
 

RADIOMAINONNAN MYYNTIEHDOT - KALEVA MEDIA
 

1. SOVELTAMINEN 
 
Näitä radiomainonnan myyntiehtoja 
(’’Myyntiehdot’’) sovelletaan Kaleva365 Oy:n 
ja sen konserniyhtiöiden (’’Kaleva Media’’) 
radiomainonnan myyntiin, kun yhtiö tai sen 
lukuun tilauksen välittänyt mediatoimisto, 
mainostoimisto tai muu yhtiön käyttämä 
palveluyritys (’’Asiakas’’) ostaa mainostilaa 
ja/tai -aikaa tai muita radiomainonnan 
palveluita Kaleva Medialta. 
 
Näitä Myyntiehtoja sovelletaan sekä 
yksittäisen tuotteeseen tai palveluun että 
kampanjaan.  Kampanjalla tarkoitetaan 
kokonaisuutta, jossa on käytetty samaa 
mainosviestiä tai samoja mainosviestejä ja/tai 
kohderyhmää ja kampanjakokonaisuus on 
sovittu ennen kampanjan alkua. 
 
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä 
Myyntiehtoja, sekä osapuolten mahdollisesti 
kulloinkin sopimia erityisehtoja.  Asiakkaan on 
radiomainonnan mainostilaa- ja aikaa 
tilatessaan ilmoitettava mainostaja ja 
mainostettava tuote tai palvelu sekä 
toimitettava kampanjan mainosaineisto 
Kaleva Median aineisto-ohjeissa kulloinkin 
määriteltyjen aikataulujen ja teknisten 
ohjeiden mukaisesti. Mainosaineisto voidaan 
myös tuottaa Kaleva Median alihankkijan 
toimesta, jolloin alihankkija toimittaa 
mainosaineiston Kaleva Medialle Asiakkaalta 
saadun hyväksynnän jälkeen. 
 
2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 
 
Sopimus Asiakkaan ja Kaleva Median välille 
syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen Kaleva 
Medialle.  
 
 
 
 

 
Asiakkaan tilaama radiomainos julkaistaan tai 
tuotetaan vahvistusilmoituksen, näiden 
Myyntiehtojen sekä kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön sekä radiomainonnan 
sääntöjen mukaisesti.  
 
3. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 
 
Asiakkaalla ei ole osaksikaan oikeutta siirtää 
sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman 
Kaleva Median kirjallista suostumusta. Kaleva 
Medialla on oikeus siirtää sopimus tai sen osa 
ilman Asiakkaan suostumusta.  
 
4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 
Radiomainonnan tuotteen ja/tai palvelun 
sopimus tehdään määräajaksi.  Määräajaksi 
tehty sopimus on voimassa määräajan ja 
päättyy ilman irtisanomista määräajan 
viimeisenä päivänä.  
 
5. PALVELUJEN JA TUOTTEIDEN 

TOIMITTAMINEN JA TUOTTAMINEN 
 
Kaleva Media sitoutuu tuottamaan ja 
toimittamaan tilatun radiomainonnan 
palvelun ja tuotteen sovitun aikataulun 
mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus 
toimittaa tuotteen tai palvelun toimitusta 
varten Asiakkaan toimitettavaksi sovittu 
materiaali (”Materiaali”) sovitussa 
aikataulussa ja sovitun sisältöisenä.  
 
Kaleva Medialla on oikeus käyttää 
alihankkijoita. Kaleva Media on 
kokonaisvastuussa käyttämistään 
alihankkijoista. 
 
Kaleva Media voi käyttää Asiakkaalle 
toimittamaansa tai tuottamaansa 
radiomainonnan palvelua tai tuotetta 
referenssinään, ellei Asiakas ole tätä erikseen 
kieltänyt.  



 

 
Kaleva Media pidättää itsellään oikeuden 
ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai 
peruuttaa kampanja, mainosaika tai 
aikavaraus erityisten syiden niin vaatiessa. 
Kaleva Media ilmoittaa tällaisista muutoksista 
Asiakkaalle välittömästi sekä pyrkii antamaan 
muuttuneen tai peruuntuneen aikavarauksen 
tilalle uuden vastaavan. 
 
