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1.

KÄYTTÄJÄLLE

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle on luotu visuaalinen ilme,
jolla yhtymä esiintyy sekä ulkoisissa että sisäisissä yhteyksissä ja erottuu
positiivisesti ilmoittelussa, tiedotus- ja julkaisutoiminnassa sekä muussa viestinnässä.
Graafisen ohjeistuksen tavoitteena on määritellä yhtymän viestinnän kokonaislinja ja suunnittelua ohjaavat reunaehdot. Tämä ohjeistus ei siis pyri korvaamaan kulloistakin graafisen suunnittelun tarvetta, vaan painotuotteet
suunnitellaan kulloisenkin tarkoituksen mukaan.
Selkeän ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa jokaisen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintää tekevän henkilön
työtä. Ohjeistusta tulisi soveltaa myös tilanteisiin, joita ei ole erikseen mainittu.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän visuaalinen ilme on syntynyt
Tmi SeT-Printin ja liikelaitoskuntayhtymän yhteistyön tuloksena.
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2.

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LOGO JA SEN KÄYTTÖ

Logo
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän logolla tarkoitetaan merkin ja
yhtymän virallisen nimen kokonaisuutta, joiden suhdetta toisiinsa ei saa
muuttaa. Logon kirjasintyyppi on Crillee It BT.

Logoon voidaan liittää internet-osoite.

Logon sijoittelussa on huomioitava suoja-alue eli logon ympärille jätettävä
ohjeistuksen mukainen tyhjä tila. Vain poikkeustapauksissa, esim. pienissä
liikelahjoissa sekä käynti- ja henkilökorteissa, suoja-alueesta voidaan tinkiä.

Merkki
• Logossa olevasta merkistä on löydettävissä S-kirjain.
• Kuvion osat kuvaavat yhtymän palvelualueita ja jokaisella palvelualueella
on oma värinsä: Hallinto ja sisäinen tukipalvelu sininen, sosiaalipalvelut
oranssi, hoidon ja hoivan palvelut lila ja ympäristöpalvelut vihreä.
• Merkkiä voidaan käyttää yksinään esimerkiksi liikelahjoissa.
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•

Merkkiä voidaan käyttää esim. julkaisun kannessa muodostamalla kuvista
merkin kuvio.

•

Merkin osat ovat käytettävissä irrallaan luettelointimerkkinä esim. esitteissä ja lehdissä. Yhteys merkkiin tulisi kuitenkin käydä julkaisusta ilmi.

Hallinto ja sisäinen tukipalvelu

Sosiaalipalvelut

Hoidon ja hoivan palvelut

Ympäristöpalvelut
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3.

GRAAFISEN ILMEEN PERUSVÄRIT

Logon ja yhtymän muun visuaalisen värimaailman perusväreiksi on valittu sininen, oranssi, lila ja vihreä.
Seuraavassa värit cmyk- eli painoväreinä ja rgb- eli näyttöväreinä:

Hallinto ja
sisäinen tukipalvelu
Sosiaalipalvelut
Hoidon ja hoivan
palvelut
Ympäristöpalvelut

Logon mustavalkoisessa versiossa merkin värisävyt painetaan mustan eri
prosenteilla.

Tummalta pohjalta logoa voidaan käyttää negatiivisena. Väripohjalla logon
käyttö on harkittava tapauskohtaisesti niin, että logon omat värit erottuvat
taustasta.
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4.

KIRJASIMET JA TEKSTITYYPIT

Liikelaitoskuntayhtymän logon tekstityyppinä käytetään Crillee It BT
-kirjasinta.
Valmiissa mallipohjissa sekä lehti-ilmoituspohjissa käytetään Humanst
-kirjasinperhettä. Tarkemmat ohjeet on annettu ko. kohdassa.
Leipätekstin fonttina käytetään Arial -kirjasinta. Kirjasin on käytettävissä sekä
normaalina että lihavoituna. Leipätekstin tekstikoot on mietittävä tapauskohtaisesti väliltä 8 – 12 pistettä. Otsikot ovat yleensä pistekokoa 10 – 14.
Internet-sivuilla käytetään Trebuchet MS -kirjasinta.
Tarvittaessa Arial ja Trebuchet -kirjasimet ovat toisilleen vaihtoehtoiset.
Arial (10 p)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä
1234567890+(.,:;_-123€%&/=?)

Trebuchet MS (10 p)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä
1234567890+(.,:;_-123€%&/=?)

