
ANNONSPRIS 

M E D I E U P P G I F T E R  2019

nr bokning material utkommer
1 12.12.2018 3.1. 23.1.
2 6.2. 21.2. 13.3.
3 18.3. 2.4. 24.4.
4 26.4. 14.5. 5.6.
sommarpaus 
5 24.7. 8.8. 28.8.
6 21.8. 5.9. 25.9.
7 25.9. 10.10. 6.11.*
8 5.11. 20.11. 11.12.
* kalenderpostning 

AIKATAULU

max 5g  6-10g 11-15g 16-20g 21-25g 26-30g 31-39g

85 € 95 € 105 € 125 € 135 € 200 € 220 €
(Liitteiden minimimäärä 70 000 kpl)

storlek mm* €
1/1-sida 220 x 290 + 5 3 800 
1/1-sidans tryckyta 192 x 262 + 5 3 800
omslagets insida 220 x 290 + 5 4 400 
omslagets baksida 220 x 260 + 5 4 400 
½-sida på bredden  220 x 145 + 5 2 300
½-sida på höjden 110 x 290 + 5 2 300
¼-sida på bredden 220 x 72 + 5 1 300
¼-sida på höjden 55 x 290 + 5 1 300
Alla annonser ska ha 5 mm bleed.

LIITEHINNAT 
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8  MOTIIVI

Pataluodon koulun valmistuskeittiöstä lähtee arkipäivisin 

noin 2 000 ruoka-annosta Joensuun alueen kouluihin,  

päiväkoteihin ja vammaispalvelun päivätoimintapaikkoihin.  

Täällä tehtyä ruokaa syövät siis niin vauvat kuin vaaritkin.

teksti Saija Heinonen kuvat Harri Mäenpää

Syömään!
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FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA 
JHL:S MEDLEMSTIDNING MOTIIVI är den mest heltäckande tidningen i 
Finland för yrkesproffs inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena. 
Tidningens kontrollerade upplaga är 196 025 exemplar år 2017. 70 procent 
av tidningens läsare är kvinnor. Dessutom delas tidningen ut bl.a. till 
biblioteken.
   Tidningen Motiivis läsare arbetar inom kommunerna, staten, församlin-
garna, de offentliga affärsverken samt inom företag, organisationer och 
stiftelser som producerar olika offentliga tjänster.
Tidningen Motiivi är nära sina läsare. Tidningen berättar om medlem-
marnas eget arbete och deras arbetshälsa. Därför läses tidningen också 
noggrant. Tidningen har 400 000 läsare.
   JHL:s medlemmar sörjer för ditt välmående. Tidningen Motiivi sprids 
över hela landet och har läsare i alla Finlands kommuner och samkommun-
er, inom statsförvaltningen och universiteten, statens affärsverk samt 
privata företag inom vård- och omsorg. Över hälften av tidningsexem-
plaren sprids till stora boendecentra och inom huvudstadsregionen.

Annonsförsäljning
Saarsalo Oy
Lauri Anttila, tfn 040 132  7552
lauri.anttila@saarsalo.fi
Mikko Salmensuo, tfn 044 777  5112
mikko.salmensuo@saarsalo.fi

Tekniska uppgifter
Tidningens storlek: 220 x 290 mm
Tryckyta 192 x 262 mm
Tryckteknik: rotationstryck
Bindning: stiftning
Rastertäthet: 54 linjer
Utkommer: 8 nummer
Upplaga: 200 000 exemplar
Spridning 2017: 196 025 exemplar
Tryckeri: Forssa Print, 
Helsingintie 22, 30300 Forssa
Telefonväxel 03 423 51
Kontaktperson Sari Lehto
sari.lehto@forssaprint.fi
tfn 050 327  3226

Annonsmaterial
Färdigt tryckdugligt material (250 ppi, 
cmyk) i pdf-format
sänds till adressen  
motiivi.ilmoitukset@jhl.fi

Färgprofil: kan laddas på adressen fors-
saprint.fi/aineisto-ohjeet
Alla sidors profil: ISO Coated v2 300 
(basICColor)
Begränsningar: Inga annonser på omsla-
gets framsida.

Annulleringar: Annonser ska annulleras 
före bokningsdagen. Ifall 
annonsen annulleras efter bokningsdagen 
behåller tidningen rätten att fakturera  
hela annonssumman.
Reklamationer: Skriftligen inom 14 dygn 
från tidningens utgivningsdag. 
Tidningens ansvar för fel och utebliven 
annons begränsas till högst annonspriset.

KONTAKTINFORMATION 
Förbundet för den offentliga 
sektorn och välfärdsområdena 
JHL rf
Telefonväxel 010 770 31 
jhl.fi
motiivi.lehti@jhl.fi
fornamn.efternamn@jhl.fi

Tidningen Motiivi
Sörnäs strandväg 23
00500 Helsingfors
motiv.fi

Redaktion
Chefredaktör Heidi Hänninen
Redaktionssekreterare 
Samuli Launonen
Redaktör Saija Heinonen
Redaktör Ulla Puustinen
Redaktör Hellevi Raita
Grafisk formgivare Kati Ahonen

Möten och övriga händelser publiceras i händelsekalendern (finskspråkig) på jhl.fi. Om man så vill publiceras  
mötesannonser i tidningen Motiivi. Annonser sänds via webbplatsen: jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/la-
heta-tapahtuma. Kom ihåg att kruxa för punkt 3, Haluan ilmoituksen Motiivi-lehteen.

