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Rule 40

Muiden kuin KOK:n, Suomen Olympiakomitean tai PyeongChang 2018:n 
kumppaneiden ei tule mainonnalla, markkinoinnilla tai viestinnällä luoda kuvaa 
siitä, että he olisivat näiden tahojen kumppaneita paikallisesti tai 
maailmanlaajuisesti. 

Rule 40 on voimassa vuoden 2018 talviolympialaisissa ajalla 1.2.-28.2.2018.

23.1.2018 2



Mainossäännöt – mikä on sallittua?

OLYMPIAKISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT SAAVAT KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Esiintyä Kansainvälisen Olympiakomitean ja Suomen Olympiakomitean kumppanien 
mainoksissa. 

Esiintyä omien tai lajiliiton kumppanien mainoskampanjoissa, jotka ovat alkaneet  
ennen kisa-aikaa, eivätkä liity tai yhdisty olympialaisiin.
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Mainossäännöt – mikä on kiellettyä?

OLYMPIAKISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT EIVÄT SAA KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Esiintyä Olympialaisten akkreditointialueilla muissa kuin joukkueen virallisissa asuissa

Esiintyä omien tai lajiliittojen kumppanien mainoskampanjoissa (poislukien aiemmin 
käynnistyneet, olympialaisiin liittymättömät kampanjat) 

Käyttää omia digitaalisen ja sosiaalisen median kanaviaan ja niihin tuottamiaan 
sisältöjä kaupallisiin tarkoituksiin

Myydä tai muutoin kaupallisesti hyödyntää akkreditointialueilta otettuja kuvia tai 
videoita

23.1.2018 4



Kansainvälisen Olympiakomitean 
viestintäsäännöt

Sosiaalinen ja digitaalinen media 
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Sosiaalisen ja digitaalisen median säännöt

KOK ja Suomen Olympiakomitea kannustavat kisoihin akkreditoituneita 
henkilöitä jakamaan tunnelmiaan ja kokemuksiaan kisoista ja niihin 
valmistautumisesta omissa digitaalisissa kanavissaan

Sosiaalisen ja digitaalisen median säännöt ovat voimassa kisa-aikana 1.-
28.2.2018 riippumatta siitä, onko kisoihin akkreditoitunut henkilö kisapaikalla
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Sosiaalisen ja digitaalisen median säännöt

OLYMPIAKISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT SAAVAT KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

- Kirjoittaa päivityksiä omille kotisivuilleen ja henkilökohtaisille sosiaalisen median 
tileilleen

- Käyttää sosiaalisessa mediassa tai kotisivuillaan PyeongChangin tai Olympialiikkeen 
logoja, maskotteja tai muita tunnuksia. Käytön tulee olla ei-kaupallista, eivätkä 
tunnukset saa yhdistyä esim. urheilijan tai lajiliiton omiin kumppaneihin.
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Sosiaalisen ja digitaalisen median säännöt

- Jakaa akkreditointialueilla (pois lukien erikseen määritellyt alueet ”No Picture Areas”) 
otettuja kuvia omilla kotisivuillaan ja henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan

- Videokuvata akkreditoiduilla alueilla omaan käyttöönsä (pois lukien erikseen määritellyt 
alueet ”No Picture Areas”). 

- Jakaa omiin digitaalisen tai sosiaalisen median kanaviin videokuvaa, joka on kuvattu 

a) Yleisöalueilta, eikä kuvassa näy kilpailualueita (”Field of Play”)

b) Kisakylästä

Huomioithan, että jos kuvamateriaalissa esiintyy muita henkilöitä, heidän pitää olla 
tietoisia ja hyväksyä materiaalin julkaisu.
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Sosiaalisen ja digitaalisen median säännöt

OLYMPIAKISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT EIVÄT SAA KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Käyttää omia digitaalisen ja sosiaalisen median kanaviaan ja niihin tuottamiaan sisältöjä 
kaupallisiin tarkoituksiin

Myydä tai muutoin kaupallisesti hyödyntää akkreditointialueilta otettuja kuvia tai videoita

Jakaa muilta kuin yleisöalueilta ja kisakylästä kuvattua videomateriaalia sosiaalisessa tai 
digitaalisessa mediassa 

Kirjoittaa blogia tai tuottaa sisältöjä sponsoroiduille sivustoille tai sivustoille joilla esiintyy 
kaupallisia logoja tai mainontaa

Varata käyttöönsä nettiosoitteita tai käyttäjäprofiileja, joissa esiintyvät sanat ”Olympia” tai 
”PyeongChang 2018”

Toimia journalisteina tai tuottaa sisältöjä medioille
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KOK:n osanottajasäännöt

OLYMPIAKISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT EIVÄT SAA KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Ilmaista poliittisiksi tai ideologisiksi tulkittavissa olevia kannanottoja

KOK ei määrittele, mitkä ovat tällaisten kannanottojen kriteerit

Jokainen tapaus käsitellään erikseen

Sanktioasteikko vaihtelee huomautuksen ja kisoista sulkemisen välillä

Osanottosääntöjä valvoo ja rikkomukset käsittelee ja sanktioi KOK
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LAJILIITOT 

LAJILIITOT SAAVAT KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Jakaa sellaisenaan urheilijoiden, valmentajien, Suomen Olympiakomitean, 
Kansainvälisen Olympiakomitean ja kisaorganisaation sisältöjä omiin kanaviinsa

Tuottaa olympialaisiin liittyviä, ei-kaupallisia viestinnällisiä sisältöjä omiin 
digitaalisen ja sosiaalisen median kanaviinsa 

LAJILIITOT EIVÄT SAA KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Viitata olympialaisiin tai niihin osallistuviin urheilijoihin liittyvissä digitaalisen ja 
sosiaalisen median sisällöissään omiin kaupallisiin kumppaneihinsa
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URHEILIJAN JA LAJILIITON OMAT KUMPPANIT 

URHEILIJAN JA LAJILIITON KUMPPANIT SAAVAT KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Jakaa sellaisenaan urheilijoiden, valmentajien, Suomen Olympiakomitean, 
Kansainvälisen Olympiakomitean ja kisaorganisaation sosiaalisen ja digitaalisen 
median sisältöjä omiin kanaviinsa.

URHEILIJAN JA LAJILIITON KUMPPANIT EIVÄT SAA KISA-AIKANA 1.-28.2.2018

Käyttää olympiatunnuksia 

Luoda kirjallista ja/tai kuvallista yhteyttä olympialaisiin tai viitata urheilijan/joukkueen 
suorituksiin olympialaisissa

Käynnistää uutta mainos- tai viestintäkampanjaa, jossa käytetään kisoihin 
akkreditoidun henkilön kuvaa tai nimeä. Aiemmin käynnistyneen kampanjan tulee olla 
Suomen Olympiakomitean tai Kansainvälisen Olympiakomitean erikseen hyväksymä.
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YHTEYSHENKILÖT

Mainossäännöt:

Ville Köngäs 
ville.kongas@olympiakomitea.fi
040 661 0769

Samuli Vasala 
samuli.vasala@olympiakomitea.fi
044 358 6578

Viestintäsäännöt, digitaalinen ja sosiaalinen media:

Laura Lehtonen 
laura.lehtonen@olympiakomitea.fi
040 743 7107

Mika Noronen
mika.noronen@olympiakomitea.fi
040 504 8714
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