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Slide 1: Kilpailumanipulaatio 

 

Keskustele kilpailumanipulaatiosta, ja sen yhteydestä korruptioon.  

1. Miksi se on uhka urheilulle?  

2. Miksi se on vastoin urheilun etiikkaa?  

3. Miksi kilpaulmanipulaatiota vastaan tulisi taistella? 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Mitä kilpailumanipulaatio on? 

 

Esittele kilpailumanipulaation määritelmä opiskelijoille.  

Pyydä opiskelijoita keskustelemaan siitä, miten he ymmärtävät määritelmän. Ohjaa 

keskustelua yksityiskohdalla, että kilpailumanipulaatio voi liittyä a) kilpailun lopputulokseen 

ja b) kilpailun kulkuun.  



 

Keskustele opiskelijoiden kanssa, että millaisia oletettavia hyötyjä kilpailumanipulaatiosta 

voi saada. Selitä mitä henkilökohtainen, urheilullinen ja talpoudellinen hyöty tarkoittaa. 

Pyydä opiskelijoilta esimerkkejä erilaisista hyödyistä. 

Keskustele, miten kilpailumanipulaatio rikkoo urheilun sääntöjä ja lakia. Ohjaa keskustelua 

urheilun etiikkaan.  

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 3: Kilpailumanipulaation tavat 

 

Esittele “tankkaaminen” kilpailumanipulaation tapana. Anna osallistujille esimerkkejä siitä, 

mitä sillä tarkoitetaan. Keskustele osallistujien kanssa siitä, miten yleistä alisuoriutuminen, 

vetäytyminen tai keskeyttäminen kilpailumanipulaationa on. 

Pyydä opiskelijoilta esimerkkejä “tankkamisesta”. Pyydä osallistujia selvittämään ja 

raportoimaan tapauksia. 

Keskustele saaduista esimerkeistä. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: Kilpailumanipulaation tavat 

 

Esittele mitä tilannemanipulaatiolla tarkoitetaan. Anna osallistujille esimerkkejä siitä, mitä se 

voi olla. Keskustele osallistujien kanssa kuinka yleistä tilannemanipulaatio on. 

Keskustele tilannemanipulaation eroista luovuttamiseen verrattuna: (a) helpompi järjestää 

kuin kilpailun tuloksen manipulointi, (b) järjestämiseen tarvitaan vähemmän ihmisiä (yksi tai 

kaksi urheilijaa), (c) ei välttämättä vaikuta lainkaan lopputulokseen 

Pyydä osallistujilta esimerkkejä tilannemanipulaatiosta Pyydä osallistujia selvittämään ja 

raportoimaan tapauksia. 

Keskustele saaduista esimerkeistä. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 5: Kuka voi olla osallisena kilpailumanipulaatioon? 

 

Kuvaile eri henkilöiden mahdollista roolia ja osallisuutta kilpailumanipulaatioon. Keskustele, 

miten urheilun eri tasoilla toimivat ihmiset voivat olla osallisia kilpailumanipulaatioon. 



 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6: Seuraukset kilpailumanipulaatiosta 

 

Selitä osallistujille että seuraukset kilpailumanipulaatiosta voivat iolla henkilökohtaisia, 

sosiaalisia ja oikeudellisia.  

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 7: Lähestymistavat: kontaktointi 

 

Esittele kaksi lähestymistapaa; suora ja epäsuora kontaktointi.  

Keskustele, miten suora kontaktointi voi tapahtua. Kysy osallistujilta, kenellä on 

mahdollisuus lähestyä urheilijoita omista lähtökohdistaan. Viittaa seuran toimihenkilöihin, 

valmentajiin, joukkuekavereihin jne. Jaa osallistujat 4-5 henkilön pienryhmiin ja pyydä heitä 

keskustelemaan miksi kukakin näistä henkilöistä esittäisi ehdotuksen kilpailun 

manipuloinnista.  



 

Keskustele, miten epäsuora kontaktointi voi tapahtua. Kysy osallistujilta, kenellä on 

mahdollisuus lähestyä urheilijoita jonkun kolmannen osapuolen ehdotuksella. Viittaa seuran 

toimihenkilöihin, valmentajiin, joukkuekavereihin jne. Jaa osallistujat 4-5 henkilön 

pienryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan miksi kukakin näistä henkilöistä esittäisi 

ehdotuksen kilpailun manipuloinnista.  

Kirjaa muistiin vastauksia kahdesta eri lähestymistavasta ja käytä niitä esimerkkeinä 

liitettyinä henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin tekijöihin tarjousten taustalla.  

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 8: Lähestymistavat: Tarjous 

 

Esittele osallistujille tarjoukset, joita tyypillisesti käytetään pyydettäessä kilpailun 

manipulointia. Pyydä osallistujia kertomaan esimerkkejä. Keskustele, miksi erilaisille 

urheilijoille tarjotaan erilaisia hyötyjä. Yhdistä tarjoukset urheilijoiden tarpeisiin.  

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 9: Lähestymistavat: Hyväksyminen 

 



 

Selitä, että kun on hyväksynyt tarjouksen, niin seuraavana vaiheena on toteutus. Tyypillisiä 

tapoja järjestellä kilpailutulosta ovat a) alisuorittaminen, b) loukkaantumisen näyttely, c) 

kieltäytyminen osallistumasta (otteluun), d) poikkeaminen joukkuetaktiikasta, e) tahalliset 

virheet, f) joukkuekavereiden vedättäminen. 

