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ASIAOHJELMAT
Sanna Ukkola Live joka maanantai ja keskiviikko, kesto 45 min
Politiikantoimittaja Sanna Ukkolan ajankohtaisohjelma, jossa
haastatellaan Suomen eturivin poliitikkoja, päättäjiä ja
asiantuntijoita tärkeimmistä uutis- ja ajankohtaisaiheista.
HJALLIS — Lisää rahaa!, kesto 60 min
Harry Harkimon talousohjelmassa käsitellään taloutta ja rahaa
ruohonjuuritasolla. Äänessä eivät ole byrokraatit, edunvalvojat
ja analyytikot vaan oikeat asiantuntijat eli yrittäjät, sijoittajat ja
aktiiviset omistajat.
Huippunaiset, 12 jaksoa, kesto 30 min
Jaana Villasen toimittama ohjelmasarja on puheenvuoro
huippunaisista tämän päivän Suomessa. Jokaisella sarjan
naisella on ainutkertainen tarina kerrottavanaan.
Maalaislääkäri Kiminkinen, 10 jaksoa, kesto 30 min
Saarijärven terveysasemalla työskentelevä terveyskeskuslääkäri Tapani Kiminkinen ottaa nyt vastaan potilaita ohjelmasarjassa, jonka aiheet ovat katsojien toivomia.
Kansan kesken joka perjantai, kesto 55 min
Suoran lähetyksen puheenaiheissa kuuluu kansan
ääni. Katsojat voivat soittaa tai lähettää viestejä
ohjelmaan. Toimittajana Juha Veli Jokinen.
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KULTTUURI
LAVALLA 2021 – Suuret konsertit 12 jaksoa, kesto 90 min
Lauantai-iltaisin on luvassa konserttielämyksiä suurilta lavoilta. Sarja
sisältää kotimaisten huippuartistien juhla- ja teemakonsertteja.
Lukutoukat, 12 jaksoa, 30 min
Suomen ainoa kotimaisiin kirjailijoihin keskittyvä tv-sarja, jonka
vieraina nähdään tämän hetken kiinnostavimmat kirjailijat ja heidän
uutuusteoksensa.
Sielunrauha, 12 jaksoa, kesto 30 min
Pilke silmäkulmassa tehty taideohjelmasarja vierailee
suomalaisten taiteentekijöiden luona tutustuen heihin ja
heidän teoksiinsa.
UMO, 8 jaksoa, kesto 30 min
AlfaTV:n ja UMO Helsinki Jazz Orchestra:n yhdessä toteuttama ohjelmasarja esittelee suomalaisen jazzin kärkinimiä
ja heidän musiikkiaan UMO:n ansiokkaasti versioimana.
Kuvia ja käännekohtia, 10 jaksoa, kesto 60 min
Kulttuuritaivaan valovoimaiset kestotähdet kertovat elämänsä tärkeistä käännekohdista ohjaaja Taavi Vartian vieraana.
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VIIHDE
Miss Suomi 2021 — KOHTI KRUUNAUSTA 60 min SUORA LÄHETYS
Miss Suomi 2021 — FINAALIGAALA 90 min SUORA LÄHETYS
Suomen seuratuin ja arvostetuin missikilpailu, jonka voittaja pääsee
edustamaan Suomea satojen miljoonien katsojien eteen maailmalle.
Matkalla Miss Suomeksi, 5 jaksoa, kesto 60 min
Katsojat pääsevät seuraamaan Miss Suomi kilpailijoiden harjoittelua
jännittävästä castingistä aina kruunaukseen asti.
Soiva postikortti, 10 jaksoa, kesto 60 min
Milana Misicin ja Mikael Konttisen luotsaama sarja,
jossa suomalaiset huippuartistit esittävät parhaita
laulujaan.
Toivesäveliä, 9 jaksoa, kesto 30 min,
Diandra, Mikael Konttinen ja Lenni-Kalle Taipaleen
luotsaama Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble esittävät
katsojien musiikkitoiveita.
Tangokuninkaalliset kimpassa, 6 jaksoa, kesto 30 min
Joukko tangokuninkaallisia kokoontuu viettämään
aikaa, kisailemaan ja musisoimaan rennossa yhdessäolon tunnelmassa.
Tanssi kanssain, 8 jaksoa, kesto 60 min
Tanssiohjelma tulvii lavatanssien tunnelmaa, jota
siivittävät kotimaisten tähtien esittämä nostalgiavoittoinen
musiikki ja lavatanssin ystävät.
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LIFESTYLE
Paratiisi takapihalla, 16 jaksoa, kesto 30 min
Puutarhaneuvos Seppo Närhin ja puutarhatoimittaja Paula Ritanen-Närhin lämminhenkinen ohjelmasarja, jossa
kuullaan asiantuntijoiden neuvoja ja päästään nauttimaan
kauniista puutarhoista.
Fillaripäiväkirja, 10 jaksoa, kesto 30 min
Leppoisalla otteella tehdyssä luonto- ja retkeilyohjelmassa Jaska Halttunen pakkaa mukaan retkivälineet, nousee
pyöränsä selkään ja suuntaa kohti metsää.
Jahtikuksa, 10 jaksoa, kesto 30 min
Metsästyksen erikoisohjelma, johon mahtuu myös kalastusta ja luonnosta nautiskelua. Sarjassa koetaan jahtitunnelmia ja nähdään metsästyskoirien koulutusta.
Kaasujalka, 10 jaksoa, kesto 30 min
Kaasujalka on autoilun ja liikenteen maailmassa liikkuva
makasiiniohjelma. Jaksoissa tavataan tunnettuja suomalaisia autoharrastajia ja moottoriurheilun ammattilaisia.
Lemmikit, 10 jaksoa, kesto 30 min
Lemmikkiaiheinen hyvän mielen reality-ohjelma. Ohjelmassa tutustutaan nelijalkaisten ystäviemme elämään.
Viikoittain tutustutaan myös tärkeitä töitä tekeviin hyötykoiriin.

