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Kunta.tv on yhdistelmä videosivustoa ja tuotantoyksikköä, jonka 
toimesta syntyy vuosittain kymmeniä suoria lähetyksiä ja satoja 
videoita – vuonna 2016 lähes 700 kappaletta. Kunta.tv tavoittaa 
alan toimijat kattavasti ja palvelusta löytyy kiinnostavaa videosi-
sältöä laajasti kuntaperheen muun mediasisällön kyljestä. 

Toteutamme suorat lähetykset, tallenteet ja videotuotannot, 
kuten haastattelut, videoblogit ja tapahtumakoosteet. Palveluun 
kuuluu ideointi, suunnittelu, kuvaus ja leikkaus sekä julkaisu 
 sopimuksen mukaan. 

SUORAT LÄHETYKSET  
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA  
tai sopimuksen mukaan muualla Suomessa

Hinta: 320–1 300 € + alv. (Pyydä tarjous) 
Sisältää yleensä: LIVE-videointi seminaarista/koulutustilai-
suudesta ja LIVE-lähetys Kunta.tv:n julkaisujärjestelmässä. 
Lähetys ja tallenteet ovat katsottavissa salasanan takana 
tai avoimena kaikille.

PowerPoint-esitykset voidaan liittää osaksi lähetystä. Lä-
hetyksen voi upottaa myös esim. tilaajan omille sivulle.

HAASTATTELUT, ESITTELY- JA  
TAPAHTUMAVIDEOT

Hinta: 500–1 500 € + alv. (Pyydä tarjous)

Sisältää yleensä: noin 2 tuntia kuvausta tapahtumapaikalla, 
sis. haastatteluita.
Videon editointi ja tekstitys. Valmiin videon toimitus 
mp4-muodossa.

VLOGI-PAKETIT

SPOTTI 
Hinta: 850 € + alv.

Sisältää: Vlogin kuvaus ja editointi, videon tekstitys ja graa-
fiset tekstinostot. Julkaisu Kunta.tv:n kategorialistauksissa 
(yhteistyökumppanit ja esim. sote). 

Lisänäkyvyys: nostolaatikko Kuntalehti.fi:n ja Kuntatek-
niikan sivuilla valittuna viikkona. Valmiin videon toimitus 
mp4-muodossa.

KOHDEVALO
Hinta: 550 € + alv. 

Sisältää: Vlogin kuvaus ja editointi, videon tekstitys ja graa-
fiset tekstinostot. Julkaisu Kunta.tv:n kategorialistauksissa 
(yhteistyökumppanit ja esim. sote). Valmiin videon toimitus 
mp4-muodossa.

KENNO
Hinta: 400 € + alv.

Sisältää: Vlogikuvaus ja kevyt editointi. Valmiin videon 
toimitus mp4-muodossa.
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Näkyvyyspaketti: Sponsoroitu video

Päänosto: Videon julkaisu sponsoroituna päänostona Kunta.tv:llä 950  
€/viikko + alv. 
Video julkaistaan Kunta.tv-sivun etusivun karusellin ensimmäisenä videona 
ja se näkyy nostona myös Kuntalehden ja Kuntatekniikka-lehden sivuilla.

Kategorianäkyvyys: Videon julkaisu Kunta.tv:n Yhteistyökumppaneilta- 
kategorian sisällä (näkyy Kunta.tv:n etusivulla ja kategoriasivulla), hintaan 
150 € + alv/kk.

Sponsoroidut videot voivat olla Kunta.tv:n tuottamia tai muualla tuotettuja.
Videoiden esikatselukuvaan lisätään sponsoroitu-merkintä. Aineistovaati-
mus: mp4- tai mov-tiedosto, videon otsikko ja ingressi tekstimuodossa.

Maksuliikenne
Maksun saaja: KL-Kustannus Oy 
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
IBAN FI33 1572 3000 3319 18
BIC NDEAFIHH 
Maksuehdot: 14 pv netto ja 
voimassa oleva viivästyskorko. 

Banneripaikat

Jättibanneri 728 x 90 px 700 € + alv / vko, seuraavat viikot 350 € + alv
Pystybanneri 210 x 525 px 500 € + alv / vko, seuraavat viikot 300 € + alv

Tiedostomuoto jpg tai animoitu gif- tai jpg-tiedosto.  
Tiedoston suosituskoko 25 kt.

Bannerimyynti
Marianne Lohilahti 
marianne.lohilahti@netti.fi puh. 040 708 6640. 
Marianne vastaa myös KL-kustannuksen muiden tuotteiden, Kuntalehden, 
Kuntatekniikka-lehden ja Kuntamarkkinoiden, ilmoitusmyynnistä.

Jättibanneri 728 x 90 px

Pysty- 
banneri  

210 x 525 
px

Videotilaukset, sponsoroitujen videoiden 
julkaisu ja tarjouspyynnöt

Sonja Eloranta
Mediatuottaja
sonja.eloranta@kuntalehti.fi
puh. 050 301 3654
Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Tilaukset: http://www.kunta.tv/tilaa-tuotanto/

Kunta.tv
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Kunta.tv on osa KL-Kustannus Oy:n palveluita.
Muita palveluita ovat Kuntalehti, Kuntatekniikka-lehti  
ja Kuntamarkkinat-tapahtuma. KL-Kustannus Oy  
on Kuntaliiton tytäryhtiö. 