Mikäli Asiakas peruuttaa jo vahvistetun 
mainoskampanjan tai osan siitä, koskevat 
Asiakasta seuraavat peruutusehdot: 

(a) Allekirjoitetun sopimuksen 
peruuttamisesta yli seitsemän (7) 
vuorokautta ennen mainoskampanjan 
alkua, veloitetaan peruutusmaksu, 
jonka määrä on 25 prosenttia 
mainoskampanjan vahvistetusta 
arvosta. 

(b) Mikäli vahvistettu mainostuote tai 
palvelu peruutetaan alle seitsemän (7) 
vuorokautta ennen mainoskampanjan 
alkua, veloitetaan 100 % 
mainoskampanjan vahvistetusta 
arvosta. 

 
Mikäli Asiakkaan Materiaali on tuotettu 
Kaleva Median alihankkijan toimesta, on 
Kaleva Medialla aina kuitenkin oikeus 
veloittaa alihankkijan työstä aiheutuvat 
kustannukset ja palkkio täysimääräisenä 
Asiakkaalta, riippumatta peruutuksen 
ajankohdasta. 
 
6. RADIOMAINOKSEN SISÄLTÖ JA 

MAINONTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ  
 
Mainosmateriaalin tulee olla hyvällä maulla 
tuotettu ja sellaista, ettei siitä synny 
negatiivisia asenteita mainontaa kohtaan. 
Radiomainokset on erotettava radio-
ohjelmista äänitunnuksella tai muulla 
selkeällä tavalla. 
 
Mainosmateriaalissa ei saa viestiä 
halventavaan tyyliin kilpailijasta, toisesta 

tuotteesta, muista aloista, ammateista tai 
yhteisöistä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa 
mainosmateriaalissa on huomioitava 
kohderyhmän nuori ikä ja otettava huomioon, 
että mainos saattaa vaikuttaa esimerkillään 
heihin.  
 
Mikäli radiomainos sisältää lakisääteisen, 
informaatioluonteisen osan, tällaiseen 
lakisääteiseen infotekstiin Kaleva Media voi 
myöntää enimmillään 15 sekuntia 
veloituksetonta aikaa. Varsinaisen 
mainossisällön tulee tällöin olla kuitenkin 
pidempi kuin veloituksettoman osan.  
 
Ø 6.1 Alkoholi- ja tupakkamainonta 
Väkevän eli yli 22 prosenttisen 
alkoholijuoman mainonta on radiossa 
kielletty. Alkoholilain mukaan miedon 
alkoholijuoman mainonta on kiellettyä 
radiossa klo 7–22. Alkoholimainonnan 
aikarajat eivät sen sijaan päde podcasteihin ja 
”catch-uppeihin”.  
 
Tupakkatuotteita tai tupakkatuotteita 
jäljitteleviä tuotteita, kuten sähkötupakkaa, ei 
saa mainostaa lainkaan radiossa. 
 
Ø 6.2 Lapsille sopimaton mainonta 
Lapsille sopimatonta mainontaa, johon 
katsotaan aikuisviihde- sekä 
erotiikkamainokset, voidaan lähettää vasta 
kello 21 jälkeen. Mainos voidaan lähettää 
ennen klo 21 vain silloin, kun mainos ei ole 
lapsille sopimaton; lapsi ei ymmärrä, mitä 
mainoksessa mainostetaan; mainoksessa ei 
ohjata kuulijaa suoraan lapsille 
sopimattomalle nettisivulle; mainos ei ole 
luonteeltaan sellainen, joka kiinnostaa lapsia 
tai lapset kiinnittävät siihen erityistä 
huomiota; tai mainoksen äänet eivät ole 
seksuaalisesti värittyneitä.  
 
