
Mainokset on toimitettava Spotga-
te-palvelun (spotgate.fi) kautta arkisin 
klo 14:00 mennessä siten, että toimi-
tuspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää 
yksi työpäivä.

Huomioithan poikkeusaikataulut 
juhlapyhien ym. edellä.

MTV ei ota vastuuta mahdollisesta 
lähetysvirheestä, jos mainosta ei ole 
toimitettu edellä mainitulla tavalla.

Materiaali
Kuvasuhde 16:9 (anamorfinen). Tar-
kemmat tiedot: spotgate.fi.

Esitysohjeiden 
toimittaminen
Esitysohjeet on aina toimitettava 
kirjallisina mainoksen numeroa tai 
SpotgateID:tä käyttäen sähköpostitse 
mediapalvelu@mtv.fi.

Esitysohjeet on toimitettava arkisin 
klo 14:00 mennessä MTV:n Media-
palveluun niin, että toimituspäivän ja 
esityspäivän väliin jää yksi työpäivä. 
MTV ei ota vastuuta mahdollisesta 
lähetysvirheestä, jos esitysohjeita ei 
ole toimitettu edellä mainitusti.

Lähetysvirheet
MTV:stä johtuvan lähetysvirheen sat-
tuessa hyvityksen tavasta ja määrästä 
sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään 
vastaava mainosaika tai virheellisesti 
esitetyn mainoksen laskuttamatta jät-
täminen. Esitettyä mainosta koskevat 
huomautukset on tehtävä kahdeksan 
(8) vuorokauden kuluessa mainoksen
lähettämisestä.

Aineistojen toimitus
MTV Oy:n tv-kanavat

Esitysoikeudet  
ja vastuuvapaus
Mainostaja vastaa mainosaineiston 
omistus- ja/tai käyttöoikeuksien sekä 
tarvittavien tekijän-, patentti- ym. 
suojaoikeuksien hankkimisesta. Mai-
nostaja vastaa spotin oikeuksista siten, 
että spottia voidaan esittää MTV:n 
televisiokanavilla eri välitystekniikoilla 
erilaisiin vastaanottimiin välitetyissä 
samanaikaisissa ja muuttamattomis-
sa tv-lähetyksissä. MTV Oy pidättää 
itsellään oikeuden ilman korvausvel-
vollisuutta mainosten esitysaikojen 
siirtämiseen tai kampanjan keskeyt-
tämiseen, mikäli erityiset syyt sitä 
vaativat.

Tv-mainoksen ensiesityksen 
jälkeen MTV Oy:llä on oikeus käyttää 
mainosta esittely-, koulutus- ja tutki-
muskoosteissa, mikäli mainostaja ei 
tätä kirjallisesti kiellä.

Tv-mainoksen sisältö
Mainostaja on vastuussa mainonnan 
sisällöstä. Mainoksissa on noudatetta-
va lakeja, asetuksia, mainonnan kan-
sainvälisiä perussääntöjä sekä kulutta-
ja-asiamiehen ja muiden viranomaisten 
määräyksiä. Lääkemainokset tar-
kastaa ennakkoon lääketeollisuuden 
Lääkemainonnan tarkastusvaliokunta 
(Lääketeollisuus Ry).

MTV Oy ei vastaa kustannuksista 
tai seuraamuksista mainostajille, jotka 
aiheutuvat siitä, että mainos ei täytä 
annettuja määräyksiä. MTV Oy pidät-
tää itsellään oikeuden ilman korvaus-
velvollisuutta mainosten esitysaikojen 
siirtämiseen tai kampanjan keskeyt-
tämiseen, mikäli mainoksen sisältöön 
liittyvät syyt sitä vaativat.

Tuotteet ja palvelut,  
joita ei saa mainostaa
● tupakkavalmisteet
● vain lääkärin määräyksellä saata-

vat lääkkeet tai lääkehoidot
● alkoholi (yli 22 %)

Tuotteet ja palvelut, joiden 
mainontaa on rajoitettu
● lasten kannalta haitallinen sisältö

(kellonaikarajoitukset)
● alkoholi (alle 22 %); esitykset

sallittu klo 22:00 jälkeen
● aikuisviihdepalvelut, keskustelu- ja

seuranhakulinjat ym.
● rahapelimainonta



Aineistot on toimitettava sähköpos-
titse digitrafiikki@mtv.fi arkisin klo 
14:00 mennessä siten, että toimitus-
päivän ja ensiesityspäivän väliin jää 
yksi työpäivä. Erikoisratkaisuihin (kuten 
rich media, laajentuvat bannerit) toi-
mitusaika on viisi (5) työpäivää ennen 
kampanjan alkua. 

Huomioithan poikkeusaikataulut 
juhlapyhien ym. edellä.  MTV ei ota 
vastuuta mahdollisesta lähetysvir-
heestä, jos mainosta ei ole toimitettu 
edellä mainitulla tavalla.

Sähköpostiin  
liitettävät tiedot:
● asiakkaan ja kampanjan nimi
● kampanja-aika
● aineisto display-mainonnassa

GIF-, JPEG-, HTML5-, tai DHTML
-muodoissa

● videomainoksen tiedostomuodot:
MP4 tai MOV (H.264). Mainoksen
voi toimittaa myös Spotgate-pal-
velun kautta (spotgate.fi) tiedos-
tomuodossa .mpg, .mpeg tai .mxf.

● URL-osoite, johon banneri ja/tai
video linkitetään

● tarvittavat mainoskohtaiset ohjeet

Aineisto-ohjeet
Kaikkiin verkkomainonnan mainos-
muotoihin löydät ohjeet  
mtvuutiset.fi/spotti/mediatiedot.

Mainosten sijoittelu 
ja raportointi
Kampanja aloitetaan media-ajan en-
simmäisenä päivänä klo 00:01 mikäli 
mainosaineistot ovat toimitettu MTV 
Oy:lle toimitusaikataulujen sekä aineis-
to-ohjeiden mukaisesti. Mikäli kam-
panja-aineistoja ei toimiteta aineis-
to-ohjeissa määriteltyjen aikataulujen 
sekä ohjeiden mukaisesti, MTV Oy ei 
ole korvausvelvollinen kampanjan aloi-
tuksen viivästymisestä. Kampanjara-
portti on mahdollista saada kampanjan 
loputtua.

Virheellinen aineisto
Jos aineistoa ei toimiteta teknisten 
ohjeiden mukaisesti tehtynä tai jokin 
aineistoon liittyvä tieto puuttuu, 
palautamme materiaalin ensisijai-
sesti toimittajalle. MTV Oy ei vastaa 
aineiston virheellisyydestä johtuvasta 
aineiston käsittelyn ja kampanjan 
alun mahdollisesta myöhästymisestä. 
Erikseen sovitusta aineiston teknisestä 
toimimattomuudesta aiheutuvasta 
lisätyöstä veloitamme tuntilaskutuk-
sella 72 €/h + alv. Minimilaskutusaika 
on yksi tunti.

Tuotteet ja palvelut, joita 
ei saa mainostaa MTV:n 
verkkopalveluissa
● tupakkavalmisteet
● vain lääkärin määräyksellä saata-

vat lääkkeet tai lääkehoidot
● alkoholi (yli 22 %)
● rahapelit

Tuotteet ja palvelut, joiden 
mainontaa on rajoitettu
● lasten kannalta haitallinen sisältö
● alkoholi (alle 22 %)
● aikuisviihdepalvelut, keskustelu- ja

seuranhakulinjat ym.

MTV Oy:n verkkopalvelut


