Pohjoisen tähdet
Mainos- ja viestintäsäännöt – Tokio 2020

#OlympicTeamFi

Olympialaisten
tavaramerkkioikeudet
Olympialaisiin liittyy valtava, maailmanlaajuinen
huomio. Suuret taloudelliset intressit
houkuttelevat poikkeuksellisesti enemmän
toimijoita, jotka haluavat hyötyä olympialaisten, tai
siellä urheilevien olympiajoukkueen jäsenten
maineesta oikeudettomasti. Olympialiikkeen on
tästä syystä panostettava tavaramerkkiensä
suojaamiseen erityisen voimakkaasti. Suojausta
tehdään siksi, että olympialiikkeeseen kuuluvien
toimijoiden taloudellinen resursointi olisi
mahdollista. Pelkästään Kansainvälisen
Olympiakomitean (KOK) TOP (The Olympic
Partners) ohjelman kansainvälisten kumppaneiden
tuotoista 90 prosenttia ohjautuu kansallisille
olympiakomiteoille.
Kyseistä asiaa on avattu tarkemmin täällä.

Suomen Olympiajoukkueen pääkumppanit

Tämän lisäksi Olympiajoukkueella on lukuisia
toimialakohtaisia sponsorointikumppanuuksia,
voit tutustua niihin täällä.

Maailmanlaajuiset kumppanit (The Olympic Partners)

Mikä ihmeen Rule 40?
Olympialaisten perusasiakirjan (Olympic Charter) sääntö numero 40 (Rule 40) sääntelee
Olympialaisten tavaramerkkioikeuksia ja Olympialaisiin osallistuvien henkilöiden
oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen heidän persoonansa, kuvansa, nimensä, äänensä tai
suorituksensa käyttöön kaupallisissa tarkoituksissa olympia-aikana,
Myös Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC) on ottanut tämän säännön käyttöönsä.
Tässä esityksessä olevat asiat koskevat sellaisinaan myös Paralympialaisia niiden kisaaikana. Kisa-aika Tokion Olympialaisissa on 14..7.-11.8.2020 ja Paralympialaisissa 15.8.8.9.2020.
Sääntö koskee kaupallista toimintaa kaikissa viestintäkanavissa (printti, televisio,
digitaalinen media, ulkomainonta, mediamainonta ja sosiaalinen media). Sääntö koskee
kaikkia kisoihin akkreditoituneita henkilöitä koko kisa-ajan, riippumatta siitä ovatko he
Japanissa, Suomessa tai muualla.
Kisoihin akkreditoidut henkilöt sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä
allekirjoittaessaan osallistumisehdot sisältävän lomakkeen (eligibility form).
Sääntö ei koske henkilöitä, joita ei ole akkreditoitu kisoihin.

Rule 40
”Muiden kuin KOK:n, Suomen Olympiakomitean tai Tokio 2020:n kumppaneiden ei
tule mainonnalla, markkinoinnilla tai viestinnällä luoda kuvaa siitä, että he olisivat
näiden tahojen kumppaneita paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. ”
”Kisoihin akkreditoituneiden ihmisten persoonaa, nimeä, kuvaa, ääntä tai
urheilusuoritusta ei saa käyttää kisa-aikana mainontaan tai kaupallisiin tarkoituksiin
ilman KOK:n ja Suomen Olympiakomitean hyväksyntää.”
Rule 40 on voimassa vuoden 2020 kesäkisoissa ajalla 14.7.-11.8.2020 (Olympialaiset)
ja 15.8.-8.9.2020 (Paralympialaiset)

Sääntö 40:
Tuoreet muutokset
Tuoreen sääntömuutoksen mukaan Kansainvälinen
Olympiakomitea KOK on antanut kansallisille
olympiakomiteoille enemmän liikkumatilaa Rule
40 kehittämisessä. Suomen Olympiajoukkueen
jäsenille Rule 40 kehittyminen tarkoittaa kahta
konkreettista muutosta:
1) Ei-olympiakumppaneiden (esim. Lajien ja
urheilijoiden henkilökohtaisten sponsoreiden)
ennen Olympialaisia käynnissä olleet
mainoskampanjat voivat jatkua kisa-aikana
tietyin ehdoin
2) Urheilijoilla on mahdollisuus kiittää omia
yhteistyökumppaneitaan kisa-aikana omissa
kanavissaan tietyin ehdoin.

