
TUOTANTOHINNASTO ALUEMEDIOISSA

Voimassa 1.3.2021

SANOMA CREATIVES



Artikkeli S Artikkeli M Artikkeli L Tuntityö

Asiakkaan oman tekstin muokkaus ja 
editointi median omaiseksi 
natiiviartikkeliksi.

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 
uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys
-pakettiin.

Artikkelin kirjoitus asiakkaan materiaalien 
ja kohteessa tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1–2 haastateltavaa.

Taustatyö eli ilmiöön ja aiheeseen 
perehtyminen.

Artikkelin näkökulman ideointi ja sparrailu 
yhdessä asiakkaan kanssa.

Tekstin pituus vastaa maksimissaan 
puolikkaan/kokosivun printin 
merkkimäärää.*

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 
uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys
-pakettiin.

Artikkelin kirjoitus asiakkaan materiaalien 
ja kohteessa tapahtuvan haastattelun 
pohjalta 3-4 haastateltavaa.

Taustatyö eli ilmiöön ja aiheeseen 
perehtyminen.

Artikkelin näkökulman ideointi ja sparrailu 
yhdessä asiakkaan kanssa.

Tekstin pituus vastaa maksimissaan 
aukeaman printin merkkimäärää.*

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 
uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys
-pakettiin.

Esimerkiksi:
• Koko jutun tai otsikoinnin ja ingressin 

versiointi Sanoman muihin 
mediatyyppeihin soveltuvaksi, esim. 
HS, IS, Me Naiset

• Taiton versiointi eri medioihin
• Ylimääräiset hyväksytyskierrokset
• Käännöstyöt
• Reportaasikulut (esim. matkustus 

kohteeseen, päivystys)
• Muut sovitut lisätyöt

HINTA 250 € 500 € 700 € 100 €/ h

Kuvapankkikuva Kuvaus S Kuvaus M Artikkelin taitto printtiin

Sanoman kuvapankista otetun kuvan 
käyttö osana artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan käsittely.

Ammattikuvaajan lokaatiossa ottamat 3–
5 kuvaa

Artikkelin kuvituksena ammattikuvaajan 
ottamat 6–10 kuvaa/graafia/kuvakollaasi

Valmiin artikkelin taittotyöt printti-
ilmoitukseksi

HINTA 50 € 250 € 350 €
1/2 s. = 50 €
1/1s. = 100 €
2/1s. = 200 €

Valitse sisällöntuotannon laajuus



Natiivi digimediassa juttupaikalla Natiivi digimediassa mainospaikalla Natiivi painetussa lehdessä Retargetointi

Natiivi julkaistaan Sanoman maakunta-
tai paikallismedian julkaisujärjestelmästä 
uutisvirtaan. Juttu aukeaa luettavaksi 
omassa ikkunassa kyseisessä mediassa.

Natiivi julkaistaan Sanoman verkostossa 
median uutisvirrassa mainospaikalla.

Natiivia näytetään kohderyhmälle sovittu 
määrä sovittuna ajanjaksona.

Artikkeli avautuu lukijalle samassa tai 
toisessa Sanoman mediassa tai ohjaa 
lukemaan sisällön asiakkaan omilta 
nettisivuilta.

Natiivi julkaistaan Sanoman painetussa 
mediassa.

Kohdenna natiivin digimediasta 
lukeneille taktista 
bannerimainonaa.

HINTA
SK: 1 100 € / 5 pvä
AL: 2 000 € / 5 pvä
Paikallismediat: 1100 e/ 10 pvä

Lisätietoa: 
https://media.sanoma.fi/mediat-
yleisot/natiivimainonta/nayttopohj
ainen-natiivimainonta

Hinnasto: 
https://media.sanoma.fi/sites/def
ault/files/2020-12/Display-
ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf

SK: hinta koon mukaan  kts. hinnasto 
AL: hinta koon mukaan  kts. hinnasto
Paikallismediat: 0 e (printtinäkyvyys sisältyy 
natiivipakettiin: tuotanto + julkaisu digimediassa)

Hinnasto: 
https://media.sanoma.fi/site
s/default/files/2020-
12/Display-
ratkaisut%20hinnasto%2020
21.pdf

