
ILMOITUSHINNAT 

M E D I AT I E D O T 2019

nro varaus aineisto ilmestyy
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.
kesätauko
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.
* Kalenteripostitus

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)

koko mm* €
1/1 sivu 220 x 290 + 5 3 800 
1/1 sivu painopinta-ala 192 x 262 + 5 3 800
2. kansi 220 x 290 + 5 4 400 
takakansi 220 x 260 + 5 4 400 
½ vaaka 220 x 145 + 5 2 300
½ pysty 110 x 290 + 5 2 300
¼ vaaka 220 x 72 + 5 1 300
¼ pysty 55 x 290 + 5 1 300
* Kaikkiin ilmoituksiin leikkuuvara 5 mm
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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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JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITON JHL:N JÄSENLEHTI MOTIIVI 
on Suomen kattavin julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaisten lehti. Sen 
tarkastettu levikki on 196 025 kpl vuodelta 2017. Naisia lehden saajista on 
noin 70 prosenttia. Lisäksi lehti jaetaan muun muassa kirjastoihin.
    Motiivin lukijat työskentelevät kuntien, valtion, seurakuntien, julkisten 
liikelaitosten sekä erilaisten julkisia palveluja tuottavien yritysten,  
yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa.
    Motiivi on lukijaa lähellä. Se kertoo jäsenten omasta työstä ja työhyvin-
voinnista. Siksi lehti myös luetaan tarkasti. Lukijoita lehdellä on 400 000.
    JHL:n jäsenet huolehtivat hyvinvoinnistasi. Motiivi leviää ympäri maan, 
lehden lukijoita on jokaisessa Suomen kunnassa ja kuntayhtymässä,  
valtion hallinnossa, yliopistoissa ja valtion liikelaitoksissa sekä  
yksityisissä hoito- ja hoiva-alan yrityksissä. Yli puolet lehdistä leviää  
suuriin asutuskeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle.

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

Tekniset tiedot
Lehden koko: 220 x 290 mm
Painopinta-ala: 192 x 262 mm
Painomenetelmä: offsetrotaatio
Sidonta: stiftaus
Rasteritiheys: 54 linjaa
Ilmestyy: 8 numeroa
Painosmäärä: 200 000 kpl
Levikki 2017: 196 025 kpl
Painopaikka: Forssa Print, 
Helsingintie 22, 30300 Forssa
Vaihde 03 423 51
Yhteyshenkilö Sari Lehto
sari.lehto@forssaprint.fi
p. 050 327 3226

Ilmoitusaineistot
Valmis painokelpoinen (250 ppi, cmyk)
pdf-aineisto toimitetaan osoitteeseen:  
motiivi.ilmoitukset@jhl.fi

Väriprofiilit: ladattavissa osoitteesta
forssaprint.fi/aineisto-ohjeet
Kaikkien sivujen profiili 
ISO Coated v2 300 (basICColor)

Rajoitukset: Etusivulle ei ilmoituksia.
Peruutukset: Ilmoitukset on peruttava  
varauspäivään mennessä. Mikäli  
ilmoitus perutaan varauspäivän jälkeen, 
lehti varaa itselleen oikeuden laskuttaa 
koko ilmoitussumman.
Reklamaatiot: Kirjallisesti 14 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä.  
Lehden vastuu virheistä ja pois- 
jäämisestä rajoittuu enintään  
ilmoitushintaan.

YHTEYSTIEDOT 
Julkisten ja hyvinvointialojen 
liitto JHL ry
Vaihde 010 770 31 
jhl.fi
motiivi.lehti@jhl.fi
etunimi.sukunimi@jhl.fi

Motiivi-lehti
Sörnäisten rantatie 23
00500 Helsinki
motiivilehti.fi

Toimitus
Päätoimittaja Heidi Hänninen
Toimitussihteeri 
Samuli Launonen
Toimittaja Saija Heinonen
Toimittaja Ulla Puustinen
Redaktör Hellevi Raita
Tuotanto-AD Kati Ahonen

Yhdistysten tapahtumat julkaistaan jhl.fi-sivuston tapahtumakalenterissa. Haluttaessa kokousilmoitukset julkaistaan 
Motiivi-lehdessä. Ilmoitukset toimitetaan osoitteessa: jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/laheta-tapahtuma. 
Muista ruksata kohta kolme, Haluan ilmoituksen Motiivi-lehteen.

Motiivilla  
on lukijoita  
noin 400 000  
ympäri Suomen. 



J H L : N A M M AT T I A L AT

RAVITSEMIS- JA PUHTAUSALAN AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä,
kokki, suurtalouskokki, keittäjä, laitoshuoltaja, siivooja, sairaalahuoltaja, siivoustyönjohtaja, pesula- 
työntekijä ja tekstiilihuoltaja. 
     Alan JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisiä  
työpaikkoja ovat kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien keittiöt, koulut, päiväkodit, sairaalat sekä  
hoito- ja kuntoutuslaitokset. Pesulatyöntekijät ja tekstiilihuollon ammattilaiset työskentelevät  
kunnallisissa ja puolustusvoimien pesuloissa.

