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Slide 1: Ottelumanipulaatio 

 

Keskustele lyhyesti kilpailumanipulaation käsitteestä korruption suhteen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Edellisen jakson kertaus 

 

Tee lyhyt yhteenveto edellisen jakson tärkeimmistä aiheista; kilpailumanipulaation 

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

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

 

 

 

 

 



 

Slide 3: Yleistä tastä jaksosta 

 

Kerro yleiskuvaus tästä istunnosta. Kerro opiskelijoille aiheista, joista keskustellaan tässä 

jaksossa. Kuvaile jakson oppimistuloksia. Kysy heidän mielipiteensä siitä, antavatko ne 

riittävästi tietoa henkilökohtaisista ja sosiaalisista tekijöistä ja onko muita aiheita, joista he 

haluaisivat keskustella tässä jaksossa. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 4: Lähestymistavat: yhteydenotto 

 

Esittele kaksi lähestymistapaa; suora ja epäsuora kontakti. Keskustele siitä, miten suora 

kontakti voidaan muodostaa. Pyydä oppilaita keskustelemaan siitä, kenellä voi olla suora 

yhteys pelaajiin. Tunnustele näitä: klubin virkamiehet, valmentajat, joukkuetoverit jne. Jaa 

opiskelijat 4-5 opiskelijan ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan miksi joku näistä tarjoaisi 

kilpailumanipulaatiota koskevan tarjouksen suoraan. 

 

Keskustelkaa siitä, miten epäsuora yhteys voidaan muodostaa. Pyydä oppilaita 



 

keskustelemaan siitä, kuinka joku saa yhteyden pelaajiin. Tunnustele näitä: klubin 

ulkopuolella oleville ihmisille, rikollisverkostoille, ystäville jne. Jaa opiskelijat 4-5 opiskelijan 

ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan miksi joku ehdottaa pelaajaa kilpailumanipuloijaksi. 

 

Tee muistiinpanoja vastauksista käyttääksesi niitä esimerkkeinä kilpailumanipulaation 

henkilökohtaisista ja sosiaalisista tekijöistä. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 5: Lähestymistavat: tarjous 

 

Esitele opiskelijoille tarjouksista, joita tyypillisesti käytetään kilpailumanipulaatiossa. Pyydä 

oppilaita esittämään esimerkkejä omista kokemuksistaan. Keskustele, miksi erilaisille 

urheilijoille tarjotaan erilaisia palkkioita. Yhdistä tarjoukset urheilijoiden tarpeisiin. Katso 

video ja keskustele siitä, kuinka Ian Gaynairia lähestyttiin ja miten hän reagoi tarjoukseen. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 6: Lähestymistavat: Hyväksyminen 

 

Kerro opiskelijoille, että kun sovitaan kilpailumanipulaatiosta, seuraava asia on tehdä se. 

Yleisiä tapoja kilpailumanipulaatioon ovat: a) suorituskyvyn alentaminen, b) 

loukkaantumisen teeskentely, c) kilpailuun osallistumisesta kieltäytyminen, d) joukkueen 

pelistrategian vaihto, e) tahalliset virheet, f) joukkuetovereiden ärsyttäminen. 

Keskustele opiskelijoiden kanssa, mitä kukin tyyppi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa 

joukkueen suorituskykyyn. Pyydä oppilaita tarjoamaan lisää esimerkkejä siitä, kuinka 

urheilija voi vaikuttaa joukkueen suorituskykyyn. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 7: Henkilökohtaiset tekijät: Taloudellinen/kilpailuasema 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka urheilijoiden erilainen tila voi vaikuttaa heidän 

päätökseen osallistua kilpailumanipulointiin. Keskusteltaviin aiheisiin voi kuulua: Kuka 

todennäköisemmin osallistuu kilpailumanipulointiin? Millaisia tarjouksia heidän odotetaan 

saavan heidän urheilutasonsa perusteella? Missä olosuhteissa heidän odotetaan osallistuvan 

kilpailumanipulointiin? 



