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ARVOKILPAILUJEN MYÖNTÄMISOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖKSEN-
TEKO URHEILUN LAJILIITOSSA

Dosentti Heikki Halila, Helsingin yliopisto

1. Johdanto

Arvokilpailujen myöntämistä koskevaan päätök-
sentekoon sisältyy urheilujärjestöissä usein pal-
jon latauksia ja odotuksia, ja se saattaa olla
merkittävän julkisen huomion kohteena. Kilpai-
lun kiristymisestä ja fair play�n rapautumisesta
kertovat tiedot ja arvelut lahjusten käyttämisestä
sekä muusta epäasiallisesta vaikuttamisesta
olympiakisoja ja keskeisten lajien
maailmanmestaruuskilpailuja haettaessa. Urhei-
lun oikeudellistumisen vuoksi ei ole ihmeteltä-
vää, että häviölle jääneet kisojen hakijat ovat
pyrkineet selvittämään myös sitä, onko oikeu-
dellisia keinoja käytettävissä tappion
kääntämiseksi voitoksi.

Käsittelen tässä kirjoituksessa arvo-
kilpailujen myöntämiseen liittyviä päätöksenteko-
tilanteita. Koska päätöksenteko tapahtuu aat-
teellisissa yhdistyksissä, tarkastelu on yhdistys-
oikeudellinen. Otsikosta ilmenevällä tavalla huo-
mioni kohteena ovat ensisijaisesti (Suomen)
kansallisten lajiliittojen päätökset. Käytännössä

näitä tärkeämpiä ovat Kansainvälisen Olympia-
komitean ja kansainvälisten lajiliittojen päätök-
set. Niihin paneutuminen edellyttäisi kuitenkin
tarkastelua muiden maiden kuin Suomen
yhdistysoikeuden kannalta ja asianomaisten jär-
jestöjen sääntöjen analysoimista. Tutkimus-
tehtävä olisi näin varsin vaativa. Erot Suomen
oikeuteen eivät silti ole välttämättä kovin suu-
ria, joskaan mihinkään analogiapäätelmiin ei
muitta mutkitta ole toki mahdollisuuksia.

2. Esteellisyys
päätöksenteossa

2.1. Urheilun oikeusturvalautakunnan
ratkaisu 1/2000

Urheilun oikeusturvalautakunta on joutunut ot-
tamaan 10.1.2000 tekemässään ratkaisussa (1/
2000) kantaa esteellisyyteen urheilukilpailujen
järjestämistä koskevassa asiassa. Ratkaisu kos-



ki Suomen Veneilyliitto r.y:n nopeuskilpailutoimi-
kunnan 28.9.1998 tekemää päätöstä  vuoden
1999 maailmanmestaruuskilpailujen järjestä-
misoikeuden myöntämisestä Jyväskylän Vene-
seuralle.

Eräs toinen jäsenseura oli lautakunnalle
tekemässään valituksessa pyytänyt kannanot-
toa siihen, oliko nopeuskilpailutoimikunnan ko-
kouksessa menetelty oikein, kun kolme toimi-
kunnan jäsentä oli katsottu esteelliseksi osallis-
tumaan asiasta päättämiseen. Jääväämisen pe-
rusteena oli se, että kilpailujen järjestämisoike-
utta olivat hakeneet myös ne seurat, joita asi-
anomaiset henkilöt edustivat toimikunnassa.

Oikeusturvalautakunnan päätös ei voinut
enää vaikuttaa siihen, keillä oli kilpailujen
järjestämisoikeus. Kilpailut oli pidetty, ennen kuin
valitus oli tullut lautakuntaan.

Esteellisyys urheilukilpailujen järjestämis-
oikeutta myönnettäessä ei ole ollut juridisena
kysymyksenä erityisesti pohdittavana, ennen
kuin urheilun oikeusturvalautakunta antoi
Veneilyliittoa koskevan ratkaisunsa. Oikeusturva-
lautakunta olikin sopiva foorumi tällaisen kysy-
myksen arviointiin. Kun kolmen kuukauden
valitusaika oli umpeutunut, ei asiaa olisi voitu
tutkia tuomioistuimessa. Oikeusturvalautakun-
nassa voitiin paneutua siihen monipuolisesti ja
yleistäkin linjausta hakien.1

Tässäkään tapauksessa oikeuskysymys ei
ollut siinä mielessä urheiluoikeudellinen, että sen
ratkaisemiseen olisi tarvittu urheiluoikeudessa
kehitettyä käsitteistöä ja yleisiä oppeja. Urhei-
luelämän tuntemus oli toki nytkin hyödyksi.
Ratkaisusuosituksen vaikutus ei toiselta puolen
välttämättä rajoitu pelkästään urheiluun, mikäli
tieto asiasta kulkeutuu eteenpäin. Myös muissa
järjestöissä kuten kulttuurijärjestöissä voi syn-
tyä erimielisyyttä siitä, keillä on oikeus osallis-
tua päätöksentekoon myönnettäessä
järjestämisoikeuksia erilaisille tapahtumille.

Urheilun oikeusturvalautakunta antoi rat-
kaisunsa kokoonpanossa, johon kuuluivat pu-
heenjohtajana Lauri Tarasti sekä jäseninä Erkki
Aurejärvi, Kurt-Erik Forstedt, Heikki Halila ja
Magnus Ståhlberg2 . Sihteerinä toimi Risto
Jalanko. Ratkaisusuositus oli yksimielinen: vali-
tusta pidettiin aiheellisena.

2.2. YhdL 37 § hallituksen ja valiokunnan
esteellisyyskysymysten oikeusohjeena

Oikeusturvalautakunnan tuli aluksi ottaa kantaa
siihen, mihin normiin perustuvaa oikeusohjetta
tapaukseen sovelletaan. Valittaja katsoi kysymyk-

seen tulevan esteellisyyttä yhdistyksen kokouk-
sessa sääntelevän YhdL 26 §:n. Huomaamatta
oli mahdollisesti jäänyt, että yhdistyslaissa on
oma pykälänsä hallituksen jäsenen esteelli-
syydestä, YhdL 37 §.

