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Slide 1: Kilpailumanipulaatio 

 

Keskustele lyhyesti kilpailumanipulaation käsitteestä ja korruptiosta. 

1 Miksi sitä pidetään urheilun uhkana? 

2 Miksi se on urheilun etiikan vastaista? 

3 Miksi olisi taisteltava kilpailumanipulaatiota vastaan? 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Yleistä 

 

Tee yleiskatsaus kilpailumanipulaatio-osiosta. Kerro opiskelijoille tässä kohtaa 

keskusteltavista aiheista. Kysy heidän mielipiteensä siitä, kattaako se kilpailumanipulaation 

riittävästi ja onko muita aiheita, joista he haluaisivat keskustella. 

 

Anna yleiskatsaus tämän päivän oppituntiin. Kerro opiskelijoille, että tässä osiossa 

keskustellaan kilpailumanipulaation esimerkeistä ja seurauksista. Kysy oppilailta, onko heillä 

henkilökohtaisia kokemuksia kilpailumanipulaatiosta. Jos on, punnitse esimerkkejä ja liitä 

net kilpailumanipulaation määritelmään. 



 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 3: Mitä on kilpailumanipulaatio? 

 

Esittele kilpailumanipulaation määritelmä opiskelijoille. 

 

Pyydä oppilaita keskustelemaan, kuinka he ymmärtävät määritelmän. Ohjaa keskustelua 

siihen tosiasiaan, että kilpailumanipulaatioon sisältyy a) tapahtuman lopputulos ja b) 

tapahtuman kulku. 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa kilpailumanipulaationa kautta odotettavissa olevista 

hyödyistä. Selitä, mitä henkilökohtaisia, urheilullisia ja taloudellisia hyötyjä on. Pyydä 

oppilaita kertomaan esimerkkejä. 

 

Keskustele siitä, kuinka kilpailumanipulaatio rikkoo pelin sääntöjä ja lakia. Ohjaa keskustelua 

urheiluetiikkaan. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: Kilpailumanipulaation muodot 

 

Esittele tankkauksen määritelmä. Anna esimerkkejä tankkauksesta. Keskustele opiskelijoiden 

kanssa, kuinka yleistä tankkaus on. 

 

Pyydä oppilaita ilmoittamaan kaikki tankkauksen kokemuksensa. Yritä saada kaikki 

opiskelijat ilmoittamaan tankkauskokemuksista. 

 

Keskustele kuulluista esimerkeistä (tai asianmukaisesta esimerkistä maassasi tai lajissasi). 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 5: Kilpailumanipulaation muodot 

 

Esitä spot-fixingin määritelmä. Anna esimerkkejä, joiden avulla opiskelijat ymmärtävät, mitä 

se tarkoittaa. Keskustele opiskelijoiden kanssa, kuinka yleistä spot-fixing on. 

 

Keskustele tärkeimmistä eroista tankkaajan ja spot-fixingin välillä: (a) suhteellisen helppo 



 

järjestää verrattuna pelin lopputuloksen vahvistamiseen, (b) järjestämiseen tarvitaan 

vähemmän ihmisiä (yksi tai kaksi urheilijaa), c) ei ehkä vaikuta kilpailun lopputulokseen 

 

Pyydä oppilaita ilmoittamaan kokemuksensa spot-fixingistä. Yritä saada kaikki opiskelijat 

kertomaan kokemuksensa spot-fixingistä. 

 

Keskustele kerrotuista esimerkeistä (tai asianmukaisista esimerkeistä maassasi tai lajissasi). 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 6: Kuka voi olla mukana kilpailumanipulaatiossa? 

 

Kuvaile niiden ihmisten roolia ja osallistumista, jotka saattavat olla mukana 

kilpailumanipulaatiossa. Keskustele siitä, miten urheilun eri tasoilla olevat ihmiset voivat 

osallistua kilpailumanipulaatioon. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 7: Seurat 

 



 

Anna esimerkki siitä, kuinka seuran jäsenet (omistajat, managerit, sponsorit) voivat sopia 

peleistä. Katso video ja keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka seura pelasi. 

Pyydä osallistujia kertomaan samanlaisia esimerkkejä kokemuksensa tai heidän tietämiensä 

tietojen perusteella. 

Arvioitu aika: 15 min 

Slide 8: Valmentajat 

 

Anna esimerkki siitä, kuinka valmentaja voi sopupelata. Katso video ja keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka valmentaja on sopupelannut. 

Pyydä osallistujia kertomaan samanlaisia esimerkkejä kokemuksensa tai heidän tietämiensä 

tietojen perusteella. 

Arvioitu aika: 15 min 

Slide 9: Urheilijat 

 



 

Anna esimerkki siitä, kuinka urheilijat voivat sopupelata. Katso video ja keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka urheilijat sopupelaavat 

Pyydä osallistujia kertomaan samanlaisia esimerkkejä kokemuksensa tai heidän tietämiensä 

tietojen perusteella 

 

Arvioitu aika: 15 min 

Slide 10: Erotuomarit 

 

Anna esimerkki siitä, kuinka erotuomarit voivat sopupelata. Katso video ja keskustele 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka erotuomari on sopupelannut. 

 

Pyydä osallistujia kertomaan samanlaisia esimerkkejä kokemuksensa tai heidän tietämiensä 

tietojen perusteella 

 

Arvioitu aika: 15 min 

Slide 11: Kilpailumanipulaation seuraukset 

 



 

Selitä opiskelijoille, että kilpailumanipulaatiolla voi olla henkilökohtaisia, sosiaalisia ja 

oikeudellisia seurauksia. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 12: Henkilökohtaiset seuraukset 

 

Pyydä osallistujia pohtimaan henkilökohtaisia seurauksia, joita ottelun järjestämiseen 

osallistuva voi kokea. 

Tunnustele näitä: a) osallistuminen rikollisverkostoihin, b) uhka perheelle ja perhe-elämälle, 

c) uran lopettaminen ja d) vankeusrangaistus. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 13: Sosiaaliset seuraukset 

 

Pyydä osallistujia pohtimaan sosiaalisia seurauksia, joita kilpailumanipulaatioon osallistuva 

voi kokea. 

Tunnustele näitä: a) sosiaalinen syrjäytyminen, b) vaikutukset perheeseen ja lapsiin. 



 

 

Arvioitu aika: 5min 

Slide 14: Oikeudelliset seuraukset 

 

Kuvaile lyhyesti kilpailumanipulaatiota koskevaa lainsäädäntöä. Osallisille aiheutuva stressi 

siitä, että kilpailumanipulaatio on laitonta, ja että osallisiin kohdistetaan ankaria 

rangaistuksia. 

Pyydä osallistujia pohtimaan oikeudellisia seurauksia, joita kilpailumanipulaatioon 

osallistuvalla henkilöllä voi olla. 

Tunnustele näitä: a) vankeus ja b) sakko. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 15: Yhteenveto 

 

Tee lyhyt yhteenveto tämän jakson tärkeimmistä aiheista; kilpailumanipulaation 

määritelmät, osalliset ja seuraukset. Esitä kotiin vietävä viesti siitä, että kilpailumanipulaatio 



 

on uhka urheilulle, se on laitonta ja siitä voi olla vakavia seurauksia osallisille. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 16: Vastuuvapauslauseke 

 