Taikinaterapiaa Teresan kanssa, 10 jaksoa, kesto 30 min
Teresa Välimäen leivontaan keskittyvä sarja, jonka jaksoissa vierailevat tutut suomalaiset näyttävät osaamisensa ja kertovat lempileivonnaisensa valmistuksen salat.
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URHEILU
Ultra Trail, 7 jaksoa, kesto 30 min
Sarjassa seurataan polkujuoksun Ultra Trail World Tourin
osakilpailuja eri maissa. Polkujuoksijat joutuva koville kapeilla reiteillä, joissa maasto ja korkeuserot vaihtelevat.
Pike Masters, 6 jaksoa, kesto 60 min
Kalastusurheilukisa, jossa joukkueet kilpailevat keskenään
parhaasta haukisaaliista. Pisteitä annetaan hauen pituuden
mukaan.
E-Formula, 26 jaksoa, kesto 30 min
ABB FIA Formula E -kilpailu on maailman ensimmäinen
täysin sähköinen kansainvälisen autoliitto FIA:n sarja.
NASCAR Whelen Euro Series, 14 jaksoa, kesto 120 min
NASCAR Whelen Euro Series on virallinen NASCAR sarja,
joka ajetaan Euroopassa. Mukana on kaksi suomalaiskuljettajaa ja paljon moottoriurheilun huippunimiä.
Tractor pulling, 7 jaksoa, kesto 90 min
Traktorivedon mestaruus ratkotaan vetämällä mahdollisimman pitkä matka jarruvaunua, jonka kuormitus kasvaa
vetomatkan edetessä.
Harrasterallisarja, 4 jaksoa, kesto 60 min
Harrasterallisarja on suomen suosituin rallisarja. Sarjassa
ajetaan kolme osakilpailua talvella ja kolme kesällä.
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AlfaTV mainonnan eri muodot ja mahdollisuudet

Ohjelman tarjoaa

Yhteistyössä

Sisältöyhteistyö

Spottikampanja

Tavoitat kohderyhmäsi ohjelmatunnuksella ja mainospaketilla
kokonaisen ohjelmasarjan parissa
näkyvästi, pitkäkestoisesti ja myös
sisällöissä.

Tavoitat kohderyhmäsi ohjelmatunnuksella kokonaisen
ohjelmasarjan parissa näkyvästi,
pitkäkestoisesti ja edullisesti.

Räätälöityjä markkinointiratkaisuja
ohjelmien sisällöissä.

Perinteinen, taktinen ja
tehokas kanavan katsotuimpien
televisio-ohjelmien
mainoskatkoilla.