YhdL 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai
yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen
ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä
muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä rat-
kaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saat-
taa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Tämän lainkohdan voidaan katsoa soveltuvan
myös hallitusta alemman tason päätöksente-
koon, josta ei ole erikseen säännöksiä yhdistys-
laissa. Valiokunta ei rinnastu yhdistyksen orga-
nisaatiossa yhdistyksen kokoukseen vaan halli-
tukseen, joka sekään ei ole varsinainen
päätöksentekofoorumi.3  Olisi myös outoa, jos
esteellisyysinstituutiota ei sovellettaisi lainkaan
hallitustasoa alemmanasteiseen kokousmenet-
telyyn yhdistyksissä.

2.3. Milloin hallituksen ja valiokunnan
jäseneltä edellytetään puolueettomuutta?

Esteellisyydestä on säännöksiä eri puolilla oikeus-
järjestystä. Tuomarin, hallintovirkamiehen ja
välimiehen esteellisyyden funktio on taustaltaan
paljossa samantyyppinen kuin yksityisautono-
miaa nauttivissa yhteisöissä ja säätiöissä toimi-
vien yksityisten henkilöiden esteellisyys. Este-
ellisyyden tarkoituksessa on kuitenkin myös ero-
ja. Tuomarilta, virkamieheltä ja välimieheltä vaa-
ditaan riippumattomuutta ja puolueettomuutta.
Aatteellisissa yhdistyksissä asetelma ei yleisesti
ottaen ole samanlainen.

Yhdistyksen jäsenen ja hallituksen jäsenen
ei edellytetä olevan neutraaleja yleistä etua edis-
täviä toimijoita, vaan aatteellisissa kysymyksis-
sä on lupa toimia tavoitteellisesti ja vaikuttaa
yhdistyksen suuntaan. Hallituksen jäsen saa niin
ikään osallistua äänestykseen, kun päätetään
hallituksen tai sen jäsenen nauttimasta luotta-
muksesta yhdistyksessä. Yhdistyksen jäsen saa
myös käyttää äänivaltaa, kun ratkaistavana on
kysymys hänen erottamisestaan. YhdL 37 §:ssä
ei ylimalkaan ole esillä jäsenten välinen etu-
ristiriita, vaan esteellisyyssääntelyn funktiona on
ollut puuttuminen jäsenen yksityisen edun ja
yhdistyksen väliseen konfliktiin.

Yhdistyksen hallituksen jäsenen esteelli-
syyttä ei ole YhdL 37 §:ssä sidottu puolueetto-
muusvaatimukseen. Lainkohdan ala on pykälä-
tekstin valossa muutenkin verrattain suppea.
Risto Riitesuo on asettunut sille kannalle, että
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hallituksen jäsenen esteellisyysperusteita voi-
daan eräissä tapauksissa laajentaa sääntöperus-
teisesti4  ja että tulkintaa on mahdollista kehit-
tää esteellisyyttä laajentavaan suuntaan.5

Riitesuon kannanmuodostus on peruste-
iltaan hyväksyttävää, ja siihen on viitattu myös
tarkasteltavana olevassa oikeusturvalautakunnan
ratkaisussa. Yhdistyksen hallinnon puolueetto-
muutta voidaan tietyissä rajoissa pyrkiä edistä-
mään, mutta rinnastuksissa julkisen vallan ja
tuomiovallan käytössä esiin tulevaan esteelli-
syyteen on oltava varovainen. Missä nämä rajat
kulloinkin kulkevat, ei ole aina helppo määrit-
tää.

Riitesuo on lähtenyt siitä, että muun mu-
assa sukulaisuus voi muodostaa YhdL 37 §:n
mukaisen esteellisyyden, mutta mahdollisia este-
ellisyystilanteita on arvioitava kohta kohdalta
sellaisen puolueettomuuden vaarantumisen kan-
nalta, joka on yhdistyksissä relevanttia.6  Hän
on katsonut esteellisyyden tulevan niin ikään
kysymykseen kurinpitoasioissa, joissa tarvitaan
korostettua puolueettomuutta.7  Tämä seikka on
mainittu huomionarvoisella tavalla tarkastel-
tavana olevan oikeusturvalautakunnan ratkaisun
perusteluissa. Kurinpitoratkaisuissa ei ole kysy-
mys aatteellisista linjauksista, normaaleista
järjestöpäätöksistä, vaan tuomitsemistoimin-
nasta, jossa päätöksentekijöiden sidonnaisuuksia
tulee välttää.

Urheilun oikeusturvalautakunnan omat
säännöt ilmentävät hyvin niitä vaatimuksia, joi-
ta puolueettomuudelle on syytä asettaa kurin-
pitoasioissa. Lautakunnan jäsen tai sihteeri on
näet sääntöjen 12 §:n mukaan esteellinen kä-
sittelemään asiaa

1.  jos hän tai hänen puolisonsa taikka
lähisukulaisensa on asiassa osallisena tai tämän
avustajana tai edustajana;

2.  jos asian ratkaisusta on odotettavissa
erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai muille
1. kohdassa tarkoitetuille henkilöille:

3. jos hän on asiassa osallisena olevan
seuran jäsen tai yhteisön luottamushenkilö taik-
ka palvelus- tai toimeksiantosuhteessa tällai-
seen yhteisöön; taikka 4. jos luottamus hänen
puolueettomuuteensa muusta syystä ilmeisesti
vaarantuu.

Kurinpitoasiat ovat poikkeusasemassa yhdistyk-
sen hallituksen tai valiokunnan päätöksenteos-
sa. Samanlaista puolueettomuusvaatimusta ei
siten ole voitu kohdistaa esimerkiksi päätöksen-
tekoon avustusten myöntämisessä jäsenille.
Riitesuo onkin kiinnittänyt huomiota siihen, että

YhdL 37 §:ään perustuva esteellisyys tulee har-
voin kysymykseen myönnettäessä avustuksia tai
vastaavia jäsenyhdistyksille tai muille yhteisöil-
le. Perusteena on se, että hallituksen jäsenen
yksityinen etu ei ole kyseisissä tapauksissa risti-
riidassa yhdistyksen edun kanssa.8

Vaikka yhdistyksissä on syytä huolehtia ta-
valla tai toisella tasapuolisuudesta avustuspää-
töksien teossa, jos kaikki jäsenjärjestöt eivät ole
edustettuina hallituksessa tai valiokunnassa,
päätöksenteon esteellisyyssäännöksiä ei tavalli-
sesti jouduta soveltamaan. Jos päätökset kui-
tenkin loukkaavat olennaisesti jäsenten
yhdenvertaisuutta, seurauksena voi kuitenkin olla
mitättömyys.