Valitse natiivin näkyvyys

https://media.sanoma.fi/mediat-yleisot/natiivimainonta/nayttopohjainen-natiivimainonta
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2020-12/Display-ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2021-01/Sanoma%20mediahinnasto%202021%20Satakunnan%20Kansa.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2021-01/Sanoma%20mediahinnasto%202021%20Aamulehti%20v2.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2020-12/Display-ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf


Natiivituotannon valmiit, alueelliset paketit

Natiivituotannon 
paketti A

Artikkeli S
•Asiakkaan oman tekstin 
muokkaus ja editointi 
median omaiseksi 
natiiviartikkeliksi

Kuvapankkikuva
•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely

Natiivituotannon 
paketti B

Artikkeli M
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvapankkikuva
•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely

Natiivituotannon 
paketti C

Artikkeli M
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvaus S
•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan 
lokaatiossa ottamat 3-4 
kuvaa

Natiivituotannon 
paketti D

Artikkeli L
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
kohteessa tapahtuvan 
haastattelun pohjalta, 3-4 
haastateltavaa

Kuvaus M
•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan ottamat 
6–10 kuvaa / graafia / 
kuvakollaasi

Suosituin

300 € 750 € 1 050 €550 €



Natiivituotannon paketti S, 300 €

Natiivituotannon 
paketti S

Artikkeli S
•Asiakkaan oman tekstin 
muokkaus ja editointi 
median omaiseksi 
natiiviartikkeliksi

Kuvapankkikuva
•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta



Natiivituotannon paketti M, 550 €

Natiivituotannon 
paketti M

Artikkeli M
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa.

Kuvapankkikuva
•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely.



Natiivituotannon paketti L, 750 €

Natiivituotannon 
paketti L

Artikkeli M
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvaus S
•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan 
lokaatiossa ottamat 3-4 
kuvaa

Suosituin



Natiivituotannon paketti XL, 1 050 €

Natiivituotannon 
paketti XL

Artikkeli L
•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
kohteessa tapahtuvan 
haastattelun pohjalta, 3-4 
haastateltavaa

Kuvaus M
•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan ottamat 
6–10 kuvaa / graafia / 
kuvakollaasi



Esimerkit natiiveista, joissa painettu lehti mukana

Natiivikampanjan tuotanto:
ARTIKKELI M
KUVAUS S
SK.FI, 5 PVÄ
PRINTTI SK KOKOSIVU

Natiivikampanjan tuotanto:
ARTIKKELI M
KUVAUS S
–
PRINTTI ½ PORILAINE

Natiivikampanjan tuotanto:
ARTIKKELI M
KUVAUS S
SK.FI, 5 PVÄ
PRINTTI SK AUKEMA



Videokuvaus S Videokuvaus M Videokuvaus L Suora lähetys & Tallenne

Suunnittelu puhelimitse, selkeä sisältö, 
esimerkiksi tapahtumataltiointi tai 
napakka uutismainen sisältö

Kuvaukset yhdessä paikassa n. 2-4 
tuntia järjestelyineen esimerkiksi 
artikkelin haastattelun ja kuvausten 
yhteydessä, kevyt ja laadukas noin 
yhden päivän editointi, ei animointeja
tai dronekuvausta, sisältää logojen ja 
yksin kertaisten grafiikoiden / 
tekstiplanssien insertoinnin videoon.  

Esim. 
Tampereen Sähkölaitos:
https://www.aamulehti.fi/a/cc09022f-
8a34-4cf0-b610-
292d270d81e4?c=1572513788418

Satakunnan ELY-keskus: 
https://www.satakunnankansa.fi/maino
s/art-2000007004912.html

Kevyt käsikirjoitus tai kuvasuunnitelma

Työllistää useampia, esim. kuvauksissa
tuottaja-toimittaja ja kuvaaja, noin päivän
kuvaukset, kuvaustilanteessa ohjaamista, 1-2 
päivää editointia, dronekuvaukset, go-pro-
kuvaukset, äänimaailma ja musiikit + 
tekstiplanssit.

Esim.

Teknikum:
https://www.aamulehti.fi/a/169860c4-fe62-
4ec3-824b-df7ab254bf70

Satakunnan Yrittäjät: 
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/sata
kunnan-yrittajat/art-2000007680881.html

Selkeästi enemmän luovaa suunnittelua, 
käsikirjoitusta ja  kuvauspaikkasuunnittelua

Sisältää edellisten lisäksi enemmän 
ennakkotyötä, tarkasti aikaan tai säähän 
sidottuja kuvaushetkiä, esim. auringon 
nousut tms., aikaa vieviä kuvausjärjestelyitä 
ja useamman kuvauslokaation tai päivän, 
kieliversioita speakeillä tai teksteillä ja 
animointia.

