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Liitteet  
 
Liite 1. Toimenpidesuunnitelma 2022–2025    

Kilpailumanipulaation torjuminen on tärkeää reilun kilpailun varmistamiseksi. On kaikkien kilpailijoiden etu 
päästä kilpailemaan reilusti ilman pelkoa tulosten manipuloinnista. Ilmailu-urheilussa tunnistetaan riskit ja 
liitto tekee töitä kilpailumanipulaation ehkäisyyn. Vaikka kilpailumanipulaation riski on pieni menestyksen 
tuottamat hyötynäkökohdat huomioon ottaen, pitää asia olla esillä jotta kukaan ei kilpailumanipulaatioon 
syyllistyisi jatkossakaan. Reilu kilpailu on kaikkien etu.     
 



 

Johdanto  
 
 
Ilmailukilpailuissa on omia erityispiirteitään. Kilpailijoiden ikähaitari on opiskelijoista eläkeläisiin, naiset 
ja miehet kilpailevat samoissa kilpailuissa, yleisöä ei kilpailupaikoilla ole ja kilpailijat kustantavat kilpailut 
osallistumismaksuin. Liiton piirissä on kuitenkin kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa.  
Liitto asettaa SM-kilpailut hakuun ja myöntää kilpailujärjestäjäoikeudet omien sääntöjensä mukaisesti. 
Kansainväliset kilpailujoukkueet valitaan kunkin lajin valintasääntöjen mukaisesti.  
 
Liitto tekee toimia kilpailumanipulaation torjumiseksi suoraan kilpailujärjestäjiin ja kansainvälisiin 
kilpailuihin osallistuville. Se on riittänyt tähän asti, eikä kilpailumanipulaatio tapauksia ole tullut ilmi. On 
kuitenkin hyvä miettiä kilpailumanipulaatiota eri näkökohdiltaan nähdäkseen olisiko vielä jotain 
parannettavaa.   
 
Kilpailumanipulaatiota ei ole tullut ilmi ja riskejä mietittäessä nousikin esiin, ettei ilmailija juurikaan 
hyödy voitostaan ja ilman hyötynäkökohtia puuttuu motivaatiota syyllistyä kilpailumanipulaatioon.  
Liitto kuitenkin tiedostaa kilpailumanipulaation vaaran ja vaikutukset kilpailulajeille. 
Kilpailumanipulaatio aiheuttanee lajin sisäistä mainehaittaa ja tämä kilpailijoiden motivaation laskua 
osallistua kilpailuihin jo muutenkin pirstaloituneissa ilmailukilpailujen lajeissa ja niiden alaluokissa. 
 
Liitto vastustaa kaikenlaista kilpailumanipulaatiota. Liiton kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien 
urheilijoiden ja urheilijoiden tukihenkilöiden kanssa tehdään sopimus, jossa velvoitetaan kertomaan 
kilpailumanipulaatio havainnoistaan liitolle ja SUEK ry:lle.   

Kilpailumanipulaatio ohjelma on tehty vuosille 2022–2025, siihen voidaan tehdä lisäyksiä tarvittaessa 
ennen vuotta 2025. 
 

Toiminnan laajuus  
 
Suomen Ilmailuliiton toimintalajeista SM-kilpailuja järjestetään monessa eri ilmailulajissa. Kilpailulajeja 
on useita. Lajeittain kilpailuja on purjelennossa, laskuvarjourheilussa, tuulitunnelilentämisessä, 
moottori- ja purjetaitolennossa, ultrakevytlennossa, kuumailmapallolentämisessä, lennokkilajeilla, sekä 
varjo- ja riippuliidossa. 
 
Kilpailuja järjestävät liiton jäsenkerhot ja yhteisöt.  Suomen mestaruuskilpailuja järjestetään vuosittain 
noin 35 ja niihin ottaa osaa 250-300 kilpailijaa.  
 
Kilpailuja pidetään pääosin pienlentokentillä ympäri Suomea, mutta myös järvien jääpeitteillä ja 
lennokkikentillä.  Lisäksi on joitain Suomen Cup -kilpailuja sekä kerhotason kilpailuja. Kansallisia 
aluemestaruuskilpailuja ei ilmailukilpailuissa ole.  
 
Kansainvälisiä EM- tai MM-kilpailuja, joihin ottaa osaa Suomalaisia on vuosittain noin 20 ja niissä on noin 
80 kilpailijaa.  
Ilmailukilpailuissa ei ole yleisöä kuin satunnaisesti. Yleisönä on muut kilpailijat ja joitain alan harrastajia.    
Suurin osa kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista on lennokkikilpailuja.  



 

Riskin arviointi  
 
Kilpailupaikka ja kilpailijat saavat kilpailuista paikallista julkisuutta, jos kilpailujärjestäjä tekee 
mediatiedotteita lähettäen medioille. Ilmailukilpailija jää ilman kansallista mediahuomiota voittaessaan 
kilpailuja, oli kyseessä SM- tai MM-kilpailut. Paikallinen mediahuono on mahdollista.  
Kilpailija ei saa valtakunnallista mediahuomiota voittaessaan kilpailuja. Alueellinen mediahuomiokin on 
satunnaista. Kilpailupaikoilla ei ole yleisöä, kuin aivan satunnaisesti, jolle kilpailija voisi esittää omaa 
kilpailusuoritustaan. Motivaatio kilpailumanipulaatioon näkyvyyden vuoksi on pieni, tai mitätön. 
 