2.4. Olivatko arvokisoja hakeneiden vene-
seurojen edustajat esteellisiä?

Oikeusturvalautakunta totesi ratkaisussaan, et-
tei Suomen Veneilyliiton säännöissä ollut mää-
räyksiä nopeuskilpailutoimikunnan jäsenten este-
ellisyydestä ja ettei esteellisyydestä ollut saa-
dun selvityksen mukaan muodostunut aikaisem-
paa vakiintunutta käytäntöä. Tämä oli
lisäargumenttina sille päättelylle, jonka mukaan
hakijaseuran edustajat eivät olleet YhdL 37 §:n
mukaan esteellisiä päätöksenteossa.

Hakijaseurojen edustajat ovat hyvinkin voi-
neet jäävätä itseään arvokilpailujen järjestämis-
oikeudesta päätettäessä, mutta tästä ei ole syn-
tynyt minkään lajin osalta yleisesti tietoon tul-
lutta käytäntöä. Yksittäistilanteilla ei ole oikeu-
dellista merkitystä senkään vuoksi, ettei pää-
töksenteosta pidättymiseen ole luultavasti kat-
sottu olevan oikeudellista velvollisuutta
jääväämiseen vaan perusteena ovat olleet eet-
tiset syyt.

Riitesuo ei ole käsitellyt tutkimuksessaan
esillä olevaa asiaa, jota ei ole tähän asti koettu
ongelmalliseksi järjestöelämässä. Oikeus-
tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan kaikkiin
kuviteltavissa oleviin yksityiskohtiin paneutumi-
nen vaan suuntaviivojen hahmottaminen
relevantin aineiston avulla. Oikeusturva-
lautakunnan ratkaisun voidaan sanoa olevan
sopusoinnussa Riitesuon esityksen kanssa. Tämä
vahvistaa ratkaisun legitimiteettiä, joskaan rat-
kaisua ei ole voitu suoraan johtaa Riitesuon teks-
tistä.

Ei ole itsestään selvää, pidetäänkö ratkai-
sua oikeudenmukaisena siellä, missä huomiota
kiinnitetään ensisijaisesti arvokysymyksiin. Ha-
vaintojeni mukaan on urheiluvaikuttajia, joiden
mielestä hakijaseurojen edustajien tulisi jäävätä
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itseänsä arvokilpailujen järjestämisoikeutta
haettaessa. Jäljempänä palataan siihen, onko
merkitystä sillä, miltä ratkaisu näyttää.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, ettei Kan-
sainvälisessä Olympiakomiteassa ole pidetty
esteellisinä hakijamaiden edustajia päätettäes-
sä olympiakisojen järjestämisoikeudesta. Olym-
piakisojen hakijana ovat tosin kaupungit eivät-
kä KOK:n jäsenmaat, eivätkä KOK:n jäsenet ole
KOK:n käsityksen mukaan jäsenmaiden edus-
tajia vaan päinvastoin KOK:n edustajia jäsen-
maiden kansallisissa olympiakomiteoissa. Tämä
ei perusteiltaan muuta asetelmaa asia-
kysymyksessä.

Jäsenseuroista valitut henkilöt eivät ole lii-
ton toimielimissä oikeudellisesti arvioiden seu-
rojen vaan liiton edustajia.9  Tämän varaan ei
kuitenkaan voida tehdä päätelmiä esteelli-
syydestä; muuten sorruttaisiin väärille jäljille
johtavaan käsitelainopilliseen ajateluun.

2.5. Voiko käytäntö muuttua?

Oikeusturvalautakunnan perustelujen johdosta
ei voida suoraan sanoa, olisiko ratkaisu ollut
toinen, jos liiton säännöissä olisi hakijaseuran
edustajat määrätty esteellisiksi tai jos alan va-
kiintuneen käytännön mukaan näitä olisi pidet-
ty esteellisinä. Kysymyshän on YhdL 37 §:n tul-
kinnasta: salliiko se tällaisen pätevän sääntö-
disponoinnin tai olisiko lain sanamuotoa
venytettävissä niin pitkälle, että käytäntö mah-
dollistaisi kyseisen esteellisyysperusteen
laajennuksen.

Yhdistysrekisterin tarkastettavaksi ei ole
saadun tiedon mukaan toimitettu sellaisia ur-
heilun lajiliiton sääntöjä, joissa esteellisyyttä olisi
laajennettu käsittämään arvokilpailujen järjes-
tämisoikeutta koskevan päätöksenteon.10  Ei ole
varmaa, olisiko nykyisten oikeuskäsitysten val-
litessa perusteita hyväksyä tällainen
sääntödisponointi.

Ainakin jossain määrin kysymys on siitä,
millaiseksi arvokilpailujen myöntämisoikeus yh-
distyksissä koetaan. Käsitykset voivat muuttua
siihen suuntaan, että vain niiden halutaan osal-
listuvan arvokilpailujen myöntämistä koskevaan
päätöksentekoon, joilla ei ole oman seuransa
intressiä asiassa. Jos hakijaseurojen edustajat
pieteettisyistä vetäytyvät päätöksenteosta, asi-
assa ei voi syntyä muita pulmia kuin lähinnä
teoreettinen vahingonkorvausvastuu. Jos sään-
töihin onnistutaan kirjaamaan tätä tarkoittava
esteellisyysperuste, ongelmia syntyy, jos sen
lainmukaisuudesta syntyy myöhemmin kiistaa

järjestön sisällä. Voidaanhan yhdistysrekisteri-
viranomaisen hyväksymien sääntöjen pätevyys
riitauttaa tuomioistuimessa.

Kiinnekohtien hakemiseksi voidaan vielä
todeta, että arvokilpailujen myöntämistä koske-
va päätös on tavallisesti lajiliitossa kantavuu-
deltaan paljon merkittävämpi ratkaisu kuin toi-
minta-avustusten jakaminen seuroille. Sen mu-
kanaan tuoma julkisuusarvo ja taloudellinen hyö-
ty saatetaan kokea niin korkeaksi, ettei kenen-
kään katsottaisi sallia toimivan päätöstä tehtä-
essä �tuomarina omassa asiassaan�. Jos hakija-
seurojen jäsenet olisivat esteellisiä avustus-
päätöksiä tehtäessä, kyseinen logiikka olisikin
perusteltu. Kun näin ei kuitenkaan meillä vakiin-
tuneen käsityksen mukaan ole asian laita, este-
ellisyys ei vallitsevan opin mukaan ulotu tällai-
seen jäsenseurojen väliseen intressiristiriita-
tilanteeseen.