Ø 6.3 Lääkemainonta 
Radiossa saa mainostaa itsehoitolääkkeitä. 
Sen sijaan reseptilääkkeitä ei saa mainostaa ja 
markkinoida muut kuin terveydenhoitoalan 



 

ammattilaiset. Mainonnassa tulee ottaa 
huomioon Lääketeollisuuden eettiset ohjeet. 
 
Ø 6.4 Ohjelmayhteistyö radiossa 
Kaleva Media voi toteuttaa myös 
ohjelmayhteistyötä radiossa, mutta 
ainoastaan lainsäädännön ja radiomainonnan 
sääntöjen sallimassa laajuudessa. Mikäli 
toimituksen ulkopuolinen yritys sponsoroi 
radio-ohjelmaa taloudellisesti 
tarkoituksenaan hyödykkeidensä myynnin tai 
tunnettuutensa edistäminen, on 
ohjelmayhteistyöstä kerrottava kuuntelijoille. 
Kuulijan tulisi erottaa mainonta ja kaupallisen 
viestintä toimituksellisesta sisällöstä. 
 
Kaleva Media ei vastaa mistään 
kustannuksista tai vahingoista, jotka 
aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen 
rikkomisesta. 
 
7. TOIMITUSAIKATAULU 
 
Kunkin palvelun ja tuotteen varausten osalta 
sovelletaan radiomainonnan palvelu- ja 
tuotekohtaista Kaleva Median 
toimitusaikataulua.  
 
8. HINNAT JA MAKSUEHDOT 
 
Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa 
olevan hinnaston mukaisesti tuote- ja 
palvelukohtaisesti. Kaleva Media pidättää 
itsellään oikeuden muuttaa hinnastoja.  
 
Maksuehto on 14 päivää netto laskun 
päiväyksestä lukien. Kaleva Media varaa 
oikeuden muuttaa maksuehtoja. 
 
Laskutus tapahtuu Kaleva Median 
laskutuskäytännön mukaan tuote- ja 
palvelukohtaisesti.  Viivästyskorko on 
kulloinkin voimassa olevan korkolain 
mukainen. Lisäksi Kaleva Medialla on oikeus 
periä Asiakkaalta viivästyneeseen maksuun 
liittyvät perintäkulut.  
 

9. ALENNUKSET 
 
Kaleva Media voi myöntää alennuksia eri 
perustein.  
 
Alennukseen oikeuttava sopimus on tehtävä 
ennen sopimukseen kuuluvan 
radiomainonnan tuotteen tai palvelun 
toimittamisen aloittamista. Sopimuksessa on 
sovittava, mitä radiomainonnan tuotteita ja 
palveluita alennus koskee. Mikäli Asiakas 
jättää noudattamatta sopimusehtoja, 
pidättää Kaleva Media itsellään oikeuden 
periä saatu alennus takaisin.  
 
10. MATERIAALIN KÄYTTÖOIKEUS 
 
Asiakas vastaa siitä, että sen toimittama 
Materiaali (mainosaineisto) noudattaa 
voimassa olevia lakeja, viranomais- ja 
itsesääntelyohjeita sekä Kaleva Median 
antamia ohjeita. Kaleva Media voi ilman 
korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen 
esittämisestä, jos se tulkitsee Materiaalin 
olevan edellä mainittujen vaatimusten 
vastainen. Asiakas vastaa siitä, sillä on 
Materiaalin omistus- ja/tai käyttöoikeudet 
sekä siitä, ettei mainosaineiston esittäminen 
loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa, 
tekijän-, teollis- tai muita suojattua oikeuksia.  
 
Asiakkaalla on vastuu oikeuksien 
hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista 
kustannuksista. Vastuu kaikista kolmannelle 
osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden 
immateriaali- sekä muiden oikeuksien 
loukkaamisesta tai puuttumisesta 
aiheutuvista vahingoista tai niihin 
perustuvista muista vaatimuksista kuuluu 
Asiakkaalle. 
 