AlfaTV:n ohjelmayhteistyö on valintasi, kun haluat
• tukea imagon kehitykseen valitsemalla mainospaikaksenne tietyn
TV-ohjelmamme mainostilan.
• ottaa haltuun tietyn TV-ohjelmamme sisällön omilla tuotteillasi, palveluillasi tai
ammattiosaamisellasi osallistumalla käsikirjoituksen ja tuotesijoittelulla.

• kustannustehokkuutta ja laajaa valtakunnallista peittoa televisiossa.
• yrityksesi suuren yleisön tietoisuuteen pidemmän aikavälin TV-kampanjalla.
• vahvistaa oman yrityksesi ja palveluittesi myyntiä sovitulla ajankohdalla.
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Näkyvyys ja kohderyhmät
AlfaTV:n kanavapaikka on 15
Ohjelma-aika
Antenni:
Ma-pe klo 9.00 – 22.00
La
9.00 – 22.30
Su
8.00 – 22.00
Kaapeli:
Ma-pe klo
La
Su

Kohderyhmät
AlfaTV:n pääsääntöisesti kotimainen ohjelmatarjonta kiinnostaa erityisesti yli 40-vuotiaita katsojia.
Tavoitamme katsojia laajasti maakunnissa. Hieman yli 20 prosenttia katsojista asuu Uudellamaalla.

8.00 – 5.00
8.00 – 5.00
8.00 – 11.00
17.00 – 5.00

Katsojien sijainti maakunnittain
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Katsojien ikäjakauma

AlfaTV – Viikkotavoittavuus (180+ s kanavalla)
1.

Tanssi kanssain

2. Uutiset
3. Maalaislääkäri Kiminkinen
4. Sanna Ukkola Live
5. Unohtumattomat iskelmät
6. Jussin kalajutut
7.

Hjallis - Lisää rahaa!

8. Arja Koriseva -juhlakonsertti
9. Lavalla: Pasi Kaunisto -juhlakonsertti
10. Eläinten vaistot
11. Autohullut
12. Kuvia ja käännekohtia      
13. Yhteydessä luontoon
14. Kansan kesken
15. Kuninkaalliset kimpassa
16. TerveysSummit
17. Harrasterallisarja
18. Taikinaterapiaa Teresan kanssa
19. Soiva postikortti
20. Folke West matkalla Suomessa

												434 862
						
283 635
					
263 088
					
262 926
					
261 414
			
218 889
			
213 543
			
209 061
			
198 963
154 656
138 024
133 380
131 463
122 256
117 342
113 346
109 215
108 621
108 459
102 357
Lähde: Digita maalis-huhtikuu
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Mainostajalle
SPOTTIMAINONTA
AlfaTV tarjoaa spottimainosaikaa mainoskatkoilla vapaasti
kelluvana ohjelmakohtaisesti räätälöitynä. Mainokset esitetään
asiakkaan toiveen mukaan joko parhaaseen katseluaikaan
(prime time) klo 17.00–22.00 tai off prime time (klo 9.00–17.00).

Hinnasto

OHJELMAYHTEISTYÖ JA TUOTESIJOITTELU
Ohjelmayhteistyö tarkoittaa, että yhteistyökumppanin logo
tai brändivideo ja teksti ”Ohjelman tarjoaa” tai “Yhteistyössä” -tunniste näytetään sovitun ohjelman alussa, lopussa ja
mainostauoilta palattaessa. Logo tai brändivideo näytetään
myös ohjelman promootiomainosten yhteydessä kanavan
mainoskatkoilla.

Hinta/esityskerta:

Sovittaessa ohjelmiin voidaan myös sijoittaa yhteistyökumppanin tuotteita. Hinnat sovitaan aina tapauskohtaisesti.
Yhteistyökumppanitunnisteet näkyvät ohjelmatallenteissa
myös alfatv.fi-palvelussa.

Paras katseluaika (prime time) klo 17.00 – 22.00

Pyydä kampanjatarjous!

Kesto:

Katso lisätiedot osoitteessa:
alfatv.fi/mainostajille

10 s

15 s

20 s

30 s

240 € 336 € 384 € 480 €

AlfaTV
Ratapellonkuja 4 , 04250 Kerava
p. 010 336 8814
alfatv.fi

Kampanjaesimerkki

15 sek

14 pv

PRIME TIME KLO 17.00 - 22.00

Esityskertoja/
ilta:

28
336 €
9 408 €

2

Esityskertoja
yhteensä:

Spotin
hinta/esitys:
Kampanjan
hinta:
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

18

AlfaTV:n näkyvyys

Termit

Digita
(antennitaloudet): kanavapaikka 15 valtakunnallisessa
E-kanavanipussa.