Esteellisyyden osalta voidaan vielä viitata
keskusteluun siitä, miltä oikeuden pitää näyttää,
eli mitä merkitsee lausuma �justice must be seen
to be done�. Göran Portin on voinut vakuutta-
vasti osoittaa, että kun on ollut kysymys tuoma-
rin esteellisyydestä, linjausten tulee perustua
Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin, ei kan-
salliseen tilkkutäkkiin siitä, miltä oikeuden tulee
ihmisoikeussopimuksen valossa näyttää. Siksi ei
voida spekuloida esimerkiksi sillä, mitä keski-
vertokansalaisen tiedontasoa edustava kansalai-
nen katsoo, vaan Ihmisoikeustuomioistuimen lin-
jan mukaisesti on esteellisyyteen oltava objek-
tiiviset, legitiimit syyt.11

Esteellisyys yhdistyksen toimielimissä ei
perustu Ihmisoikeussopimukseen. Merkitystä
vailla ei ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta käy-
tävä keskustelu kuitenkaan tältäkään osin ole.
Tarkasteltaessa esteellisyyttä yhdistyksen toimi-
elimissä ei voida lähtökohdaksi asettaa keski-
vertokansalaisen ajatuksia asianmukaisesta kä-
sittelystä, vaan perustana on oltava kurinalainen
lainoppi.

4. Kilpailuoikeuden ja jäsenten
yhdenvertaisuuden vaikutus päätöksente-
koon

Suomalaisessa doktriinissa vallitsevan käsityksen
mukaan ns. puolijulkisoikeudellisia yhdistyksiä ei
aseteta päätöksentekomuotoja arvioitaessa eri
asemaan �tavallisiin� yhdistykseen nähden.12

YhdL 37 §:n �normaalitulkinnasta� poikkeavien
esteellisyysperusteiden omaksumista ei siksi
voida vaatia, vaikka urheilun lajiliitolla katsottai-
siin olevan kilpailuoikeudellisesti määräävä mark-
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kina-asema. Tasapuolisuusvelvoite ei vaikuta sii-
hen, keillä on oikeus osallistua päätöksentekoon.

Missä tahansa yhdistyksessä, niin myös
urheilun lajiliitossa, on noudatettava YhdL 33
§:ää. Sen mukaan yhdistyksen päätös ei saa
päätöksentekotavaltaan eikä sisällöltään olen-
naisesti loukata jäsenten yhdenvertaisuutta.
Tämä ei kuitenkaan edellytä esimerkiksi sitä, että
jokaisen hakijaseuran olisi vuorollaan päästävä
järjestämään arvokilpailut. Kysymys on kuiten-
kin aatteellisesta eli järjestölliseestä ratkaisusta
eikä taloudellisen edun myöntämisestä seuroil-
le. Autonomiaan kajoamiseen tulee olla tässä-
kin erityiset perusteet.

Yhdistyslaissa ei li ioin ole operoitu
epäoikeutetun taloudellisen edun omimisella
yhdistyksen jäsenelle. Siksi ei yhdenvertaisuuden
loukkaukseen voida hevin vedota, vaikka arvo-
kilpailujen myöntämisoikeus jatkuvasti annetaan
vain jollekin seuralle, jos tähän on asianmukai-
set perusteet.13

5. Voidaanko arvokilpailujen myöntämises-
tä päättää valiokunnassa?

Suomen Veneilyliiton päätöksestä Urheilun
oikeusturvalautakuntaan tehdyssä valituksessa
ei kyseenalaistettu liitossa omaksuttua
toimivaltajakoa, jonka mukaan ratkaisuvalta oli
tällaisessa asiassa hallitustasoa hierarkkisesti
alempana. Päätöksen johdosta ei liioin haettu
vahingonkorvausta menetetyn järjestämisoikeu-
den perusteella. Kokonaan oma asiansa olisi ol-
lut, miten menestyksellisesti tällaisia vaatimuk-
sia olisi voitu esittää lautakunnassa sen toimi-
vallan vuoksi.

Olen käsitellyt väitöskirjassani �Toimivalta-
jako yhdistyksissä� toimivaltaa asiakysymyksis-
sä hallituksen alapuolella olevassa organisaati-
on osissa.14  Merkittävin tutkittava kohdealue on
ollut se, millainen asema valiokunnilla voi olla
yhdistyksissä.15  Arvokilpailujen myöntämistä
koskevaa päätöksentekoa en ole kuitenkaan ot-
tanut tarkasteltavaksi.

Toimivaltajakoa yleisesti koskevien periaat-
teiden johdosta on lähdettävä siitä, ettei näin
merkittävästä asiasta päättäminen voi kuulua
valiokuntatasolle. Monialaseuroissa ei liioin voi-
da pitää ratkaisuvaltaa lajijaostossa, jos pääse-
uran toimielimillä ei ole mahdollisuuksia puut-
tua jälkikäteenkään tehtävään ratkaisuun.

Käytännössä on kehitetty hyväksyttäviä
tapoja, joilla yhdistyksen hallituksen kanta on
sidottu valiokunnan tai jaoston myötä-
vaikutukseen, ja niitä voidaan käyttää myös arvo-

kilpailujen järjestämisoikeudesta päätettäessä.
Olen tehnyt niistä selkoa väitöskirjassani.16  Suo-
men Veneilyliiton tapauksessa ei tällaisia ollut
kuitenkaan käytössä.

