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Slide 1: Yleistä urheilun korruptiosta 

 

Keskustelkaa lyhyesti korruption käsitteestä. Keskustelkaa lyhyesti dopingin käsitteestä 

korruption yhteydessä. Miksi sitä pidetään urheilun uhkana? Miksi se on urheilun etiikan 

vastaista? Miksi doping tulisi torjua? 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2 

 

Keskustelkaa WADA: n entisen presidentin lausunnosta. Pyydä opiskelijoita keskustelemaan, 

kuinka he ymmärtävät lausunnon. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 3: Korruptio urheilussa 

 

Esittele korruption määritelmä. Keskustele opiskelijoiden kanssa, kuinka he ymmärtävät 

termin. 

Estimated time: 5 min 

Slide 4: Korruptio urheilussa 

 

Kuvaile korruption perusmuotoja. Keskustele siitä, kuinka urheilijat voivat olla osallisia 

korruptoituneessa toiminnassa. Anna merkityksellisiä esimerkkejä. Keskustele siitä, kuinka 

urheiluviranomaiset voivat osallistua korruptoituneeseen toimintaan. Anna merkityksellisiä 

esimerkkejä. 

Arvioitu aika: 5 min  

 

 

 



 

 

Slide 5: Yleisiä korruption tapoja 

 

Kuvaile yleisimpiä korruption tapoja. Anna esimerkkejä jokaisesta tavasta. 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6: Korruption mallit 

 

Esittele opiskelijoille urheilun kaksi korruption mallia. Anna esimerkkejä jokaisesta mallista. 

Keskustelkaa opiskelijoiden kanssa kunkin mallin esiintyvyydestä ja siitä, kuinka urheilijat, 

media ja kansalaiset suhtautuvat tähän. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 7: Korruption “elementit” 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa korruptiosta prosessina. 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 8: Korruption taustatekijät 

 

Keskustele korruption taustatekijöistä. Esittele esimerkkejä tunnetuista tapauksista ja kuinka 

ne vaikuttivat korruption olemassaoloon. Käytä sekä yleisiä että urheiluun liittyviä 

esimerkkejä. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 9: Korruption taustatekijät 

 

Keskustele korruption taustatekijöistä. Esittele esimerkkejä tunnetuista tapauksista ja kuinka 

ne vaikuttivat korruption olemassaoloon. Käytä sekä yleisiä että urheiluun liittyviä 

esimerkkejä. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 10: Korruption seuraukset 

 

Kerro korruptiosta aiheutuvat seuraukset. Keskustele osallistujien kanssa heidän 

merkityksestään urheilun tulevaisuudelle ja julkisuudelle. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 11: Menetelmiä korruption torjumiseksi 

 

Kuvaile avoimuuden roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta avoimuus voi olla korruption torjunnassa. 

Kuvaile lahjonnan toimintaedellytysten heikentämistä korruption torjunnassa. Keskustele 

osallistujien kanssa siitä, kuinka tehokasta lahjonnan toimintaedellytysten heikentäminen on 

korruption torjunnassa. 

Kuvaile nollatoleranssin roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta nollatoleranssi voi olla korruption torjunnassa. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 12: Menetelmiä korruption torjumiseksi 

 

Kuvaile ilmiantajien roolia korruption torjunnassa. Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, 

kuinka tehokas väärinkäyttäjä voi olla korruption torjunnassa. 

 

Kuvaile koulutuksen roolia korruption torjunnassa. Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, 

kuinka tehokas koulutus voi olla korruption torjunnassa. 



 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 13: Menetelmiä korruption torjumiseksi 

 

Kuvaile opiskelijoille moraalisen päättelyn ja eettisen päätöksenteon käsitteet. Keskustele 

siitä, kuinka se voidaan saavuttaa urheilussa  

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Eettisen päätöksenteon koulutus 

 

Tämä mielenkiintoinen koulutusohjelma löytyy täältä: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf 

 

Käytä tätä resurssia saadaksesi osallistujat pohtimaan tämän koulutuksen käytännöllistä 

hyötyä urheilijoiden ja muiden urheilulajien sidosryhmien moraalisen asenteen, moraalisten 

päättelyjen ja päätöksenteon parantamisessa eri aloilla (esim. kilpailumanipulaatio). 

 



 

Slide 15: Yleiskatsaus kurssiin 

 

Kuvaile kurssijaksoja. Selitä jokaisen jakson sisältö ja tarve. 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 16: Yleiskatsaus kurssiin 

 

Kuvaile kurssijaksoja. Selitä jokaisen jakson sisältö ja tarve. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 

 



 

Slide 17: Yhteenveto 

 

Tee yhteenveto lyhyesti tämän istunnon tärkeimmistä aiheista; määritelmät korruptiosta, 

korruption malleista ja muodoista, korruption syistä, korruption seurauksista, kuinka torjua 

korruptiota ja yleiskuva kurssista. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 18: Vastuuvapauslauseke 

 

 

 