11. OIKEUS MATERIAALIN JULKAISEMISEN 
KESKEYTTÄMISEEN 
 
Kaleva Medialla on oikeus keskeyttää minkä 
tahansa Asiakkaan Materiaalin julkaiseminen 



 

milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta 
seuraavissa tilanteissa; 

(a) Asiakas ei ole maksanut sopimuksen 
mukaisia maksuja; 

(b) Asiakas ei ole noudattanut muita 
sopimusvelvoitteitaan, eikä ole 
seitsemän (7) päivän kuluessa 
kirjallisen huomautuksen 
lähettämisestä korjannut 
sopimusrikkomustaan; 

(c) Asiakas on konkurssissa tai 
yrityssaneerauksessa tai muutoin 
sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, 
ettei Asiakkaan voida katsoa 
kykenevän täyttämään sopimuksen 
mukaisia velvoitteitaan; 

(d) Kaleva Medialla on perusteltu syy 
olettaa, että Materiaali voi olla 
sopimuksen ja erityisesti näiden 
Myyntiehtojen kohdan 6 vastaista; 

(e) Asiakasta ei tavoiteta jonkin 
sopimukseen liittyvän asian 
selvittämiseksi tai; 

(f) Kaleva Medialla on muu Materiaalin 
sisältöön perustuva perusteltu syy 
keskeyttää materiaalin julkaiseminen. 

(g) Kaleva Media pyrkii viipymättä 
ilmoittamaan Asiakkaalle Materiaalin 
julkaisemisen keskeyttämisestä. 
Materiaalin julkaisemisen 
keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta 
maksu- tai muista 
sopimusvelvoitteistaan.  

 
12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen 
osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää 
täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole 
korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivän 
kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. 
Kaleva Medialla on oikeus purkaa sopimus 
päättymään välittömästi, mikäli Asiakas on 
konkurssissa, yrityssaneerauksessa tai 
muutoin sellaisessa tilanteessa, ettei 
Asiakkaan voida taloudellisen tilanteen vuoksi 

katsoa kykenevän suoriutumaan 
sopimusvelvoitteistaan.  
 
Mikäli radiomainonnan tilauksen 
toimittaminen on toistuvasti estynyt ja 
viivästynyt yli kuukauden ajan Asiakkaasta 
johtuvasta syystä (esimerkiksi että Asiakasta 
ei tavoiteta tai Asiakas ei toimita Materiaalia), 
eikä radiomainonnan tuotetta ja/tai palvelua 
ole saatu tämän vuoksi edistettyä, on Kaleva 
Medialla oikeus purkaa sopimus päättymään 
välittömästi. Kaleva Medialla ei tällöin ole 
velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle 
tilauksesta ennen sopimuksen purkamista 
suoritettuja maksuja.  
 
Asiakas on velvollinen korvaamaan Kaleva 
Medialle ennen sopimuksen purkamista 
aiheutuneet kulut täysimääräisesti.  
 
13. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
Radiomainonnan palvelut ja tuotteet 
toteutetaan force majeure-varauksin eli kaikki 
ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, 
tekniset häiriöt, alihankkijaa kohdannut 
ylivoimainen este sekä muut vastaavat Kaleva 
Median vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevat, Kaleva Mediasta 
riippumattomat seikat, ovat Kaleva Median 
korvausvastuun ulkopuolella suoritusesteen 
ajan. 
 
14. VASTUU LÄHETYSVIRHEISTÄ  
 
Asiakas voi toimittaa erilliset esitysohjeet 
Materiaalin yhteydessä. Mikäli esitysohjeita ei 
ole toimitettu, ne tulevat myöhässä tai ne 
ovat epäselviä tai virheellisiä, Kaleva Media ei 
vastaa mahdollisesta radiomainoksen 
lähetysvirheestä.  
 
Kaleva Mediasta johtuva korvausvelvollisuus 
rajoittuu enintään vastaavan uuden 
mainosajan antamiseen tai virheellisesti 
esitetyn mainoksen laskuttamatta 
jättämiseen. Lähetystä koskevat 



 

huomautukset on tehtävä kirjallisesti viiden 
(5) päivän kuluessa radiomainoksen 
esittämisestä tai tarkoitetusta esityspäivästä 
lukien.  
Kaleva Media varaa oikeuden vaaratiedotteen 
välittämiseen kanavillaan kulloinkin 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.  
 