6. Epäasiallinen vaikuttaminen
päätöksentekijöihin

6.1. Tosiseikastokuvauksia ja alustavia
kannanmäärityksiä

Ajankohtaisena syynä otsikkokysymyksen
käsittelyyn on se, että Etelä-Afrikka hävisi hei-
näkuussa 2000 FIFA:n hallituksessa toimitetus-
sa äänestyksessä yhdellä äänellä jalkapallon
vuoden 2006 MM-kilpailujen järjestämisoikeuden
Etelä-Afrikalle. Uuden Seelannin edustaja äänesti
tyhjää, vaikka hänen taustaryhmänsä katsottiin
velvoittaneen häntä äänestämään tässä tilan-
teessa Etelä-Afrikkaa. Saksan väitettiin tarjon-
neen lahjuksia FIFA:n hallituksen jäsenille. Leh-
titietojen mukaan asiassa on vaadittu oikeudel-
lisia selvityksiä.17

Ainakin kaksi pulmatilannetta ratkeaisi var-
sin selkeästi, mikäli jalkapallon MM-kisojen
myöntämistä koskevaan päätöksentekoon sovel-
lettaisiin Suomen oikeutta. Oikeudellisesti sito-
vaa äänestysohjetta ei näet voida antaa halli-
tuksen jäsenelle18 , eikä yhdistyksen säännöis-
säkään voida estää äänestämästä tyhjää19 . Pää-
töksentekijöiden painostaminen on sen sijaan
oikeudelliselta kannalta hankalammin selvitet-
tävä asia.

Urheilun arvokilpailujen myöntämisestä
päättäviin saatetaan kohdistaa monenlaista vai-
kuttamista. Suomen oloissa keinot lienevät var-
sin lieviä verrattuna siihen, millaisia ne voivat
olla muualla. Oman hakemuksen esittely on ta-
vallisesti sellaista, mitä ennen kutsuttiin nimellä
kauppiaallinen kehuminen tai enuntiatiivinen
vakuuttelu. Sillä ei ole tavallisesti oikeudellista
merkitystä: vaikuttamisen kohteeksi joutuneen
on ymmärrettävä, että hakija esittää asiansa
myönteisessä valossa pulmatilanteita vähätellen.
Kilpailevien ehdokkaiden hakemusten
arvosteleminen, siltä osin kuin sitä saattaa esiin-
tyä, ei liioin ole samasta yleensä oikeudellisesta
ongelmallista.20

Muualla maailmassa voivat käytössä olla
kovemmatkin otteet. Jalkapallon MM-kilpailujen
alla lähetetyt lahjuskirjeet vaikuttavat ainakin
tätä kirjoitettaessa huonolta pilalta: todellises-
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ta, oikeudellisesti merkityksellisestä lahjomisesta
ei voi olla kysymys, jos tällä tasolla luvataan
tarjota toivotusta äänestyskäyttäytymisestä palk-
kioksi käkikelloja. Tällaisen luulisi vaikuttavan
asianomaisen hakijan kannalta kielteiseen suun-
taan, mikäli viesti vaikuttaa uskottavalta.

Tilanne on jo toinen, jos asianomaisen
maan lajiliitolle luvataan merkittäviä rahan-
arvoisia etuja kuten valmennus- ja leiritukea, niin
kuin eräissä tapauksissa on ilmeisesti tapahtu-
nut. Kuten tunnettua Kansainvälisen olympia-
komitean jäsenille ja näiden lähipiireille on an-
nettu etuja, joita pidettäisiin rikosoikeudellisesti
lahjuksina, jos ne olisi annettu tuomarille tai vir-
kamiehelle.21

Kun urheilun arvokilpailun myöntämisestä
päättävälle luvataan merkittäviä taloudellisia
etuja tai kun asianomainen ottaa niitä vastaan,
ei olla tekemisissä rikosoikeudellisen vastuun
kanssa. Siviilioikeudellinen pätemättömyys voi
sen sijaan tulla harkittavaksi, jos tällöin rikotaan
asianomaisen järjestön asettamia normeja.

Poissuljettua ei ole, että käytössä jo ovat
tai tulevat olemaan vielä tiukemmat otteet. Syynä
voi olla mm. se, että kansainvälinen rikollisuus
on iskeytynyt myös urheiluvedonlyöntiin, jonka
piiriin voi kuulua arvokilpailujen myöntäminen.
Päätöksentekijään tai hänen lähipiiriinsä kohdis-
tuva uhkaus saattaa jopa sisältää pakottavan
hengen tai terveyden vaaran eli täyttää oikeus-
toimilain 28 §:n törkeän pakon tunnusmerkistön.

6.2. Oikeustoimiopillinen pätemättömyys ja
arvokilpailujen myöntämistä koskeva pää-
töksenteko

6.2.1. Doktriinin perusteita

Suomen oikeustieteessä on käsitelty jonkin ver-
ran sitä kysymystä, miten oikeustoimiopillinen
pätemättömyys vaikuttaa yhteisön päätöksen
pätevyyteen. Aihetta ensimmäisinä käsitelleistä
tutkijoista voidaan mainita Taxell22  ja Kyläkallio23 .
Perinpohjaisimmin siihen on paneutunut Havansi
teoksessaan �Panttioikeus osakkeeseen. Toinen
osa�. Olen pääasiassa Havansin syvälliseen poh-
dintaan tukeutuen pyrkinyt lähestymään tema-
tiikkaa yhdistysoikeuden kannalta tarkastelles-
sani yhdistyksen jäsenyyden syntyyn liittyviä
pätemättömyystilanteita.24  Yleisemmällä tasol-
la olen käsitellyt aihetta Tarastin kanssa
kirjoittamassani teoksessa �Yhdistysoikeus�.25

Havansi on hakenut vastauksia siihen, mi-
ten osakkeenomistajaa ja ulkopuolista suojataan

osakeyhtiön disponoinneilta. Hän on päätynyt
sivullisen immuniteettia tutkiessaan siihen, että
oikeustoimiopilliset pätemättömyysperusteet
voivat soveltua myös yhteisöjen päätöksente-
koon - muussakin kuin asunto-osakeyhtiöiden
päätöksenteossa, johon hän on kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota. Havansi on KKO-prejudika-
tuuriakin hyväkseen käyttäen voinut päätyä sii-
hen, että OikTL 33 § soveltuu laajasti osakeyh-
tiöiden päätöksentekoon. Tekstin otsikoinnin ja
sisällönkin perusteella myös muut oikeustoimi-
lain 3 luvun pätemättömyysperusteet voivat
hänen mukaansa tulla kysymykseen
pätemättömyysperusteina osakeyhtiöissä. Osa-
keyhtiölain omat pätemättömyyssäännökset ei-
vät näin sulkisi pois niiden soveltamista.26

6.2.2. Sivullisen immuniteetti ja arvo-
kilpailuja hakenut taho

Havansin tertiuksen immuniteettia koskeva oppi
soveltuu sikäli yhdistyksen päätöksentekoon,
että YhdL 33 §:ssä on säädetty sivullisen oike-
utta loukkaava päätös mitättömäksi. Näin tosin
olisi juuri Havansinkin esittämien käsitysten pe-
rusteella, vaikkei asianomaista säännöstä
yhdistyslaissa olisikaan. Eri asia kuitenkin on,
voiko arvokilpailujen järjestämisoikeutta hake-
nut - tässä tapauksessa lakiperusteisen - sivulli-
sen immuniteetin opin myötä saada kumotuksi
yhdistyksen päätöstä, jolla kyseinen hakija on
epäasiallisen menettelyn vuoksi tul lut
sivuutetuksi.