Ei-olympiakumppaneiden
yleinen mainonta
Päivitetty Rule 40 mahdollistaa ei-olympiakumppaneiden (kuten lajiliittojen ja
urheilijoiden omien yhteistyökumppaneiden) kisa-aikana käynnissä olevat kampanjat
seuraavilla huomioilla: a) ainoa asiayhteys olympialaisiin on olympiaurheilijan
mukanaolo kampanjassa b) kampanja on ollut käynnissä ennen kisoja 90 päivän ajan
c) kampanjan volyymi ei laajene kisojen aikana. Mitään Japaniin tai Tokioon liittyviä
visuaalisia viittauksia jne. ei kuitenkaan sallita.
Ei -olympiakumppaneiden yleinen mainonta, jossa olympiaurheilija (tai
potentiaalinen olympiaurheilija) on mukana, tulee lähettää hyväksyttäväksi Suomen
Olympiakomitealle 15.5.2020 mennessä.
Tarvittavat tiedot ovat: mainonnan yksityiskohdat kanavineen, mediasuunnitelma,
mainonnan peitto maineen ja kielineen sekä ketä Tokion olympiajoukkueen jäseniä
tai mahdollisia jäseniä (mikäli ei vielä valittu) mainonnassa on mukana.

Yleisen mainonnan
määritelmä
v Kampanja ei muodosta yhteyttä Kansainväliseen
Olympiakomiteaan, Kansainväliseen
Olympialiikkeeseen, Tokion Olympialaisiin, Tokion
Olympialaisten järjestelyorganisaatioon, Suomen
Olympiakomiteaan, Suomen Olympiajoukkueeseen,
näiden tunnuksiin, bränditunnisteisiin, maskotteihin,
piktogrammeihin tai visuaaliseen ilmeeseen.
v Kampanjassa ei saa käyttää kisakaupungin nimeä ja
vuosilukua (Tokio 2020 tai Tokyo 2020 jne) tai
Olympialaisten mottoa millään kielellä (suomeksi
”nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin”).
v Kampanjassa ei saa käyttää Olympialaisissa kuvattuja
valokuvia tai videoita eikä käytetyissä kuvissa tai
videoissa saa näkyä mitään olympiatunnisteita.
v Kampanja on alkanut vähintään 90 päivää ennen kisaajan alkua ja se on jatkunut vähintään 2 kuukautta.

Viestien jakaminen
Olympia-aiheisten sisältöjen jakaminen on kielletty kaikilta kaupallisilta toimijoilta, jotka
eivät ole KOK:n kisajärjestäjien tai Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppaneita.
YritysXjakoi sisällön:

YritysXjakoi sisällön:

Olympic Team Finland @OlympicTeamFI

Olympic Team Finland @OlympicTeamFI

Upeaa keihäsmiehet! #OlympicTeamFinland

Tsemppiä Suomi! #OlympicTeamFinland

Mainokset liittyen urheiluun ja Japaniin
Mainonta, joka luo mielleyhtymän olympiaurheiluun ja Japaniin, on kisaaikana kielletty, vaikka siinä ei käytettäisi olympiasymboleja.

Yleinen mainonta
Olympiateemaan liittymätön yleinen mainonta ja kampanjat, jotka ovat alkaneet ennen 15.5.
ja jatkuneet yli 2 kuukautta, voivat jatkua normaalin volyyminsa ja sisältönsä puitteissa.

BrandX @BrandX
Tsekkaa Lizzie Armanton mallisto verkkokaupastamme!

Ponsse @Ponsse
Teron valinta: Maailman parhaat koneet ammattilaisille!

