ‘Equal treatment of non-nationals in individual sports 
competitions’ and several studies on social dialogue in sport. He lectured on these topics in the 
European Commission Technical Assistance and Information Exchange programme. Miettinen gave 
the VIII. Asser International Sports Law Lecture on the role of government in commercial sport.  