Kilpailujen järjestämisoikeudesta päättämi-
nen kuuluu yhdistysautonomian piiriin, eikä haki
ja voi siksi vedota ns. objektiivisiin syihin, joi-
den perusteella hakemuksen olisi pitänyt me-
nestyä kilpailussa. Tilanne on sama mm. silloin,
kun yhdistys on palkkaamassa itselleen työnte-
kijää.

Arvokilpailujen järjestämisoikeutta itselleen
hakenut kokee oikeuttaan loukatun, jos
epäasiallinen menettely yhdistyksen sisällä on
johtanut hakemuksen menestymättä jäämiseen.
Asetelma ei kuitenkaan ole sama kuin esimer-
kiksi asunto-osakeyhtiössä: erityisesti paljon
siteeratusta KKO:n ratkaisusta 1961 II 100
ilmenevällä tavalla on voitu suojata asunto-osa-
keyhtiön tulevia määräysvallan käyttäjiä julista-
malla OikTL 33 §:n perusteella mitättömäksi
päätös, jossa on myönnetty hallinnolle vastuu-
vapaus ja heikennetty näin yhtiön asemaa siitä,
millainen sen on perustellusti voitu olettaa ole-
van. Arvokilpailujen hakija ei voi vedota tällai-
seen konkreettiseen sopimusasemaan eikä sii-
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hen perustuviin sopimusodotuksiinsa, jos sivul-
lisen sopimusasemaa ei ole heikennetty. Tämä
ei näytä voivan vedota menettelyvirheisiin sillä
tavoin kuin yhdistyksen jäsenet.

6.2.3. Oikeustoimioppiin vetoaminen
yhdistyksen sisäisesti

6.2.3.1. Doktrinäärisiä kysymyksiä

Asetelma poikkeaa edellä kuvaillusta, jos
menettelyvirheeseen vedotaan arvokilpailujen
myöntämisestä päättäneen yhdistyksen sisällä.
Kyläkallio on asettunut aikaisemman osakeyh-
tiölain aikana julkaisemassaan monografiassa
varovaisesti sille kannalle, että osakeyhtiön osak-
keenomistaja voi ainakin joissain tilanteissa ve-
dota tahdonilmaisun muodostamisessa tapah-
tuneeseen virheeseen tai siihen rinnastettavaan
tilanteeseen.27  Hän on toistanut käsityksensä
myös nykyiseen osakeyhtiölakiin perustuvissa
esityksissä.28  Kuten edellä on havaittu, Havansin
voidaan todeta olevan varauksettomamminkin
tällä kannalla.

Olen omasta puolestani käsitellyt asiaa
yhdistysoikeuden kannalta ja tukeutunut pitkäl-
ti Havansin yhtiöoikeudessa esittämiin käsityk-
siin. Samalla olen alleviivannut näyttökysymysten
hankaluutta.29  Asiassa voidaan viitata myös sii-
hen, että YhdL 32 §:n mukaan yhdistyksen jä-
sen voi moittia tuomioistuimessa yhdistyksen
päätöstä, jos se ei ole syntynyt asianmukaisessa
järjestyksessä.

YhdL 32 §:n ei ole tosin mainittu tarkoitta-
van oikeustoimiopillista pätemättömyyttä, vaan
se koskee säännönmukaisesti �näkyvissä� ole-
via (kokous)menettelyvirheitä toisin kuin
oikeustoimiopilliset pätemättömyysperusteet.
Niissä on tavallisesti kysymys kokoustilanteessa
piiloon jääneestä vaikuttamisesta, joka voi joh-
taa myös siihen, että painotuksen kohteeksi jää
pois kokouksesta. Myös tämä voi muodostaa
pätemättömyysperusteen. Sinänsä on mahdol-
lista, että YhdL 32 §:ään ja oikeudelliseen
tahdonmuodostukseen perustuvat pätemättö-
myysperusteet vaikuttavat rinnakkain, jolloin
kumpaankin voidaan vedota omien edellytys-
tensä mukaisesti.

KKO:ssa ratkaistavaksi tul leissa
osakeyhtöoikeudellisissa jutuissa tahdonilmais-
virheisiin on puuttunut osakkeenomistaja tai
(muu) sivullinen, joka on voinut vedota
kanteensa perusteeksi varallisuuspitoisiin oike-
uksiinsa, taloudelliseen intressiinsä.30  Tuomiois-

tuin on voinut todeta osakkeenomistajan tai si-
vullisen olevan oikeuttaan loukkaavan yhtiön
päätöksiin nähden immuuni, jollei päätöksiä ole
tehty asianmukaisessa järjestyksessä.

Asetelma on toinen, jos yhdistyksen jäsen
vetoaa oikeustoimiopillisiin pätemättömyys-
perusteisiin voimatta tukeutua siihen, että yh-
distyksen päätös on loukannut hänen varallisuus-
pitoisia oikeuksiaan. Tässä tapauksessa on lou-
kattu yhdistyksen eikä jäsenen intressiä, ei to-
sin välttämättä niin suoranaisesti kuin siinä La-
kimies-lehdessä käsittelemässäni tapauksessa,
jossa joku on päässyt yhdistyksen jäseneksi
yhdistystä erehdyttämällä. Olen perustellut
oikeustoimiopillisten pätemättömyysperusteiden
soveltumista tähän tilanteeseen osaksi sillä
sopimuksenkaltaisella tilanteella, joka vallitsee
yhdistyksen ja jäsenen välillä.31  Tällainen ase-
telma on tosin konstruoitavissa arvokisojen
järjestämisoikeuden saaneen ja yhdistyksen
välillä, mutta näin ei ole asian laita puhtaasti
aatteellisia päätöksiä tehtäessä.

