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Slide 1: Hyvä hallinto 

 

Keskustele lyhyesti hyvän hallinnon käsitteestä korruption vastaisena ulottuvuutena 

urheilussa. Keskustele, miksi se on osa korruption vastaista taistelua.  

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Urheilun hallinto 

 

Esittele hallinnon määritelmä. Pohdi urheiluorganisaatioiden toimintoja ja kuinka hallinnointi 

on tärkeää toimintojen tehokkaalle käytäntöön viennille. Keskustele osallistujien kanssa 

miten hallinto on hoidettu heidän urheiluseuroissaan tai muissa organisaatioissa missä he 

ovat mukana.  

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 3: Hyvän hallinnon määritelmä 

 

 

Slide 4: Hyvän hallinnon tarkoitus 

 

Kuvaile hyvän hallinnon tarkoitus. Keskustele osallistujien kanssa heidän tärkeydestään 

organisaation pysyvyydelle. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 

 



 

Slide 5: Hallinto ja korruptio 

 

Keskustele korruptoituneen hallinnon esimerkeistä. Keskustele osallistujien kanssa näiden 

tekojen seurauksista. Käytä tosielämän esimerkkejä.  

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 6: RUSADA skandaali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 7: Hyvän hallinnon periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteet, jotka ovat yhdistettävuissä hyvään hallintoon 

urheiluorganisaatiossa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, miten periaatteet saadaan 

vietyä käytäntöön. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 8: Hyvän hallinnon periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteet, jotka ovat yhdistettävuissä hyvään hallintoon 

urheiluorganisaatiossa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, miten periaatteet saadaan 

vietyä käytäntöön. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 9: Hyvän hallinnon periaatteet 

 

Kuvaile perusperiaatteet, jotka ovat yhdistettävuissä hyvään hallintoon 

urheiluorganisaatiossa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, miten periaatteet saadaan 

vietyä käytäntöön. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 10: Urheilun korruptioon puuttuminen 

 

Keskustele lyhyesti urheilun korruptioon puuttumisesta (whistleblowing). Keskustele, miksi 

on tärkeää kouluttaa urheilijoita. Pohdi esteitä taistella korruptiota vastaan (esim. 

kustannukset, ei pääsyä tarvittavien ihmisten luo, todisteiden puute) 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 



 

Slide 11: Mitä on puuttuminen/ilmiantaminen (whistleblowing)? 

 

Selitä puuttumisen määritelmä 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 12: Tapausesimerkki: Venäjän dopingskandaali 

 

Esittele Rusada-skandaali esimerkkinä. Näytä video ja keskustelkaa ilmiantamisen 

seurauksista kyseisessä tapauksessa. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 13: Ohjeet raportoinnista 

 

Esitä raportoinnin perusperiaatteet. Korosta turvallisen raportoinnin tärkeyttä.  

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Minne raportoida: Doping 

 

Provide examples of whistleblowing  systems with respect to doping. Ideally, enter a 

whistleblowing  platform and show students how the platform works. 

Estimated time: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 15: Minne raportoida: Kilpailumanipulaatio 

 

Anna esimerkkejä ilmiantokanavista liittyen kilpailumanipulaatioon. Tutustukaa tarkemmin 

yhteen ilmiantokanavaan ja siihen, miten se käytännössä toimii. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 16: Minne raportoida: seksuaalinen häirintä/fyysinen hyväksikäyttö 

 

 