Keskustele osallistujien kanssa mitä kukin tapa tarkoittaa ja miten se vaikuttaa (esim. 

joukkueen) suoritukseen. Pyydä osallistujilta lisäesimerkkejä siitä, kuinka urheilija voi 

vaikuttaa (joukkueen) suoritukseen.  

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

Slide 10: Henkilökohtaiset tekijät: Taloudellinen/kilpailullinen status 

 

Keskustele osallistujien kanssa, miten urheilijan status vaikuttaa heidän päätöksiinsä suostua 

manipulointiin. Keskustelun aiheet voivat sisältää kysymyksiä: Millainen urheilija tarttuu 

helpoimmin tarjouksiin ja manipuloi kilpailuja? Millaiset tarjoukset houkuttelevat erilaisia 

urheilijoita? 

Tutkimustulokset osoittavat, a) että huipputason pelaajat eivät ole niin helposti 

houkuteltavissa manipulointiin kuin alemman tason pelaajat, b) Ammattiurheilijat 

manipuloivat useinmiten suorien hyötyjen vuoksi, kun taas amatööriurheilijat manipuloivat 

sekä suorien että epäsuorien hyötyjen vuoksi,  

 c) hyvin tienaavat urheilijat eivät tartu tarjouksiin yhtä hanakasti kuin huonosti tienaavat 

urheilijat.  

 

 

 

 

 



 

Slide 11: Henkilökohtaiset tekijät: Peliriippuvuus 

 

Tuo esiin tietoa yhteydestä peliriippuvuuden ja kilpailumanipulaation välillä. Selitä mistä 

yhteys johtuu. Keskustele kolmesta pääsyystä, joiden vuoksi peliriippuvaiset ovat 

todennäköisempiä manipuloimaan kilpailuja kuin muut.   

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 12: Henkilökohtaiset tekijät: Moraalinen näkemys 

 

Keskustele kilpailumanipulaatiosta moraalisena asiana. Esittele urheilun hengen 11 arvoa 

(mm. Wadan opetusmateriaali): 1) Etiikka, reilu peli ja rehellisyys, 2) Terveys, 3) Täydellisyys 

suorituksissa, 4) Luonne ja koulutus 5) Ilo ja hauskuus, 6) Yhteistyö, 7) Omistautuminen ja 

sitoutuminen, 8) Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, 9) Itsensä ja muiden 

kunnioittaminen, 10) Rohkeus ja 11) Yhteisöllisyys ja solidaarisuus, ja selitä miksi 

kilpailumanipulaatio on vastoin urheilun henkeä. Keskustele asiaan liittyvän kirjallisuusden 

pohjalta miten moraali vaikuttaa käyttäytymiseen urheilussa. Pohdi osallistujien kanssa, 

miten korkean moraalin omaava urheilija suhtautuisi kilpailumanipulaatiotarjoukseen.  



 

Esittele osallistujille, mitä alhainen moraali/ moraalisesti huono sitoutuminen tarkoittaa. 

Kerro mekanismeistä, miten myös korkean moraalin omaavat tekevät moraalittomia tekoja. 

Selvitä millainen on oikeanlainen selvitysprosessi. Pohdi osallistujien kanssa, miten alhaisen 

moraalin omaava suhtautuisi kilpailumanipulaatiotarjoukseen.   

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 13: Sosiaaliset tekijät: Sosiaalinen paine 

 

Keskustele osallistujien kanssa, miten urheilijoita voi painostaa kilpailumanipulaatioon. 

Viittaa seuratyöntekijöihin ja perheenjäseniin. Keskustele, miten nämä henkilöt voivat 

painostaa. Lisäksi, keskustele kuinka rikollisverkostot voivat painostaa urheilijaa. Pyydä 

osallistujia esittämään muita henkilöitä, jotka voivat painostaa kilpailumanipulaatioon. 

Keskustele osallistujien kanssa kuinka nämä henkilöt voivat painostaa urheilijaa. Esitä uhkia 

ja palkintoja. Keskustele kuinka nämä henkilöt voivat eri tavoin vedota urheilijan tarpeisiin 

(esim. Rahahuolet tai halua korkeampaan elintasoon).  

Arvioitu aika: 10 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 14: Sosiaaliset tekijät: Koetut normit 

 

Keskustele osallistujien kanssa sellaisesta toimintakulttuurista, jossa kilpailuja 

manipuloidaan. Keskustele miten tällainen kulttuuri vaikuttaa urheilijan käsityksiin 

kilpailumanipulaatiosta. Käsitetäänkö se vääräksi ja hyväksytyksi käyttäytymiseksi?  

Keskustele, mitä mieltä ihmiset ovat kilpailumanipulaatiosta. Viittaa siihen, jos se olisi 

hyväksyttyä urheilijan urheiluympäristössä ja henkilökohtaisen elämän piirissä, ja siitä kuinka 

yleistä tällainen voisi olla.  

Keskustele mitä seurauksia sillä voisi olla, jos kilpailumanipulaatioon suhtauduttaisiin 

hyväksyttynä käytöksenä. Viittaa siihen, että tilanteiden manipulointi ei vaikuta kilpailun 

lopputulokseen. Keskustele onko tällainen ajattelu hyväksyttävää ja miten se vaikuttaa 

urheilijan käsitykseen kilpailumanipulaatiosta.  

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 15: Luettavaa aiheesta: 

 

 



 

Slide 16: Luettavaa aiheesta 

 

 