Osakeyhtiöoikeudellisessa kirjallisuudessa
ei ole esitetty erikseen sitä vaatimusta, että
oikeustoimiopilliset pätemättömyysperusteet
soveltuisivat vain varallisuuspitoisten oikeuksi-
en suojaksi. Asiaa ei ole tarvinnut harkita, kun
käytännössä ei ilmeisesti ole tullut vastaan ti-
lanteita, joissa muut intressit olisivat kaivanneet
suojaa. On kuitenkin ajateltavissa, että esimer-
kiksi yhtiökokouksen suorittamissa vaaleissa
vedottaisiin tahdonmuodostusvirheeseen. Niis-
sähän ei kenelläkään ole osakkeenomistajana
varallisuusoikeudellista intressiä lopputuloksen
korjaamiseen.

OikTL 36 §:n soveltamisalaa on katsottu
voitavan laajentaa yhteisöoikeudessa puhtaan
varallisuusoikeudellisen alueen ulkopuolelle32 , ja
(oikeustoimi)lakiin kirjaamattomien tahdon-
muodostusvirheiden soveltamiseen on koko
oikeusjärjestyksen kentässä suhtauduttu yhä
myönteisemmin, joskin yleistäviä päätelmiä va-
roen33  . Näidenkin seikkojen vuoksi saatetaan
puoltaa sitä kantaa, että mihin tahansa OikTL 3
luvussa säänneltyyn tahdonmuodostus-
virheeseen voitaisiin vedota yhdistysten päätök-
senteossa niiden omien soveltamiskriteerien ra-
joissa. Näin todettaessa on kuitenkin syytä ko-
rostaa sitä, että mikä tahansa tahdonmuodostus-
virhe ei voi johtaa pätemättömyyteen. Yhdis-
tystoiminnan luonteeseen kuuluvat myös valta-
peli ja kovakin voimainmittelö, jotka eivät ole
vieraita urheilujärjestöillekään. Siksi on hyväk-
syttävä tai pikemminkin siedettävä varsin pit-
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källekin menevät päätöksentekijöihin kohdistu-
vat painostustoimet.

6.2.3.2. Tahdonmuodostusvirheisiin
vetoamisen rajat

Tahdonmuodostusta koskevia pätemättömyys-
perusteina voivat käytännössäkin tulla kysymyk-
seen mm. pakottaminen (OikTL 28-29 §), pe-
tollinen viettely (OikTL 30 §), kiskominen (OikTL
31 §) sekä kunnianvastainen ja arvoton vetoa-
minen oikeustoimeen (OikTL 33). Viimeksi mai-
nitun lainkohdan perusteella voidaan (rajoite-
tusti) vedota virheellisten tietoja perusteella teh-
tyyn päätökseen, milloin motiivierehdykseen
vetoamisen edellytykset täyttyvät asianomaisen
itsensä erehdyttyä päätöksensä vaikuttimissa.
Tarkasteltavana olevassa tilanteessa sen toteu-
tuminen liene harvinaista. Ennemminkin voi
kysymykseen tulla se Oikl 30 §:n tai 33 §:n
tunnusmerkistön täyttävä tilanne, jossa
päätöksentekijää on johdettu tämä
tahdonmuodostukseen vaikuttaneella tavalla
harhaan virheellisiä tietoja antamalla tai tietoja
salaamalla.

Tahdonmuodostusvirhetilanteissa on kan-
tajana oltava yhdistyksen jäsen. Kanneperus-
teena ei ole sitä YhdL 32 §:ään kirjattua vaati-
musta, jonka mukaan kanneoikeus on vain sillä,
joka ei ole myötävaikuttanut tehtyyn päätökseen.
Vaatimuksena on sen sijaan se, että kantajan
omaan tahdonmuodostukseen on vaikutettu
pätemättömyyskynnyksen ylittävällä tavalla.
Kanteen nostamisessa ei olla sidottuja YhdL 32
§:ssä säädettyyn kolmen kuukauden moite-
aikaan.34

Tahdonmuodostusvirheeseen vetoamises-
sa on vaatimuksena se, että virhe on voinut vai-
kuttaa lopputulokseen. Selvimmin tämä tarkoit-
taa sitä, että äänestyksen tulos olisi muuttunut
päinvastaiseksi, jos tahdonmuodostusvirhe ei
olisi päässyt vaikuttamaan lopputulokseen.35

Sinänsä on ajateltavissa, että myös muut kuin
painostuksen kohteeksi joutuneet olisivat voi-
neet muuttaa kantaansa, jos painostusta ei olisi
ollut. Tässä tapauksessa syy-yhteyttä on kuiten-
kin vaikea osoittaa, minkä vuoksi kyseisellä pe-
rusteella kanne ei käytännössä menestyne.36

Oikeustoimiopilliset tahdonmuodostus-
virheet on tapana jakaa vahvoihin ja heikkoihin.
Vahvaan pätemättömyysperusteeseen
vedottaessa ei merkitystä ole sillä, onko sopimus-
kumppani ollut ns. perustellussa vilpittömässä
mielessä tahdonmuodostusvirheen osalta.

Oikeustoimilain vahvoista pätemättömyys-

perusteista voi käytännössä tulla kysymykseen
lähinnä Suomen ulkopuolella urheilun arvo-
kilpailujen päättämistilanteessa törkeä pakko.
Sen tunnusmerkistöön kuuluu väkivaltainen
piteleminen taikka pakottavan hengen tai ter-
veyden vaaran käsittävä uhkaus. Jos sen
tunnusmerkistö toteutuu, ei enää tarvitse osoit-
taa kenenkään olleen tietoinen uhkauksesta.
Pätemättömyyteen vetoaminen edellyttää kui-
tenkin reklamoimista eli virheeseen vetoamista
heti uhan poistuttua.

Heikkoihin pätemättömyysperusteisiin ve-
toaminen edellyttää oikeustoimilain mukaan
vastapuolen vilpillistä mieltä. Tästä vaatimukses-
ta ei voitane poiketa, kun kysymys on yhteisö-
jen päätöksenteosta. Sopimustilanteissa ei ole
yleensä vaikea osoittaa, kenen vilpillisestä mie-
lestä on kysymys. Tilanne ei ole samanlainen,
kun yhdistyksen jäsenen katsotaan joutuneen
toimimaan jonkin heikon pätemättömyys-
perusteen tunnusmerkistön aiheuttamalla taval-
la.