Urheilijoiden omien kumppaneiden
kiittäminen kisojen aikana
Sääntö 40:n muutokset tuovat lisää liikkumavaraa urheilijoiden ”spontaaneille” julkaisuille sosiaalisessa
mediassa, eli urheilija voi esimerkiksi rajoitetusti kiittää omaa sponsoriaan kisa-aikana eri alustoilla
ilman ennakkohyväksyntää. Huomioitavaa kuitenkin on, että kisa-aikana urheilijan omat sponsorit eivät
voi jakaa tätä sisältöä omissa kanavissaan eivätkä urheilijan omat kumppanit voi tehdä olympialaisiin
liittyviä onnittelupostauksia sosiaaliseen mediaan tai käyttää olympiaurheilijan onnittelua
mainonnassaan.
Urheilija voi kisa-aikana kiittää omia sponsoreitaan seuraavasti: 1 kiitosviesti per sponsori kisojen aikana
omissa somekanavissa.
Suomessa vaikuttajamarkkinoinnissa vakiintunut lähtökohta on se, että mikäli julkaisun taustalla on
mikä tahansa kaupallinen yhteistyö (saatu tuote, sponsorointi, korvaus jne.) tämä tulee tuoda selkeällä
tavalla ilmi myös sosiaalisen median julkaisuissa käyttämällä esimerkiksi tunnisteita ”mainos” tai
”kaupallinen yhteistyö”. Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen
kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Sääntö on sama riippumatta siitä, missä
mediassa tai millä tavoin markkinointi on toteutettu. Urheilijan tulisi merkitä myös nämä ns. kiitosviestit
kaupallisena yhteistyönä.

Sosiaalisen median postaukset
v

Urheilijat ja muut kisoihin akkreditoidut henkilöt voivat tuottaa sisältöjä omiin
sosiaalisen median kanaviinsa, mutta sisällöissä ei saa olla mainoksia tai
kaupallisia viestejä.

v

Urheilijat saavat kiittää henkilökohtaisia sponsoreistaan omissa sosiaalisen
median kanavissaan. Kutakin urheilijan henkilökohtaista sponsoria saa kiittää
kisa-aikana yhden kerran yhdessä urheilijan valitsemassa kanavassa.

v

Urheilijan henkilökohtaiset sponsorit eivät saa re-postata tai jakaa urheilijan
kiitosviestiä kisa-aikana.

v

Kiitosviestissä käytetty kuva ei saa sisältää kaupallisia tunnuksia tai
olympialaisten virallisia tunnuksia.

Onnittelu- ja tsemppiviestit
Esimerkkejä KIELLETYISTÄ tavoista onnitella ja kannustaa urheilijoita.

BrandX@BrandX
Mira Potkonen ja BrandX yhteistyössä menestykseen Tokiossa! Kiitos
Mira!

BrandX@BrandX
Tsemppiä Matti Mattsson ja Suomen joukkue, koko BrandX
Tiimi toivottaa menestystä Tokioon!

URHEILIJOIDEN KIITOSVIESTIT
UrheilijaX @UrheilijaX
Kiitos
@brandX
tuesta!
Thanks
@brandx
for Yhteistyössä
your support!on voimaa!
(Kaupallinen yhteitsyö)

SALLITTU:
- Ei sisällä olympiatunnuksia
- Ei sisällä mainoksia eikä kaupallisia viestejä
- Sisältää kiitoksen ilman olympiaviittausta

UrheilijaX @UrheilijaX
Kiitos @brandX tuesta! Tämä on meidän yhteinen
mitali!

EI SALLITTU:
- Sisältää olympiatunnuksen mitalissa
- Sisältää olympiajoukkueen tunnuksen asussa
- Yhdistää olympiatunnukset ja BrandX:n

Yhteenveto – mikä on
sallittua mainonnassa?
TOKION KISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT SAAVAT KISA-AIKANA
v Esiintyä Kansainvälisen Olympiakomitean ja Suomen Olympiakomitean
kumppanien mainoksissa.
v Esiintyä omien yhteistyökumppanien tai lajiliiton kumppanien
mainoskampanjoissa, jotka täyttävät aiemmin esitetyt yleisen
mainonnan ehdot ja joista ilmoitetaan Suomen Olympiakomitealle 15.5.
mennessä.
v Kiittää omia yhteistyökumppaneitaan omissa kanavissaan (some ja
internet) oman suorituksensa jälkeen tägäämällä kumppanit päivityksiin.
1 kiitos per sponsori kisojen aikana.