Tidningen 
Motiivi har ca 
400 000 läsare 
runtom i Finland.



J H L : S  Y R K E S B R A N S C H E R
PROFFS I KOSTHÅLL OCH RENGÖRING  Branschens vanligaste yrkesbeteckningar är kosthållsarbetare, 
kock, kock i storhushåll, kokerska, anstaltsvårdare, städare, sjukhusstädare, städarbetsinstruktör, tvätte-
riarbetare och textilvårdare. 
     JHL:s medlemmar inom branschen arbetar för kommuner, staten, församlingar och privata välfärdsfö-
retag. De vanligaste arbetsplatserna är kommuners, samkommuners och församlingars kök, skolor, dag-
hem, sjukhus, samt omsorgs- och rehabiliteringsanstalter. Tvätteriarbetarna och yrkesproffs inom textil-
vård arbetar inom kommunala och försvarsmaktens tvätterier.

PROFFS I PEDAGOGIK OCH HANDLEDNING Branschens vanligaste yrkesbeteckningar: barnskötare, dagvå-
rdare, familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare, barnträdgårdslärare, elevassistent,  skolgångsbiträde,  
ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, ungdomshandledare, ungdomsarbetare och socionom 
(YH).  
     Proffs inom småbarnspedagogik är anställda hos kommuner, församlingar eller privata servicepro-
ducenter. Elevassistenterna arbetar inom de allmänna undervisningsklasserna i grundskolan, inom spe-
cialundervisningen och i gymnasierna och ungdomsarbetarna inom kommunernas ungdomsverksamhet 
samt branschens organisationer.

PROFFS I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Branschens vanligaste yrkesbeteckningar: närvårdare, hemvårdare, 
mentalvårdare, vårdare av psykiskt efterblivna, vårdare och handledare av utvecklingshämmade, missbruk-
sarbetare och konditionsskötare. De arbetar vid sjukhus, vård- och omsorgshem för utvecklingshämmade 
och rehabiliteringspatienter inom missbrukarvård, åldringshem, servicehus och inom intensifierat service-
boende. Också inom barnskyddet arbetar många JHL-medlemmar som handledare, socionomer (YH) och 
andra yrkesproffs..

PROFFS I INFORMATIONSARBETE OCH ADMINISTRATION Branschens vanligaste yrkesbeteckningar: byrå-
sekreterare, kanslist, löneräknare, adb-stödperson, biblioteksfunktionär, specialbiblioteksfunktionär, bib-
lioteksfunktionär-biblioteksbusschaufför, bibliotekarie och informatiker. Stor yrkesskicklighet och data-
tekniskt kunnande är typiskt för arbetet inom informations- och förvaltnings-, it-, biblioteks- och datab-
ranschen. JHL-medlemmar inom informationsarbete och administration är anställda inom såväl offentliga 
sektorn vid kommuner och staten och inom privatsektorn.

PROFFS I TEKNIK OCH TRAFIK  Branschens vanligaste yrkesbeteckningar: serviceman, underhållsarbetare, 
fastighetsskötare, el- och elektronikmontör, spårvagns-, buss- och metrochaufför, konduktör, bangård-
skonduktör, grönarbetare, yrkesman, specialyrkesman och gravgrävare. 
    Yrkesproffs inom teknik och trafik arbetar inom kommunal vatten- och energiförsörjning, trafikleder, 
bygg- och underhållsarbeten inom grönområden och idrottsplatser, inom reparationsbyggande, jordbruks- 
och trädgårdsbranschens arbeten samt inom kollektivtrafiken.

PROFFS INOM SÄKERHETSBRANSCHEN Branschens vanligaste yrkesbeteckningar: brandman, förstavår-
dare, nödcentralsoperatör, väktare, säkerhetskontrollör och polis. Största delen av proffsen inom säker-
hetsbranschen är anställda hos staten, kommunerna eller 
samkommunerna. 



Tidningen  
Motiivis läsare 
gillar sin tidning.

97 procent av 
tidningen Motii-
vis läsare anser 
att tidningen är 
pålitlig.

Tidningen Motiivis 
layout är tilltalande. 
Läsarna ger 
tidningen vitsordet 
4/5 (i genomsnitt).

74 procent av 
tidningen Motiivis 
läsare anser att tid-
ningen är en viktig 
medlemsförmån.

Siffrorna är plockade ur 
läsarundersökningen 

som gjordes i oktober 
2018. N=586

Läsarnas gav  
tidningen vitsordet 
3,9/5 (i genomsnitt).

90 procent 
av tidningen 
Motiivis läsare 
bläddrar i eller 
läser tidningen.

75 procent av 
tidningen Motiivis 
läsare anser att 
tidningen är mycket 
eller ganska nyttig.


