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3Aluksi

Meillä kaikilla on tässä pelikentässä 
oma pelipaikkamme: tilaajavastuu-
laisilla, partnereillamme, sidosryhmil-
lämme ja yhteistyökumppaneillamme. 

Visuaalinen ilme on pelipaitamme. 
Kaikki, jotka sen päälleen pukevat 
tietävät, että teemme kaikkemme 
saman tavoitteen puolesta. Se, miten 
yhtenäisesti viestimme ja puhumme, 
kertoo siitä, miten suhtaudumme kan-
nattajiimme eli asiakkaisiimme.

Pelaamme nyt mestaruussarjassa ja 

jatkossa yhä enemmän myös kansain-
välisillä pelikentillä. 

Tämän ohjeiston tarkoituksena on 
lyhyesti avata Suomen Tilaajavastuu 
Oy:n uutta strategiaa, brändiä ja sen 
äänensävyä sekä ennen muuta oh-
jeistaa visuaalisten elementtien käy-
tössä.

Uusi tunnuksemme ja visuaalinen 
ilmeemme on syntynyt evoluutiona, 
ei revoluutiona. Olemme säilyttäneet 
jotain vanhaa ja tunnistettavaa mutta 

luoneet myös paljon uutta, raikasta ja 
ajassa elävää.

Kasvumme on ollut nopeaa. Katseem-
me on pitkällä tulevaisuudessa. Olem-
me hyvässä vauhdissa, mutta vasta 
polkumme alussa. Jotta osaamises-
tamme tulee standardi, tarvitaan vielä 
paljon yhteistä ponnistusta. 

Tervetuloa mukaan joukkueeseem-
me.

LARS ALBÄCK
toimitusjohtaja

Toimintamme on joukkuepeliä



4Brändin kivijalat

Minne menemme?
Visiomme on rehellinen yritystoimin-
ta. Palvelujemme avulla asiakkaamme 
ostavat ja toimittavat rehellisesti. Luo-
tettavilla ja helppokäyttöisillä työka-
luillamme he minimoivat hallinnollista 
taakkaansa.

Miten?
Katsomme strategiassamme pelikent-
täämme entistä kattavammin ja laa-
jemmin. Laajennamme palveluitam-
me sisällöllisesti ja maantieteellisesti 
yhteistyökumppaniemme kanssa. 
Luomme projektien johtamiskäytän-
nöt sekä jatkokehitämme keskeisiä 
palvelu- ja tuotantoprosessejamme. 
Olemme jo kehittäneet yksinkertai-
semman ja selkeämmän brändin tu-
kemaan markkinointi- ja myyntipro-
sessiamme.

Miksi?
Missiomme on reilu kilpailu. Luomme 
sille edellytyksiä ja poistamme yritys-
ten hallinnollista taakkaa.

Arvomme

Lupauksemme

”Ratkaisemme asiakkaidemme tarpeita toimimalla
arvojemme mukaan läpinäkyvästi, positiivisesti ja

kunnioittavasti. Tuotamme asiakkaillemme hyötyä ja
lisäarvoa heidän omaan liiketoimintaansa.”

LUOTETTAVUUS KUMPPANUUS PALVELUALTTIUS



5Brändihierarkia

Yrityksemme virallinen nimi on Suo-
men Tilaajavastuu Oy. Käytämme sitä 
allekirjoituksena ja juridisena nimenä.

Markkinoinnissa käytämme nimes-
tä toimintaamme parhaiten kuvaa-
vaa lyhennettä Tilaajavastuu. Tässä 
muodossa nimi on vakiintunut ja sen 
merkitys on tunnustettu.

Tilaajavastuu-brändin alle kokoamme 
kaikki palvelumme ja tuotteemme, 
kuten Luotettava Kumppanin, Vero-
numeron ja VALTTI-kortin. Palveluil-
lamme voi olla erilaisia ominaisuuksia 
kuten esimerkiksi Veronumerossa. 
Tarvittaessa paketoimme niitä myös 
yhteen asiakasryhmille kohdentuviksi 
palvelupaketeiksi. 

Kehitämme palveluitamme asiakas-
lähtöisesti, jotta  ne vastaisivat par-
haiten asiakkaan tarpeeseen.  Meille 
on tärkeää, että palvelumme ovat 
selkeät ymmärtää ja että niiden käyt-
täminen on asiakkaillemme mahdolli-
simman helppoa.

Äänensävy
Puhuttelemme asiakkaitamme ja 
kumppaneitamme tasavertaisina. 
Suosimme sinuttelua, mutta ymmär-
rämme, että esimerkiksi organisaa-
tioiden keskustellessa keskenään, 
se ei aina ole mahdollista. Pyrimme 
aina ilmaisemaan itseämme selkeästi 
ja kirjoittamaan viestimme ymmärret-
tävään muotoon. Kirjoitamme hyvää 
asiatekstiä lakijargonin sijaan.

TILAAJAVASTUU

LUOTETTAVA KUMPPANI
• Yritysraportit

• Valvoja

VERONUMERO
• Työmaarekisteri

• Vahti

• Työntekijäraportit

VALTTI-KORTTI



6Merkki

Merkkimme juuret ovat syvällä histo-
riassamme. Se on tunnistettava ele-
mentti, joka liitetään meihin. Nyt se 
on modernisoitu vastaamaan uusia 
tarpeita. 

Uudistetun merkin suunta kertoo dy-
naamisuudesta. Suorakulma viestii 
järjestyksestä ja nauhamaisuus an-
taa sille pehmeyttä. Kun merkkiin 
liitetään kulmasta pyöristetty tausta-
muoto, henkii kokonaisuus helposti 
lähestyttävyyttä. Näin logomerkistä 
tulee myös graafisesti hallittavampi.