Kun kysymys on arvokilpailujen myöntämi-
sestä, vastapuoli on kuitenkin olemassa. Kysees-
sä on se hakija, jolle on päätetty myöntää oike-
us kilpailujen järjestämiseen. Siksi joudutaan
heikkojen pätemättömyysperusteiden osalta ar-
vioimaan vilpillistä mieltä sen näkökulmasta. Jos
hakija on peustellusti vilpittömässä mielessä
painostustoimien johdosta, pätemättömyyteen
ei voida vedota.

6.3. Vahingonkorvausoikeus menestymättä
jääneen hakemuksen johdosta

Arvokilpailujen järjestämisoikeutta hakenut on
voinut käyttää hakemukseensa runsaasti varo-
ja, jotka menevät mahdollista PR-arvoa lukuun
ottamatta hukkaan, mikäli hakemus ei menes-
ty. Sama koskee hakijan ns. yhteistoiminta-
kumppaneita. Jos hakijalla ei ole oikeudellisia
keinoja saada tahdonmuodostusta koskeneen
menettelyvirheen vuoksi pätemättömänä pitä-
määnsä yhdistyksen päätöstä kumotuksi, poh-
dittavaksi voi tulla vahingonkorvauksen mahdol-
lisuus. Korvattavana vahinkona saatetaan aja-
tella vaadittavan joko negatiivisen sopimusint-
ressin sisältäviä tarjouksen valmistelu-
kustannuksia tai positiivisen sopimusintressin
perusteella saamatta jäänyttä voittoa.

Kysymyksenasettelua ja ratkaisuperusteita
valaisee esillä olevassa asiassa KKO:n ratkaisu
1999:48, jonka ratkaisuseloste on kirjattu seu-
raavalla tavalla:

Asunto-osakeyhtiö oli urakkatarjouspyyn-
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nössä sitoutunut noudattamaan rakennusalan
urakkakilpailun periaatteita (RT 16-10182). Se
oli noita periaatteita rikkoen urakkatarjousten
avaamisen jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan tar-
jouksen tekijöiden kanssa urakkahinnoista ja
hyväksynyt sen jälkeen muun kuin alun perin
edullisimman tarjouksen tehneen rakennusliik-
keen uuden halvemman tarjouksen. Rakennut-
taja velvoitetti in korvaamaan alunperin
edullisimman tarjouksen tehneelle rakennusliik-
kelle urakan menettämisestä aiheutunut vahin-
ko, jota arvioitaessa pidettiin lähtökohtana niin
sanottua positiivista sopimusetua.

Referoitu ratkaisu koskee rakennusurakkaa,
mutta sillä on yleisempääkin ennakkopäätös-
arvoa. Olennaista asiassa oli se, että rakennus-
alan urakkakilpailussa on vahvistettu
auktoritatiivisesti alan menettelysäännöt. Kun
niitä oli sitouduttu noudattamaan, edullisimman
tarjouksen tehneellä oli legitiimi sopimus-
odotus.37  Urheilun arvokilpailujen järjestämis-
oikeudesta päätettäessä asetelma voisi sinänsä
olla samanlainen. Käytännössä se ei kuitenkaan
ole sitä ollut.

Urheilun arvokilpailujen järjestämisestä ei
ole organisoitu tarjouskilpailuja, joissa
kilpailtaisiin pelkästään hinnalla tai muun objek-
tiivisesti arvioitavissa olevan seikan perusteella,
joka olisi ilmoitettu etukäteen. Rakennusalan
urakkakilpailun periaatteiden kaltaista normis-
toa ei alalla ole. Arvokilpailujen isännyyden va-
linnassa ovat painaneet arvostuksenvaraiset te-
kijät, joita ei ole voitu etukäteen vahvistaa saati
ilmoittaa hakijoille. Yhdistysjuridiikan kielellä il-
maistuna päätöksentekoa suojaa yhdistys-
autonomia.

Järjestön päätöksenteossa ilmenneisiin
menettelyvirheisiin vetoaminen ei anna mahdol-
lisuutta vaatia vahingonkorvausta. Menettely-
virhe ei sisällä kilpailujen myöntämisestä päät-
tävän yhdistyksen sopimusrikkomusta tai
sopimuksentekotuottamusta hakijatahoon näh-
den. Poissuljettua ei sen sijaan sinänsä ole se,
että hakija voisi saada korvauksen  hakemuksen-
tekokuluistaan sekä mahdollisesti jopa osaksi
hukkaan menneistä investoinneista, jos
syrjiminen täyttäisi culpa in contrahendo -vas-
tuun tunnusmerkistön.38

Käytännössä negatiivisen sopimusintressin
korvausta ei kuitenkaan hevin saatane. Arvo-
kilpailujen hakemista eivät näet edellä sopimus-
neuvottelut, joiden perusteella hakija voi
oikeudellisestikin perustellulla tavalla uskoa tu-
levansa valituksi, kunnes ilmenee, että jonkin
epäasiallisen syyn vuoksi hakemus ei menesty.

Arvokilpailujen hakijan on varauduttava siihen,
että hakijoita on useita ja että kisojen hakemis-
ta koskevilla vakuutteluilla ja kehotuksilla ei
siksikään voi olla korvausvelvollisuutta perusta-
vaa merkitystä.

Esitetyn mukaisesti ei esimerkiksi Helsinki-
Lillehammer - yhteenliittymä ole voinut hakea
korvausta siitä, että sen olisi annettu ymmärtää
olevan erinomainen ehdokas vuoden 2006 olym-
piakisoja haettaessa, vaikka nyttemmin voitai-
siin osoittaa, ettei valitsijoiden enemmistöllä ol-
lut aikomustakaan hyväksyä jaettuja kisoja. Ase-
telma voi olla toinen silloin, kun käydään pel-
kästään kahdenvälisiä neuvotteluja jonkin
urheilutapahtuman järjestämisestä (kilpailuka-
lenteriin merkitsemisestä), ja järjestämis-
oikeuden myöntävä taho syyllistyy kvalifioituu
sopimuksentekotuottamukseen.
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