Tavoittavuus: niiden katsojien lukumäärä, jotka ovat katsoneet ohjelmaa
vähintään määritellyn ajan verran (raportin kategoriat: 0-4 sekuntia,
5-179 sekuntia ja yli 3 minuuttia).

DNA:
Elisa:
Elisa Viihde:
Ålcom:
Telia:

Keskikatsojamäärä: luku kertoo kuinka monta yhtäaikaista katsojaa ohjelmalla
on keskimäärin ollut koko ohjelman aikana. Luku saadaan kirjaamalla kanavan
hetkellinen katsojamäärä minuutin välein ja laskemalla näistä luvuista keskiarvo.

kaapelitaloudet kanavapaikka 15
kaapelitaloudet kanavapaikka 15
kanavapaikka 15 (IPTV)
207 (IPTV) Ahvenanmaalla
kaapelitaloudet kanavapaikka 15
(ainoastaan HD-laitteella)
kanavapaikka 15

Ohjelma-arkisto ja suoratoisto: permanto.fi

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin
riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen
johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcastingpalveluja.

Digitan katsojaluvut

Lisätietoja: www.digita.fi

Telia TV:

Viikkotasolla katsojamittauksessa on mukana lähes puoli miljoonaa televisiolaitetta ja päivittäin jopa n. 400 000. Laitteiden määrä on tarkastettu tammikuussa
2021. Kotitalouksien keskikoko on n. 2 henkilöä/talous (Lähde: Tilastokeskus).
Mittauksessa olevat laitteet painotetaan kokonaisuudessaan vastaamaan
muiden televisiokanavien katsojalukuja vertailemalla kuukausittain 20 suosituimman ohjelman katsojamääriä ja se huomioi siten mm. samasta televisiolaitteesta ohjelmaa katsovien eri henkilöiden määrän. Digita ilmoittaa ohjelmakohtaisen tavoitettavuuden yli 3 minuuttia ohjelmaa yhteen menoon katsoneiden
mukaisesti. Tämä näkyy raportissa ”180+s kanavalla” –lukuna.
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Mainosmateriaalien toimitus
Valmis materiaali tulee toimittaa viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen mainoksen
esittämistä osoitteeseen mainokset@alfatv.fi
Mainosmateriaalin tekniset vaatimukset
Video:		
•
• Format: mp4
•
• Video codecs: h264		
•
• Resolution: 1920×1080
• Aspect ratio: 16:9
•
• Frame rate: 25 fps
•
• Scan type: Interlaced,
upper (top) Field First
• Bit rate: 13 Mbit/s VBR, 1 pass

Toimitusehdot
AlfaTV pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Hinnaston mukainen
hinta edellyttää valmista aineistoa asiakkaalta. Tietyn pituisiin mainoksiin voi liittyä
minimimäärärajoituksia.

Bit depth: 8 bit
Colour space: Rec.709		
Encoding settings:
Profile: Main, Level: 4.1 		
Time code: start 00:00:00:00
Aina viimeiset kaksi framea
(1 frame = 1/25s) mustana

Media- ja mainostoimistoalennus
Myönnämme arvonlisäverottomasta hinnasta 15 prosentin media- ja mainostoimistoalennuksen AlfaTV:n hyväksymille toimistoille, joiden luottokelpoisuuden AlfaTV on
tarkistanut. Toimistojen tulee noudattaa AlfaTV:n myynti- ja toimitusehtoja.
Maksuehdot
Maksuehto: 14 vrk/netto
Viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaan. Huomautusmaksu on 5 €/
huomautuskerta.

Audio:
• Format: AAC Stereo
• Sampling frequency: 48.0kHz
• Bit rate: 129 Kbps
• Bit depth: 24bit
• Levels:
Loundness EBU R 128 recommendation
Rtaget level -23 LUFS
Maximum true peak -1 dBTP
• Audio tracks (Stereo): Track 1-2: Stereo Mix

Mainonnan 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).

