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Slide 1: Kilpailumanipulaatio 

 

Keskustele lyhyesti tarpeesta puuttua koulutuksen avulla kilpailumanipulaatioon. Miksi on 

urheilijoiden kouluttamista on pidettävä tärkeänä.   

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Tarpeet ja puutteet kilpailumanipulaatioon liittyvässä koulutuksessa 

 

Kuvaile suurimmat haasteet taistelussa kilpailumanipulaatiota vastaan. Keskity tutkimus- ja 

rangaistuskäytäntöjen tehottomuuteen. Viittaa olemassaolevien alustojen tehottomuuteen 

(varmuudella) havaita kilpailumanipulaatiosta.  

Keskustele koulutuksen tarpeesta. Esitä koulutuksen hyötyjä epäilyttävien kilpailujen 

tarkkailuun. Keskity tulosten kustannuksiin ja pysyvyyteen (ts. Koulutetut urheilijat eivät niin 

todennäköisestui sorru kilpailumanipulaatioon ja monitoroinnin tarve on siten alhaisempi, 

kun taas kouluttamattomia urheilijoita täytyy monitoroida tarkemmin.  



 

Keskustele tarpeesta teoria- ja tietoon pohjautuvalle koulutukselle verrattuna vain 

tietoisuuden lisäämiseen. Viittaa tarpeeseen luodan koulutuksellisia interventioita – teoria ja 

tutkimukseen pohjautuva näyttö varmistaa tehokkaan intervention.  

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 3: Fix the Fixing –koulutusaineisto 

 

Esittele Fix the Fixing –koulutusaineisto ja sen sisältö. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 4: Kilpailumanipulaation määritelmä 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

 



 

Slide 5: Lainsäädännölliset asiat 

 

Esitellään kilpailumanipulaation eri muodot ja seuraukset lainsäädännön näkökulmasta. 

Annetaan tietoa urheilun lainsäädännöstä, kurinpitosäännöistä ja eettisistä ohjeista.  

Slide 6: Lähestymistavat kilpailumanipulaatioon 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 

 



 

Slide 7: Rahapelaaminen ja vedonlyönti 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 8: Median ja mainonnan rooli 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 9: Sosiaalinen paine 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 10: Moraali 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 11: Tunnista-vastusta-raportoi 

 

Esittele Fix the Fixing -teemat. Esittele jokaisen teeman sisällöt ja niiden koulutuksellinen 

anti kilpailumanipulaation vastustuksessa.  

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 12: Luettavaa aiheesta: 

 

 