Kansainvälisiin kilpailuihin lähtee myös vajaita joukkueita. Lähtijöitä ei löydy. Kilpailijat valitaan pääosin 
SM-kilpailujen tuloksien pohjalta. Kun tuloksien pohjalta valituista kilpailijoista jää kilpailija pois, saa 
seuraava paikan. Näin käy joka vuosi muutamissa ilmailukilpailuissa. Yleisin havaittu syy poisjäämiseen 
on kilpailijan oma vapaa-aika ja kilpailujen kalleus. Kilpailijat maksavat itse kaiken pientä liiton tukea 
lukuun ottamatta.    
Motivaatio manipuloida päästäkseen maajoukkueeseen on pieni, koska on vain yksi laji, jossa 
edustusjoukkueeseen on vuosittain tulijoita enemmän kuin mitä mahtuu.     
 
Ilmailukilpailut eivät ole vedonlyöntikohteita. Siitä syystä ei kenelläkään ole syytä manipuloida tuloksia 
hyötyäkseen siitä rahallisesti. Motivaatiota manipulaatioon vedonlyönnin vuoksi ei ole.   
 
Kilpailija ei saa tuottoa tai rahallista etua voittaessaan kilpailuita. Kilpailijoilla ei ole sponsoreita, joiden 
vuoksi pitäisi yltää tuloksissa korkeammalle epärehellisin keinoin. Motivaatio kilpailumanipulaatioon 
rahallista etua saadakseen on mitätön.  
 
Ilmailun kilpailuihin voi osallistua ikärajattomasti. Kilpailijoita on alle 18 -vuotiaista yli 70 -vuotiaisiin. 
Kilpailijat ovat tulleet tutuiksi toisilleen useampien vuosien tai jopa vuosikymmenien kilpailuissa 
käymisen myötä. Kilpaileminen on enemmänkin elämäntapaa harrastaa rakastamaansa lajia.  
Myös tätä taustaa vasten liitto arvio kilpailumanipulaation riskin erittäin pieneksi. Kilpailutulosten 
manipuloinnin kiinni jäämisen pahin rangaistus olisi oman maineen menettäminen tässä porukassa.  
Ilman hyötyä on vaikea nähdä miksi joku ottaisi sellaista riskiä. 
      
Ainoana motivaatio kilpailumanipulaatioon mitä liitto keksi voisi olla kilpailijan ylikorostunut 
kilpailuvietti. Pakko voittaa -ajattelu.  
 
Ottaen kuitenkin huomioon kaikki edellä mainitut seikat, voi kilpailumanipulaatiota pitää motivaatioiden 
lähes kokonaan puuttuessa erittäin pienenä. 

 
Kilpailumanipulaation ehkäisy 
 
Ilmailuliitto tekee kaikkien kansainvälisiin kilpailuihin lähettävien kilpailijoiden ja kilpailijoiden 
tukihenkilöiden-, sekä SM-kilpailujärjestäjien kanssa sopimuksen, jossa he sitoutuvat olemaan 
osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli sellaista havaitsevat, he 
sitoutuvat ilmoittamaan siitä Ilmailuliittoon ja Suomen urheilun eettiseen keskukseen SUEK ry:lle.   
 
 
 
Suomen Ilmailuliiton kilpailumanipulaatio-ohjelman laatimisesta on vastannut laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti 



 

 
Liite I. Toimenpidesuunnitelma 2022-2025 

SUOMEN ILMAILULIITON KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAOHJELMA 
 

Kilpailumanipulaatio  
 
Nykytilanne 
 
Liitossa otetaan huomioon mahdollisuus, että kilpailumanipulaatiota saattaa joskus tulevaisuudessa 
esiintyä. Kilpailuja ja kilpailujärjestäjiä on liiton kokoon nähden kuitenkin melko paljon ja järjestäjät ovat 
kovin erilaisia toisiinsa nähden.   
 

Tavoite 
 
Kilpailumanipulaatiotapauksia ei ilmailukilpailuissa eikä niiden ulkopuolella esiinny.   
 

Toimenpiteet 
 
Kilpailumanipulaatiotapauksien ehkäisemiseksi kilpailujärjestäjiä ja kansainvälisiä kilpailijoita 
tiedotetaan kilpailumanipulaatiosta.  
Velvoitetaan kilpailujärjestäjiä sekä kansainvälisiin kilpailuihin ilmoitettuja kilpailijoita allekirjoittamaan 
sopimukset, joiden yhtenä kohtana on kilpailumanipulaatio. 
Sopimusrikkomuksen yhtenä rankaisukeinona on periä jo maksettu tuki osittain tai kokonaan takaisin.  
 
 
Aikataulu 
 
Kilpailujärjestäjille kauden alussa alkuvuodesta, kilpailijoille ennen ilmoittamista kansainvälisiin 
kilpailuihin.  

 
Vastuuhenkilöt 
 
Laji- ja valmennuspäällikkö 
 

Arviointi ja seuranta 
 
Seurataan kilpailumanipulaatioilmoitusten määrää vuosittain, josta arvioidaan onnistumista.  
 
  

Kilpailumanipulaatio-ohjelman laatimisesta on vastannut laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti 
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