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SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN LAUSUNTO TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Suomen Paralympiakomitea ry kiittää mahdollisuudesta saada lausua televisio- ja radiotoiminnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) ja erityisesti asetuksen 6 §:ssä listattujen Suomessa
yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien osalta. Vastauksena Suomen Paralympiakomitea
lausuu seuraavaa.

Suomen Paralympiakomitea on esittänyt mainitun asetuksen 6 §:n listalle lisättäväksi kesä- ja
talviparalympialaiset sekä kotimaassa järjestettävät paralympialajien MM-kilpailut. Liikenne- ja
viestintäministeriö on muistioluonnoksessaan 7.10.2020 todennut, että kesä- ja
talviparalympialaisten listalle ottamisen voitaisiin katsoa edistävän yhdenvertaisuutta ja positiivista
suhtautumista vammaishuippu-urheiluun yhteiskunnassa. Paralympialaisten ei kuitenkaan liikenneja viestintäministeriön mukaan kuitenkaan tässä vaiheessa voida katsoa saavuttaneen sellaista
yhteiskunnallista merkittävyyttä, jota listalle ottaminen edellyttää. Suomen Paralympiakomitea
pyytää kohteliaimmin paralympialaisten yhteiskunnallisen merkittävyyden uudelleentarkastelua.

AVMS-direktiivissä (2010/13/EU) ”yhteiskunnallisesti erityisen merkittävillä” tapahtumilla
tarkoitetaan tapahtumia, jotka täyttävät tietyt vaatimukset eli ovat ainutlaatuisia tapahtumia ja
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jotka kiinnostavat suurta yleisöä unionissa tai tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyn jäsenvaltion
merkittävässä osassa ja jotka järjestetään ennakkoon ja joiden järjestäjällä on laillinen oikeus myydä
näiden tapahtumien lähetysoikeudet.

Tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurinta urheilutapahtumaa , paralympialaisia, on järjestetty
vuodesta 1960. Kesäparalympialaiset on Soulin olympialaisista 1988 ja talviparalympialaiset
Albertvillen olympialaisista 1992 lähtien järjestetty yhteisillä olympia-areenoilla , jolloin tavoitteena
on ollut saada sama yleisö- ja medianäkyvyys kuin olympialaisilla. Vuoden 2012 Lontoon
paralympialaisia seurasi 3,8 miljardia ihmistä ja tämän jälkeen määrä kasvoi 2016 kisojen osalta yli 4
miljardiin. YK:n mukaan paralympialaiset ovat maailman merkittävin sosiaalisen inkluusion
tapahtuma: Lontoon paralympialaisten jälkeen kolmasosa briteistä muutti suhtautumistaan
vammaisia kohtaan positiivisempaan suuntaan, Britannian työmarkkinoilla oli paralympialaisten
jälkeen vuonna 2013 miljoona vammaista enemmän ja Rion 2016 paralympialaiset loivat Brasiliassa
lainsäädännön, jolla on vaikutuksia 50 miljoonan Brasiliassa elävän vammaisen elämään.

Edellä mainitusta syystä paraurheilun kansainväliset tapahtumat ovat kasvaneet merkittäviksi
tapahtumiksi, joita myös suomalaiset haluavat seurata ja jotka muuttavat merkittävästi yhteiskuntaa
ja yhteiskunnan suhtautumista vammaisuuteen. Näin ollen on olemassa painavat perusteet
sisällyttää paralympialaiset tärkeänä yhteiskunnallisena tapahtumana ehdotettuun 6 §:ään.

Todettakoon, että paralympialaisten listalle lisäämistä ovat kannattaneet aikaisemmissa
lausunnoissaan myös EBU, Yle, Suomen Olympiakomitea, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen
Hiihtoliitto ry, Vammaisfoorumi ry, VANE, Näkövammaisten liitto ry, Vammaisneuvosto,
Naisjärjestöjen Keskusliitto, Kuluttajaliitto ry, Kuuloliitto ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion
liikuntaneuvosto.

Suomi tunnetaan maailmalla hyvänä arvokilpailuiden järjestäjänä mutta myös yhdenvertaisuutta
edistävänä, joten olisi perusteltua saada listalle myös kotimaassa järjestettävien merkittävien
paraurheilun MM-kilpailujen televisiointi.

Lausunnon tavoitetta edistää erityisryhmien mahdollisuuksia seurata suoria televisio-ohjelmia
Suomen Paralympiakomitea pitää erinomaisena.
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