KASVATUKSEN JA OHJAUKSEN AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: lastenhoitaja, päivä- 
hoitaja, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja, lastentarhanopettaja, koulunkäynninohjaaja,  
koulunkäyntiavustaja, aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja, nuorisotyöntekijä ja  
sosionomi (AMK).  
     Varhaiskasvatuksen ammattilaiset työskentelevät kuntien, seurakuntien tai yksityisten palvelu- 
tuottajien palveluksessa. Koulunkäynninohjaajat toimivat peruskoulun yleisopetuksen luokissa,  
erityisopetuksessa ja lukioissa ja nuorisotyöntekijät kuntien nuorisotoimessa sekä alan järjestöissä.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: lähihoitaja, kodin- 
hoitaja, mielenterveyshoitaja, vajaamielishoitaja, kehitysvammaisten hoitaja ja ohjaaja, päihde- 
työntekijä ja kuntohoitaja. He työskentelevät sairaaloissa, kehitysvammaisten ja päihdekuntoutujien  
hoito- ja hoivakodeissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja tehostetussa palveluasumisessa. Myös  
lastensuojelussa työskentelee JHL:läisiä ohjaajia, sosionomeja (AMK) ja muita alan ammattilaisia.

TIETOTYÖN JA HALLINNON AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: toimistosihteeri, kanslisti,  
palkanlaskija, atk-tukihenkilö, kirjastovirkailija, erityiskirjastovirkailija, kirjastovirkailija-kirjastoauton- 
kuljettaja, kirjastonhoitaja ja informaatikko. Toimisto-, hallinto-, it-, kirjasto- ja tietopalvelun alalla  
on ominaista korkea ammattitaito ja tietotekninen osaaminen. Tietotyön ja hallinnon tehtävissä  
työskennellään sekä kuntien että valtion ja yksityisen sektorin palveluksessa.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: huoltomies, kunnossapitotyön-
tekijä, kiinteistönhoitaja, sähkö- ja elektroniikka-asentaja, raitiovaunun-, linja-auton- ja metronkuljettaja, 
konduktööri, ratapihakonduktööri, vihertyöntekijä, ammattimies, erityisammattimies ja haudankaivaja. 
     Tekniikan ja liikenteen ammattilaiset työskentelevät kunnallisessa vesi- ja energiahuollossa, liikenne- 
väylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen rakennus- ja kunnossapitotehtävissä, korjausrakentamisessa, 
maatalous- ja puutarha-alan töissä sekä julkisessa liikenteessä.

TURVALLISUUDEN AMMATTILAISET Yleisimpiä ammattinimikkeitä: palomies, ensihoitaja, hätäkeskus- 
päivystäjä, vartija, turvatarkastaja ja poliisi. Suurin osa alalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja 
kuntayhtymien palveluksessa. 



Motiivin  
lukijat  
pitävät  
lehdestään.

75 prosenttia  
Motiivin lukijoista 
pitää lehteä  
erittäin tai melko 
hyödyllisenä.

97 prosenttia 
Motiivin  
lukijoista  
pitää lehteä  
luotettavana.

Motiivin ulkoasu  
viehättää. Lukijat 
antavat sille  
arvosanaksi 4/5  
(keskiarvo).

74 prosenttia  
Motiivin  
lukijoista pitää 
Motiivi-lehteä  
tärkeänä  
jäsenetuna.

Luvut on poimittu  
lokakuussa  

2018 tehdystä  
lukijatutkimuksesta. 

N=586

Lukijoiden  
arvosana  
lehdelle on  
3,9/5 (keskiarvo). 

90 prosenttia 
Motiivin  
lukijoista 
selailee tai 
lukee lehden.



paino € koko mm
max 5 - 15 g 100 min A6 105 x 148
16 - 39 g 140 max 215 x 285
(Liitteiden minimimäärä 30 000 kpl)

L I I T E H I N N AT 2019

LIITTEIDEN HINNAT 

Alueellisissa liitteissä tai osapainosliitteissä lisä 20 %.

Liitteiden painosmäärän muuttuessa emme hyvitä ylimääräisistä liitteistä aiheutuneita 
kustannuksia. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen, ellei toisin sovita. Liitteistä 
myönnämme ainoastaan mediatoimisto-/mainostoimisto/ suora-asiakasalennuksen.

Keskiaukeamalle voidaan stiftata vähintään nelisivuinen liite.
Saadaan myös liimatippaliite. Koska Motiivi painetaan yhtenä 48-sivuisena painoarkkina, lii-
matippaliite saadaan vain ensimmäisen sisäsivun päälle.

Kaikki liitteistämistavat maksavat 15,00 €/1.000 kpl

Lisäkansi onnistuu myös. Täydessä koossa 220x290 mm hinta on 200.000 kpl 8.370,- ja puo-
likantena (avattu koko 220x290 mm) hinta on 6.950,-. Plus näissäkin liitteistäminen 15,-/1.000 
kpl.