5.

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN NIMEN LYHENTEIDEN
KÄYTTÖ

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän nimeä käytetään asiakirjoissa, kirjeen lähettäjätiedoissa, lomakkeissa, ilmoituksissa ym. virallisissa yhteyksissä lyhentämättömänä.
Laskutuksessa, leimasimissa, liikelahjoissa yms. yhteyksissä, joissa käytettävissä oleva tila tai kenttä edellyttää, voidaan käyttää lyhennettä Suupohjan
peruspalvelullky.
Epävirallisemmassa yhteydessä ja leipätekstissä voidaan lyhennettä käyttää,
jos sen yhteys alkuperään on selvä. Käytössä ovat seuraavat lyhenteet:
Suupohjan peruspalvelullky – LLKY – liikelaitoskuntayhtymä – yhtymä.
Suomen kielitoimiston mukaan llky on hyväksyttävä ja vakiintuva lyhenne liikelaitoskuntayhtymästä.
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6.

LOMAKKEISTO

6.1. Kirjelomake A4
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6.2. Kirjekuoret C5, E5 ja C4
C5-kuori ja E5-kuori (ikkunakuori), 229 x 162 mm.
Logon etäisyys ylhäältä 10 mm, vasemmalta 18 mm.
Osoitetiedot logon alla Humanst777 BT, 8 pistettä.
Hallinnon sininen liuku vie oikeasta reunasta ja alhaalta 10 mm.
C4-kuori, 324 x 229 mm.
Logon etäisyys ylhäältä 18 mm, vasemmalta 15 mm.
Osoitetiedot logon alla Humanst777 BT, 10 pistettä.
Hallinnon sininen liuku vie oikeasta reunasta ja alhaalta 20 mm.
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6.3. Käyntikortit
Käyntikortin koko on 90 x 50 mm.
Logon korkeus on 13 mm, etäisyys ylhäältä ja vasemmalta 3 mm.
Käyntikortin väritys on palvelualuekohtainen.
Väripalkin leveys oikealla 4 mm ja alhaalla 6 mm.
Palvelualue on mainittu kortin alareunassa harvennetulla tekstillä.
Fontti Humanst777 BT, 8 pistettä.
Henkilön nimi on 10 pistettä, fontti Humanst777 BT, vasen linjaus.
Titteli sekä yhteystiedot ovat 7 pistettä, fontti Humanst777 BT, vasen linjaus.

10

6.4. Henkilökortit
Henkilökortin koko on 85 x 55 mm.
Logon korkeus on 11 mm, etäisyys ylhäältä ja vasemmalta 3 mm.
Henkilökortin väritys on palvelualuekohtainen.
Väripalkin leveys oikealla ja alhaalla 7 mm. Palvelualue on mainittu kortin
alareunassa harvennetulla tekstillä. Fontti Humanst777 BT, 8 pistettä.
Kuvalle varattu tila on 34 x 28 mm.
Henkilön nimi on 14 pistettä, fontti Humanst777 BT, keskitetty.
Titteli on 9 pistettä, fontti Humanst777 BT, keskitetty.
Oikeassa alakulmassa taustalla olevan merkin väri on 25% perusväreistä.

11

7.

POWERPOINT -ESITYSPOHJAT

PowerPoint -esityksen pohjan koko on A4.
Logon korkeus on 25 mm, etäisyys ylhäältä ja vasemmalta 10 mm.
Esityspohjan oikeassa reunassa ja alhaalla oleva väripalkki on palvelualueen
mukainen. Palkin leveys oikealla 8 mm ja alhaalla 16 mm.
Palvelualue on nimetty väripalkin vasemmassa reunassa ja yhtymän
internet-osoite väripalkin oikeassa reunassa, fontti Humanst777 BT,
pistekoko 16, harvennettuna.
Esitys voi koostua useamman esityspohjan käytöstä, esim.
yleisesittely hallinnon sininen ja varsinainen esitys sosiaalipalvelun oranssi.
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8.

