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Slide 1: Hyvä hallinto 

 

Keskustele lyhyesti käsitteestä hyvä hallintotapa urheilun korruption ulottuvuutena. 

Keskustelkaa siitä, miksi sitä pidetään korruption torjunnan tapana. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Hallinnointi urheilussa 

 

Anna hallintotavan määritelmä. Tarjoa esimerkkejä urheilujärjestön suorittamasta 

toiminnasta ja siitä, kuinka hallinto on tärkeää näiden toimintojen tehokkaalle 

toteuttamiselle. Keskustelkaa opiskelijoiden kanssa siitä, miten hallinto tapahtuu heidän 

seurassaan ja muissa urheilujärjestöissä, joihin he osallistuvat. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 



 

Slide 3: Hyvän hallinnon määritelmä 

 

Keskustele EU: n antamasta hallintotavan määritelmästä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 4: Hyvä hallinto 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa hyvän hallintotavan tarpeesta. Selitä syy siihen, miksi hyvä 

hallintotapa on tärkeä organisaation kestävyyden kannalta. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 5: Hyvän hallintotavan tavoitteet 

 

Kuvaile hyvän hallintotavan tavoitteita. Keskustele opiskelijoiden kanssa heidän 

merkityksestään organisaation kestävyydelle. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6: Urheiluorganisaation rakenne 

 

Kuvaile urheilujärjestön rakennetta (katso esimerkki jalkapalloseurasta). Keskustele siitä, 

miten tätä rakennetta sovelletaan heidän organisaatioissaan. Keskustele organisaation 

kunkin jäsenen roolista organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 7: Hallinto ja korruptio 

 

Keskustele korruptoituneen hallinnon esimerkeistä. Keskustele opiskelijoiden kanssa näiden 

toimien seurauksista. Käytä todellisia esimerkkejä. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 8: RUSADA-skandaali 

 

Esitä opiskelijoille RUSADA-skandaali esimerkkinä huonosta hallinnosta. Kuvaile RUSADA: n 

toimia. Keskustele WADA: n toimista esimerkkinä viranomaisen pyrkimyksistä puuttua 

korruptioon liittyviin ongelmiin organisaation sisällä. Keskustelkaa opiskelijoiden kanssa 

muista mahdollisista reagointitavoista tällaisissa tapauksissa. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 



 

Slide 9: Hyvän hallintotavan periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteita, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan urheilujärjestössä. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa käytännössä. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 10: Hyvän hallintotavan periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteita, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan urheilujärjestössä. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa käytännössä. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 11: Hyvän hallintotavan periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteita, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan urheilujärjestössä. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa käytännössä. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 12: Yhteenveto 

 

Tee lyhyt yhteenveto tämän jakson tärkeimmistä aiheista; määritelmät, hyvän hallintotavan 

tavoitteet, organisaation rakenne ja hyvän hallintotavan periaatteet 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 



 

Slide 13: Vastuuvapauslauseke 

 

 