 

Tutkimukset osoittavat, että a) huippu-urheilijat osallistuvat vähemmän todennäköisesti 

kilpailumanipulointiin kuin alemman tason urheilijat; b) ammattiurheilijat manipuloivat 

kilpailua enimmäkseen suorien tarjousten perusteella, kun taas amatööriurheilijat sekä 

suorien että epäsuorien tarjousten, c) hyvin palkatut urheilijat ovat vähemmän 

todennäköisiä osallistumaan kilpailumanipulointiin kuin huonosti palkatut urheilijat. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 8: Henkilökohtaiset tekijät: Peliriippuvuus 

 

Esitä todisteita vedonlyönti- / uhkapeliriippuvuuden ja otteluiden välisestä suhteesta. Selitä 

miksi tämä suhde on olemassa. Keskustelkaa kolmesta syystä, joiden vuoksi riippuvuudesta 

kärsivät pelaajat todennäköisesti osallistuvat kilpailumanipulointiin. 

 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 9: Henkilökohtaiset tekijät: Moraalinen asenne 

 



 

Keskustele kilpailumanipulaatiosta moraalisena kysymyksenä. Kuvaile urheilun hengen 11 

arvoa ja selitä miksi manipulointi rikkoo urheilun henkeä. Keskustele asiaankuuluvasta 

kirjallisuudesta ja siitä, kuinka moraali vaikuttaa käyttäytymiseen urheilussa. Keskustelkaa 

opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka hyvän moraalin omaava henkilö reagoisi 

kilpailumanipulointitarjoukseen. 

 

Johdata opiskelijat moraalisen irtaantumisen käsitteeseen. Selitä mekanismi, kuinka 

moraaliset ihmiset tekevät moraalittomia asioita. Tunnustele asianomaista 

perusteluprosessia. Keskustelkaa opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka henkilö, jolla on 

moraalisesti irtautunut, reagoisi kilpailumanipulaatiotarjoukseen. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 10: Sosiaaliset tekijät: Sosiaalinen paine 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa urheilijalle tärkeimmistä kilpailumanipulaatioon liittyvistä 

paineen lähteistä. Pohtikaa seuratyöntekijöitä ja perheenjäseniä. Keskustelkaa siitä, miten 

nämä ihmiset voivat painostaa urheilijoita. Keskustelkaa lisäksi siitä, kuinka rikollisverkosto 

voi painostaa urheilijaa. Pyydä oppilaita esittämään muita edustajia, jotka voivat painostaa 

pelin korjaamista. 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa, kuinka nämä aineet voivat painostaa urheilijaa. Pohtikaa 

uhkia ja palkkioita. Keskustelkaa siitä, että useissa tapauksissa nämä ihmiset hyödyntävät 

urheilijan todellisia (ts. rahavaikeuksia) tai havaittuja tarpeita (ts. ylellisempää elämäntapaa). 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 11: Sosiaaliset tekijät: Havaitut normit 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa nykyajan urheilussa olevasta kilpailumanipulaation 

yleisyydestä. Keskustelkaa siitä, miten tämä vaikuttaa urheilijoiden näkemyksiin 

kilpailumanipulaatiosta. Katsotaanko se väärään vai hyväksyttävään käyttäytymiseen? 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa mitä ihmiset ajattelevat kilpailumanipulaatiosta. 

Tunnustele, pidetäänkö sitä hyväksyttävänä urheilussa ja henkilökohtaisessa ympäristössä, 

ja kuinka yleistä se on. 

 

Keskustelkaa seurauksista, jotka kilpailumanipulaation hyväksyvä käyttäytyminen aiheuttaa. 

Tunnustele spot-fixingiä, joka ei vaikuta pelin lopputulokseen. Keskustele opiskelijoiden 

kanssa, onko tämä hyväksyttävää käyttäytymistä ja miten se vaikuttaa urheilijoiden 

ajattelutapaan kilpailumanipulaatiosta. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 12: Yhteenveto 

 



 

Tee lyhyt yhteenveto tämän jakson tärkeimmistä aiheista; lähestymistavat, 

kilpailumanipulaation henkilökohtaiset ja sosiaaliset tekijät. Kerro kotiin vietävä viesti siitä, 

että henkilön vastuulla on pohtia osallistumista kilpailumanipulaatioon. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 13: Vastuuvapauslauseke 

 

 


