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Slide 1: Väliintulo urheilun korruptoitumiseen 

 

Keskustele lyhyesti väliintulon käsitteestä urheilun korruption torjunnassa. Keskustelkaa 

siitä, miksi urheilijoiden koulutusta pidetään tärkeänä. Käytä esimerkkinä muun tyyppisten 

lähestymistapojen rajoituksia korruption torjunnassa (ts. kustannukset, ihmisten 

saatavuuden puute, riittävien todisteiden puute) 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Mitä väliintulo on? 

 

Anna määritelmä väliintulosta. Keskustele opiskelijoiden kanssa väliintulon merkityksestä 

urheilussa. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 



 

Slide 3: Kasvava trendi 

 

Anna esimerkkejä tunnetuista väliintuloista urheilussa (esim. Armstrong-tapaus) ja yleensä 

(esim. Snowden-tapaus). Anna tietoa siitä, mitä näissä tapauksissa tapahtui. Keskustele siitä, 

että väliintulot ovat kasvava suuntaus korruption torjunnassa. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 4: TAPAUS: VENÄJÄN DOPINGSKANDAALI 

 

Anna esimerkki RUSADA-skandaalista. Katso video ja keskustele väliintulijoiden seurauksista 

tässä tapauksessa. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 5: Herkkä prosessi yksilölle ja organisaatiolle 

 

Kuvaile väliintulon prosessia. Keskustelkaa siitä, mitkä ovat mahdolliset vaikeudet ja 

muuttujat, jotka voivat vaikuttaa käyttäytymiseen kussakin näissä vaiheissa 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 6: Korruption muodot, joihin voidaan vaikuttaa väliintulolla 

 

Esitä lyhyesti säännönvastaisia toimintoja, joihin voidaan puuttua väliintulon avulla. Kussakin 

tapauksessa selitä, miksi on tärkeää tukea väliintulijoita. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 



 

Slide 7: Korruption muodot, joihin voidaan vaikuttaa väliintulolla 

 

Esitä lyhyesti säännönvastaisia toimintoja, joihin voidaan puuttua väliintulon avulla. Kussakin 

tapauksessa selitä, miksi on tärkeää edistää väärinkäyttäjien ilmoittamista. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 8: Organisaation edut 

 

Kuvaile etuja, joita väliintulot voivat tuoda urheilujärjestölle. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 9: Organisaation edut 

 

Kuvaile etuja, joita väliintulot voivat tuoda urheilujärjestölle. 

 

Arvioitu aika: 5min 

Slide 10: Etuja yksilöille 

 

Kuvaile etuja, joita väliintulot voivat tuoda urheilujärjestöön osallistuville ihmisille. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 11: Mitä ihmiset ajattelevat väliintulosta? 

 

Esitä peruskäsitteet siitä, kuinka sosiaalinen ympäristö vaikuttaa käyttäytymiseen. 

Keskustelkaa siitä, miten sosiaalinen ympäristö voi vaikuttaa väliintuloihin. Keskustele siitä, 

pidetäänkö sitä hyväksyttävänä käyttäytymisenä? Missä tapauksissa se on ja missä ei? Edistä 

ajatusta kulttuurista, joka hyväksyy väliintulon kaikissa tapauksissa, jotka liittyvät 

väärinkäytöksiin. Keskustele urheilussa havaituista tapauksista. 

 

Arvioitu aika: 5min 

Slide 12: Kuinka ihmiset kokevat väliintulon kykynsä? 

 

Esittele opiskelijoille kyvykkyyden käsite. Ihmiset ovat taipuvaisia tekemään asioita, joihin he 

tuntevat pystyvänsä. Keskustelkaa tästä käsitteestä väliintulojen suhteen. Keskustelkaa siitä, 

kuinka ihmiset voivat tuntea voivansa tehdä väliintulon. 

 

Arvioitu aika: 5min 

 



 

Slide 13: Asianmukaisen ilmoittamisen ohjeet 

 

Esitä perusohjeet asianmukaiselle ilmoittamiselle. Korosta turvallisen ilmoittamisen tarvetta. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Turvallisuuden, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisuuden indikaattorit 

 

Keskustele syvällisemmin turvallisuuskysymyksestä. Anna esimerkkejä väliintulijoista, jotka 

on vangittu tai he ovat joutuneet maksamaan sakkoja. Korosta turvallisen 

ilmoittamisjärjestelmän tarvetta. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 15: Mihin ilmoittaa: Doping 

 

Anna esimerkkejä väliintulojen järjestelmistä dopingin suhteen. Ihannetapauksessa kirjoita 

väliintulon alusta ja näytä opiskelijoille, kuinka alusta toimii. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 16: Mihin ilmoittaa: Kilpailumanipulaatio 

 

Anna esimerkkejä väliintulojen järjestelmistä kilpailumanipulaatiossa. Ihannetapauksessa 

kirjoita väliintulojen alusta ja näytä opiskelijoille, kuinka alusta toimii. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 17: Mihin ilmoittaa: Kilpailumanipulaatio 

 

Anna esimerkkejä väliintulojen järjestelmistä kilpailumanipulaatiossa. Ihannetapauksessa 

kirjoita väliintulojen alusta ja näytä opiskelijoille, kuinka alusta toimii. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 18: Minne ilmoittaa: Seksuaalinen häirintä / hyväksikäyttö 

 

Anna esimerkkejä väliintulon järjestelmistä seksuaalisen väärinkäytön / hyväksikäytön 

suhteen. Ihannetapauksessa kirjoita väliintulon alusta ja näytä opiskelijoille, kuinka alusta 

toimii. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 19: Väliintulojärjestelmän rakentamisen vaiheet 

 

Edistä ajatusta Sport Whistleblowing -järjestelmien kehittämisestä. Anna tietoa 

perusvaiheista, jotka opiskelijoiden tulee olla tietoisia kehittäessään järjestelmää. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa kunkin vaiheen tärkeydestä ja anna vinkkejä siitä, miten se tehdään. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 20: Tehokkaan urheilun väliintulojärjestelmän ominaisuudet 

 

Anna tietoa tehokkaan väliintulojärjestelmän perusominaisuuksista. Keskustele 

opiskelijoiden kanssa kunkin ominaisuuden tärkeydestä. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 21: Yhteenveto 

 

Tee lyhyt yhteenveto tämän jakson tärkeimmistä aiheista; määritelmät, edut ja 

mahdollisuudet väärinkäyttäjille. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 22:Vastuuvapauslauseke 

 

 