Esim. 

Ellivuori:
https://www.aamulehti.fi/a/62051225-c0a7-
47b8-9180-d910bad6c

Porin kaupunki: 
https://youtu.be/M4cFUpdRIpY

Liven eli suoraan lähetyksen hinnoitteluun vaikuttavat 
muiden muassa tilaisuuden kesto, tilajärjestelyt kuten 
johdotus, verkkoyhteydet ja mikrofonit, tarvittavan 
henkilökunnan ja kaluston kuten kameroiden määrä.

Muista myös sopia suoran lähetyksen 
ennakkomarkkinointi, livelinkin upotuspaikka sekä 
videografiikoiden ja tallenteen tarve.

Esim.

Satasairaala:
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaal
a/art-2000007004447.html

Olavi Uusivirta:
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-
2000007004902.html

Alk. 1500 € Alk. 2 500 € Alk. 4 500 € Alk. 2 000 €

HUOM!
Konsultoi tuottajaa: käsikirjoitus, kuvaus, äänen jälkikäsittely, grafiikka, editointi, värimäärittely, valaistus, 
äänisuunnittelu, musiikki, spiikkaus, tekstitykset, videografiikoiden sijoittaminen sovitaan
tapauskohtaisesti.

Videokuvaushinnasto

https://www.aamulehti.fi/a/cc09022f-8a34-4cf0-b610-292d270d81e4?c=1572513788418
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007004912.html
https://www.aamulehti.fi/a/169860c4-fe62-4ec3-824b-df7ab254bf70
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satakunnan-yrittajat/art-2000007680881.html
https://www.aamulehti.fi/a/62051225-c0a7-47b8-9180-d910bad6cc6f
https://youtu.be/M4cFUpdRIpY
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaala/art-2000007004447.html
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007004902.html


VAKIOMALLI RÄÄTÄLÖITY PELIT

Vakiomallinen interaktiivinen elementti

Testi, kysely, laskuri, vaihtokuva, kartta, aikajana, visa,
kilpailu, kuvakaruselli, imagemap tai äänestys

Perusmallisen vakiopohjamme mukainen 
interaktiivinen elementti

Tekninen toteutus

Kuvitus: asiakkaan kuvat tai kuvapankkikuvat

Esim. 

Länsi-Suomen OP: 
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-
2000007768480.html

WSOY: https://www.is.fi/mainos/kustantamossa/art-
2000007661775.html

Räätälöity interaktiivinen elementti

a) esim. testi, kysely, laskuri, vaihtokuva, kartta, 
aikajana tai visa

Toteutus vaatii koodausta tai laajempaa taustoitusta 
(esim. visuaalisuuteen, sisältöön tai rakenteeseen)

b) Arvonnan ja sen pohjalta toteutettavan 
natiiviartikkelin yhdistelmä (osallistujien rekrytointi 
arvonnan avulla)

c) testiryhmä + tulosten pohjalta toteutettava 
natiiviartikkeli (osallistujien rekrytointi valitussa 
mediassa)

Sisällön suunnittelu ja toteutus
Kuvitus: asiakkaan kuva tai kuvapankkikuva

SASKY:  https://www.tyrvaansanomat.fi/mainos/art-
2000007738773.html

Rescue AD Foundation: https://www.is.fi/mainos/art-
2000006371850.html

Räätälöity pelielementti

Esim. 

WWF: https://www.is.fi/mainos/art-
2000007768228.html

Atria:
http://sanoma.alypaa.fi/atriabubbleshooter/

Osuuspankki:
http://saastotesti.fi/#

HINTA Alk. 650 € Alk. 1 000 € Alk. 4 000 €

Interaktiiviset elementit

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007768480.html
https://www.is.fi/mainos/kustantamossa/art-2000007661775.html
https://www.tyrvaansanomat.fi/mainos/art-2000007738773.html
https://www.is.fi/mainos/art-2000006371850.html
https://www.is.fi/mainos/art-2000007768228.html
http://sanoma.alypaa.fi/atriabubbleshooter/
http://saastotesti.fi/
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