Lisätietoja:
www.alfatv.fi

Voimassa olevat mainosmateriaalien tekniset vaatimukset, toimitus- ja peruutusehdot
sekä mainosten sisältövaatimukset löydät osoitteesta www.alfatv.fi/mainostajalle/

Laskua mahdollisesti koskevat huomautukset tulee antaa seitsemän (7) arkipäivän
sisällä laskun päiväyksestä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: laskutus@alfatv.fi.
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Peruutusehdot
Spottikampanja
Mikäli asiakas peruuttaa jo tilausvahvistetun mainoskampanjan, AlfaTV:lla on oikeus veloittaa täysi korvaus sovitusta
kampanjan nettohinnasta.
Mikäli asiakas haluaa siirtää jo sovittua kampanja-aikaa
toiseen ajankohtaan, siirto toiseen ajankohtaan on
mahdollista tehdä veloituksetta viimeistään 7 arkipäivää
ennen sovitun kampanjan aloitusta. AlfaTV:lla on oikeus
veloittaa siirron mahdollisesti aiheuttamat trafiikkikustannukset.
Ohjelmayhteistyö ja tuotesijoittelu
Mikäli asiakas peruuttaa tilausvahvistetun ja tuotantoprosessiin lähteneen ohjelmayhteistyön tai käsikirjoitetun tuotesijoittelun, peruutus voidaan tehdä 7 vrk. sisällä tilausvahvistuksen
päivämäärästä seuraavin ehdoin:
AlfaTV:lla on oikeus veloittaa 25 % kampanjan nettohinnasta.
Tämän jälkeen perutusta tilauksesta AlfaTV:lla on oikeus
veloittaa täysi korvaus sovitun ohjelmayhteistyön nettohinnasta.
Kulloinkin voimassa olevat peruutusehdot löydät osoitteesta
www.alfatv.fi/mainostajalle/
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AlfaTV lyhyesti
miljoonaa

katsojista on +40
ostovoimainen aikuinen

95 %

Lifestyleä (29%),
keskustelu- ja
ajankohtaisohjelmat (35%),
musiikkia,
urheilua, luontoa

Hyvän mielen kanava

Suomalaisten
ohjelmien osuus

Valtakunnallinen media

Viikkotavoittavuus

1,23

Positiivinen, ihminen edellä.
Ei vastakkainasettelua ja
provosointia.

80 %

Katsojista 22 %
Uudellamaalla,
erinomainen näkyvyys
maakunnissa.
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2021

AlfaTV saa katsojadatan
Finnpanel Oy:ltä ja Digita Oy:ltä

AlfaTV on media, joka julkaisee kotimaiselle yleisölle monipuolisia ja kiinnostavia sisältöjä, erityisesti uutisia, ajankohtaisohjelmia, kulttuuria
ja viihdettä. AlfaTV:lla tarkastellaan ihmisiä ja ilmiöitä empaattisesti. Keskusteluohjelmissa vieraille annetaan aikaa ilman kiireen tuntua.

VISIO

MISSIO

ARVOT

Olemme media-alan muutoksentekijä. Toteutamme sisältöjä ainutlaatuisella tavalla, rikastamme yhteiskunnallista keskustelua ja olemme
ihmistä lähellä. Haluamme olla
kolmanneksi katsotuin kaupallinen
kanava vuoteen 2025 mennessä.

Olemme asia- ja kulttuurikanava.
Haastamme ajattelemaan, herätämme tunteita ja haluamme olla
positiivinen vaikuttaja. Tarjoamme uutisia, ajankohtaisohjelmia
sekä suomalaisesta kulttuurista ja
perinteestä kumpuavia näkökulmia
raikkaalla otteella.

Ihminen edellä: Toimintamme lähtökohtana on arvostaminen, välittäminen ja halu palvella ihmisiä.
Jatkuva kehittyminen: Pysymme liikkeessä, olemme
innostuneita siitä mitä teemme, kuuntelemme asiakkaitamme ja luomme rohkeasti uutta.
Kustannustehokkuus: Varmistamme kilpailuedun ja
kilpailukyvyn kustannustehokkaalla toiminnalla.
Kotimaisuus: Tuotamme sisältöä, joka puhuttelee suomalaisia. Ohjelmistomme kotimaisuusaste on jopa 80%.
Tasapainoinen uutisointi: Käytämme monipuolisesti
eri uutislähteitä ja tuomme esille myös uutispimentoon
jääviä näkökulmia ja henkilöitä.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Uusia näkökulmia perinteitä kunnioittaen