Yhteenveto – mikä on
kiellettyä mainonnassa?
TOKION KISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT EIVÄT SAA KISA-AIKANA
v Esiintyä Olympialaisten akkreditointialueilla muissa kuin joukkueen
virallisissa asuissa
v Esiintyä omien tai lajiliittojen kumppanien mainoskampanjoissa
(poislukien aiemmin käynnistyneet, Olympialaisiin liittymättömät ja
Olympiakomitealla hyväksytetyt kampanjat)
v Käyttää omia digitaalisen ja sosiaalisen median kanaviaan ja niihin
tuottamiaan sisältöjä kaupallisiin tarkoituksiin
v Myydä tai muutoin kaupallisesti hyödyntää akkreditointialueilta otettuja
kuvia tai videoita

Yhteenveto – mikä on
sallittua viestinnässä?
TOKION KISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT SAAVAT KISA-AIKANA
v Kirjoittaa päivityksiä omille kotisivuilleen ja henkilökohtaisille sosiaalisen median tileilleen
v Käyttää ja jakaa sosiaalisessa mediassa tai kotisivuillaan Suomen Olympiakomitean tuottamia
materiaaleja, kuten valokuvia ja uutisia. Käytön tulee olla ei-kaupallista.
v Jakaa akkreditointialueilla otettuja kuvia omilla kotisivuillaan ja henkilökohtaisissa sosiaalisen median
kanavissaan, pois lukien erikseen määritellyt alueet ”No Picture Areas”
v Videokuvata akkreditoiduilla alueilla omaan käyttöönsä, pois lukien erikseen määritellyt alueet ”No
Picture Areas”
v Jakaa omiin digitaalisen tai sosiaalisen median kanaviin videokuvaa, joka on kuvattu
v
Yleisöalueilta, eikä kuvassa näy kilpailualueita (”Field of Play”)
v
Kisakylästä

Yhteenveto – mikä on
kiellettyä viestinnässä?
TOKION KISOIHIN AKKREDITOIDUT HENKILÖT EIVÄT SAA KISA-AIKANA
v Jakaa tai striimata sosiaalisessa tai digitaalisessa mediassa kilpailutilanteesta otettua
kuvaa.
v Kirjoittaa blogia tai tuottaa sisältöjä sponsoroiduille sivustoille tai sivustoille joilla esiintyy
kaupallisia logoja tai mainontaa
v Varata käyttöönsä nettiosoitteita tai profiileja, joissa esiintyvät sanat ”Olympia”
”Paralympia” tai ”Tokio 2020”
v Toimia journalisteina tai tuottaa sisältöjä medioille
v Ilmaista poliittisiksi tai ideologisiksi tulkittavissa olevia kannanottoja

Mainonnan hyväksyttäminen
v Kaikelle olympialaisiin liittyvälle mainonnalle ja kaupalliselle viestinnälle
täytyy saada erikseen lupa Suomen Olympiakomitealta ja KOK:lta
v Kaikki kisa-aikana tapahtuvat yleinen mainonta täytyy ilmoittaa Suomen
Olympiakomitealle 15.5.2020 mennessä..
v Suomen Olympiakomitea tarkastaa kampanjat ja kuittaa niiden
sääntöjenmukaisuuden kampanjan toteuttajalle.
v Tarvittaessa Suomen Olympiakomitea tekee ehdotuksen kampanjan
muokkaamisesta niin, että se täyttää KOK:n ehdot.
v Kaikkiin ilmoituksiin tulee liittää kuvaus kampanjasta, mainonnan yksityiskohdat
kanavineen, mediasuunnitelma, mainonnan peitto maineen ja kielineen sekä ketä
Tokion olympiajoukkueen jäseniä tai mahdollisia jäseniä (mikäli ei vielä valittu)
mainonnassa on mukana.
v Mikäli kampanjaa halutaan toteuttaa Suomen alueen ulkopuolella, pitää siihen
saada hyväksyntä Kansainväliseltä Olympiakomitealta.

Ota yhteyttä
Samuli Vasala
samuli.vasala@olympiakomitea.fi
044 358 6578
Ville Köngäs
ville.kongas@olympiakomitea.fi
040 661 0769

Täältä tullaan.
Pohjantähden alta.
Löylyä kiukaalle!

