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Aineisto-ohjeet 
Televisiomainonta
Mainosten ja esitysohjeiden toimittaminen
Mainokset ja esitysohjeet on toimitettava MTV:lle arkisin klo 14:00 mennessä 

siten, että toimituspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää yksi työpäivä. Mainokset 

toimitetaan Spotgate-palvelun kautta (spotgate.fi). Esitysohjeet on aina 

toimitettava kirjallisina mainoksen numeroa tai SpotgateID:tä käyttäen 

sähköpostitse MTV:n Mediasuunnitteluun video@mtv.fi. 

Huomioithan poikkeusaikataulut juhlapyhien ym. edellä. MTV ei ota vastuuta 

mahdollisesta lähetysvirheestä, jos mainosta ei ole toimitettu edellä mainitulla 

tavalla.

Materiaali
Kuvasuhde 16:9 (anamorfinen). Materiaalien tarkemmat tiedot: spotgate.fi

Lähetysvirheet
MTV:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä 

sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti 

esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen. Esitettyä mainosta koskevat 

huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa mainoksen 

lähettämisestä.

Esitysoikeudet ja vastuuvapaus
Mainostaja vastaa mainosaineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien 

sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ym. suojaoikeuksien hankkimisesta. 

Mainostaja vastaa spotin oikeuksista siten, että spottia voidaan esittää 

MTV:n televisiokanavilla eri välitystekniikoilla erilaisiin vastaanottimiin 

välitetyissä samanaikaisissa ja muuttamattomissa tv-lähetyksissä. MTV 

Oy pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten 

esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli 

erityiset syyt sitä vaativat. 

Tv-mainoksen ensiesityksen jälkeen MTV Oy:llä on oikeus käyttää 

mainosta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, mikäli mainostaja ei 

tätä kirjallisesti kiellä.

http://www.spotgate.fi/
mailto:video@mtv.fi
http://www.spotgate.fi/


Tv-mainoksen sisältö
Mainostaja on vastuussa mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava 

lakeja, asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä kuluttaja-

asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä. Lääkemainokset tarkastaa 

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 pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten 

esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli mainoksen 

sisältöön liittyvät syyt sitä vaativat.

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa
• tupakkavalmisteet

• vain lääkärin määräyksellä saatavat 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