15. VAHINGONKORVAUS 
 
Kaleva Median vahingonkorvausvastuu 
rajoittuu kaikkien sopimuksesta aiheutuvien 
ja siihen liittyvien vahinkojen osalta 
ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja 
kuitenkin enintään Asiakkaan sopimuksen 
perusteella maksamaan määrään.  
 
Kaleva Media ei ole vastuussa Asiakkaalle 
mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä 
vahingosta, kuten liikevoiton menetyksestä, 
liiketoiminnan häiriintymisestä tai muusta 
kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta 
vahingosta.  
 
Asiakas vastaa täysimääräisesti näiden 
Myyntiehtojen, lain, radiomainonnan 
sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesta 
toiminnasta tai laiminlyönnistään ja sen 
aiheuttamasta vahingosta Kaleva Medialle ja 
kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu 
korvaamaan ja puolustamaan Kaleva Mediaa 
ja sen työntekijöitä kaikilta sellaisilta 
vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta, 
kuluilta, (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut 
ja kustannukset) ja vahingonkorvauksilta, 
jotka ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on 
rikkonut näitä Myyntiehtoja ja osapuolten 
välistä sopimusta, lakia tai radiomainonnan 
sääntöjä vastaan. Edellä mainitusta 
riippumatta Kaleva Medialla on aina niin 
halutessaan oikeus vastata tällaisiin 
vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse 
Asiakkaan kustannuksella.  
 
 
 
 

16. KILPAILEVA MAINONTA 
 
Kaleva Medialla on oikeus ilman 
ennakkoilmoitusta sijoittaa kilpailevien 
yritysten mainontaa samaan radiomainonnan 
palvelu- tai tuoteosioon.  
 
Asiakassuhteen luottamuksellisuuden 
johdosta Kaleva Media ei voi antaa 
ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista tai 
tilauksista. Mikäli kilpailijoiden päällekkäisiä 
kampanjoita tai muita ilmoituksia esiintyy, ei 
Kaleva Medialla ole velvollisuutta hyvittää 
näistä Asiakkaalle mitään.  
 
17. OIKEUDET MATERIAALIIN 
 
Kaikki immateriaalioikeudet Asiakkaan 
toimittamiin Materiaaleihin säilyy Asiakkaalla. 
Kaleva Medialla on oikeus käyttää Materiaalia 
omiin sisäisiin tarkoituksiinsa kuten esittely-, 
koulutus- ja tutkimuskoosteissa, ei kuitenkaan 
kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
18. TIETOSUOJA  
 
Asiakas vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että se 
noudattaa kulloinkin voimassa olevaa 
henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa 
tietosuojaa, yksityisyyden suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä ja itsesääntelyä.  
 
19. LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
Kaleva Media ja Asiakas sitoutuvat pitämään 
salassa toiselta osapuolelta saamansa tiedot, 
jotka on luottamukselliseksi merkitty tai on 
muuten sellaiseksi ymmärrettävä.  
Salassapitovelvoite on voimassa 2 vuotta 
sopimuksen päättymisestä.  
 
20. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 
 
Näihin Myyntiehtoihin sovelletaan Suomen 
lakia.  
Kaleva Median ja Asiakkaan väliset riidat ja 
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 



 

ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. 
Mikäli sovintoa ei saavuteta neuvotteluteitse, 
viedään asia ratkaistavaksi Kaleva365 Oy:n tai 
palvelun ja/tai tuotteen myyneen samaan 
konserniin kuuluvan yhtiön kotipaikan 
käräjäoikeuteen. 
 
21. EHTOJEN VOIMASSAOLO 
 
Nämä Myyntiehdot tulevat voimaan 
15.3.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kaleva 
Medialla on milloin tahansa oikeus muuttaa 
näitä Myyntiehtoja.  
 
 
 