LEHTI-ILMOITUSMALLIT

8.1. Ilmoitusryhmä
Ilmoituspohja on tehty 2-palstaisia ilmoituksia varten.
Ilmoitusryhmän ylimmäiseksi tulee aina logo-osa, jonka korkeus on 23 mm.
Ilmoitusryhmän alimmaisena on yhteystieto-osa, jonka korkeus on 19 mm.
Fontti on Humanst 521 Cn BT, pistekoko 10 pistettä. Internet-osoitteen fontti
on Humanst777 BT, pistekoko 8 pistettä lihavoituna ja harvennettuna.
Reunassa kulkee väripalkki, joka logo-osassa ja yhteystieto-osassa on aina
hallinnon sininen. Välissä olevien ilmoitusosien väripalkki on ilmoittavan palvelualueen mukainen. Väripalkin leveys on 6 mm.
Ilmoitusosan fontti on Arial. Pistekoko määritellään tapauskohtaisesti tilan
mukaan. Esimerkiksi pääotsikko 12, alaotsikko 10 ja muu teksti 8 pistettä.
Otsikoiden erottelussa voi käyttää pääotsikoissa versaalia ja alaotsikoissa
gemenaa.
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8.2. Yksittäiset ilmoitukset
Ilmoituspohja on tehty 2-palstaisia ilmoituksia varten.
Virkailmoituksissa yms. ei tarvitse käyttää erillisiä logo-osiota ja yhteystietoosiota, vaan kaikki voidaan sijoittaa yhden ilmoituskehyksen sisälle.
Ylhäälle sijoitetaan yhtymän logo, jonka suoja-alue on 23 mm korkea alue.
Yhtymän internet-osoite sijoitetaan väripalkin alaosan vasempaan reunaan.
Fontti Humanst777 BT, pistekoko 8 pistettä, lihavoituna ja harvennettuna.
Oikeassa reunassa ja alhaalla oleva väripalkki on kulloinkin ilmoittavan palvelualueen mukainen. Väripalkin leveys on 6 mm.
Ilmoitusosan fontti on Arial. Pistekoko määritellään tapauskohtaisesti tilan
mukaan. Esimerkiksi pääotsikko 12, alaotsikko 10 ja muu teksti 8 pistettä.
Otsikoiden erottelussa voi käyttää pääotsikossa versaalia ja alaotsikoissa
gemenaa.
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9.

JULKAISUN KANSIMALLI

Julkaisun kannen koko on A4.
Sivun oikeassa reunassa ja alhaalla kulkee hallinnon sininen väripalkki.
Palkin leveys oikealla 15 mm ja alhaalla 22 mm.
Palkin alareunassa on yhtymän yhteystiedot, fontti Humanst777 BT, 12 pistettä, lihavoituna ja keskitettynä.
Sivun vasemmassa reunassa kulkee 10 % musta väripalkki, leveys 77 mm.
Palkin päällä on merkin kuvioon sijoitettuna neljä yhtymän oman kuvapankin
kuvaa. Merkin korkeus on 94 mm.
Yläreunassa oleva viittaus päätöspykälään ja julkaisun otsikko tehdään sivulle Word -tiedostossa. Fontti Arial, 12 pistettä/viittaus ja 28 pistettä/otsikko.
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10. INTERNET-SIVUSTON SIVUPOHJA
Yhtymän internet-sivuilla on käytössä graafisen ilmeen värit ja elementit. Sivujen sisältö ja ulkoasu on eriytetty toisistaan, joten sivuja päivitettäessä ei
graafisiin elementteihin tarvitse kiinnittää huomiota.
Sivun yläosan kuvat ovat yhtymän kuvapankista edustaen jokaista palvelualuetta. Yhtymän nimi sekä yläpalkki ja alapalkki ovat hallinnon sinisellä.
Sivun vasemmassa reunassa kulkee 10 % mustalla väripalkki, jonka päällä
päähakemistot ovat mustalla ja alahakemistot kunkin palvelualueen värillä.
Sivun oikeassa reunassa kulkee 10 % mustalla väripalkki niillä alasivuilla,
joilla on omia lomakkeita tai ajankohtaista ilmoitettavaa.
Teksteissä käytetään Trebuchet MS (Open type) -kirjasinta. Tehostekeinoina
esim. otsikoissa voi käyttää lihavointia, versaalia tai suurempaa pistekokoa.
Värien käytössä kannattaa käyttää harkintaa.
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11. PÖYTÄVIIRI
Viirin leveys on 125 mm ja korkeus 210 mm.
Yhtymän merkki on sijoitettu keskitetysti valkoiselle pohjalle. Merkin korkeus
on 100 mm ja leveys 70 mm.
Yhtymän nimi on keskitetty merkin alle. Fontti on Crillee It BT, pistekoko 28
pistettä.
Viirin alareunassa on kolme tupsua, joiden väri on hallinnon sininen.
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