Logomerkin muotoa ja suhteita ei saa 
muuttaa. Yritystunnuskäytössä tulee 
aina käyttää logomerkkiä taustamuo-
don kanssa. Nauhamerkkiä voidaan 
käyttää myös irrallisena kuvitusele-
menttinä, esim. vesileiman tapaan.



7Logo

Logomme muodostuu logomerkistä 
ja logotyypistä (tekstiosa). Logotyypin 
uniikki typografia on muotoiltu Proxi-
ma Nova -kirjasimesta. Pienaakkoset 
tuovat typografiaan helppolukuisuut-
ta ja rauhoittavat kokonaisuutta. Sul-
jetut a-kirjaimet rytmittävät ja luovat 
logotyyppiin ystävällisen ja modernin 
vaikutelman.

Logomerkin ja -tyypin suhteet on tark-
kaan määritelty ja niitä ei saa muo-
kata. Logomerkkiä ja -tyyppiä ei tule 
käyttää toisistaan irrallisina element-
teinä, vaan niiden tulee esiintyä aina 
yhdessä oheisten mallien mukaisesti.

Vaakalogo on logon ensisijainen käyt-
tömuoto ja sitä tulee priorisoida. Mi-
käli tilan vuoksi vaakalogon käyttö ei 
tule kysymykseen, voidaan käyttää 
logosta pystyversiota.

Logosta tulee ensisijaisesti käyttää 
värillisiä versioita, jotka on esitelty 
seuraavilla sivuilla. Mustavalkoversi-
oita voidaan käyttää mikäli esimerkik-
si painorajoitukset niin vaatii.

Vaakalogo (ensisijainen käyttömuoto)

Pystylogo (toissijainen käyttömuoto)



8Logoversiot

Vihreä vaakalogo

Vihreä vaakalogo negatiivi



9Logoversiot

Vihreä pystylogo Vihreä pystylogo negatiivi
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Tärkeintä logon ja merkin käytössä on 
johdonmukaisuus. Niitä yhdistävät vä-
rit ja typografia. Merkki yhdistää myös 
brändin ja palvelut. Sen käyttöä voi-
daan verrata copyright-merkin käyt-
töön. Ohessa näet määritykset logon 
suoja-alueista ja alla malleja, miten 
logon käyttöä tulee välttää. 

Luotettava Kumppani -logon tarkem-
mat käyttöohjeet ja -rajoitukset on 
määritelty verkkosivuillamme. 

Mikäli sinulle herää kysymyksiä, älä 
epäröi ottaa yhteyttä. Brändistä vas-
taavien yhteystiedot löydät tämän 
ohjeiston takasivulta.

Logon ja merkin käyttö

Vaakalogon suoja-alue

Pystylogon suoja-alue

Ilman merkkiä Kolmiulotteisena Laatikon sisällä

ErivärisenäVinossa Graafisilla efekteillä



11Värit

Päävärimme on vihreä. Vihreä viestii 
kasvusta ja  hyväksynnästä. Kuten lii-
kennevaloissa, vihreällä menemme 
eteenpäin. 

Vihreä ei ole meille uusi väri, se on 
ollut käytössämme jo ennen. Vihreän 
sävyä on kuitenkin kirkastettu ja rai-
kastettu. Se on aavistuksen vaaleam-
pi kuin ennen.

Ohessa on määritelty yrityksemme vi-
ralliset värit ja niiden tarkat väriarvot 
eri käyttökohteiden mukaan. Käytä 
aina näitä väriarvoja kaikissa sähköi-
sissä ja painetuissa materiaaleissa.

Jos tarvitset apuvärejä (oranssia tai 
tummanvihreää), käytä niitä harkiten. 
Niitä voidaan käyttää elävöittämään 
kokonaisuutta tai korostamaan tiet-
tyjä yksityiskohtia. Ne eivät saa kos-
kaan olla pääroolissa. 

          MUSTA

PMS Pantone Black
CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0
HEX 000000

         ORANSSI

PMS Pantone 166
CMYK C0 M80 Y100 K0
RGB R230 G90 B5
HEX E65A05

VIHREÄ
PMS Pantone 368 (C/M/U)
CMYK C70 M0 Y100 K0
RGB R105 G190 B40
HEX 69BE28

 TUMMANVIHREÄ

PMS Pantone 370
CMYK C70 M0 Y100 K20
RGB R85 G150 B30
HEX 55961E



12Typografia

Proxima Nova on kirjasinperheemme 
sekä painetuissa materiaaleissa että 
verkossa. Luonteeltaan Proxima Nova 
on nykyaikainen ja helposti lähestyt-
tävä, mutta myös asiallinen päättetön 
kirjasin. Proxima Nova on laaja, useat 
leikkaukset sisältävä OpenType-kir-
jasintyyppi, joka toimii myös kaikissa 
sähköisissä päätelaitteissa, esimer-
kiksi verkossa Adoben TypeKit-pal-
velun kautta.

Taittokäytössä Proxima Novasta tulee 
suosia riittävästi kontrastia omaavia 
pareja, esim. Semibold ja Extrabold. 
Yhdistämällä ohuita ja raskaita leik-
kauksia saavutamme visuaalisesti 
raikkaan kokonaisuuden.

Proxima Novaa tulee käyttää läh-
tökohtaisesti kaikissa yritysmate-
riaaleissa. Teknisesti rajoitetuissa 
ympäristöissä, kuten PowerPoint-esi-
tyksissä, sähköposteissa ja Word-tie-
dostoissa käytämme kuitenkin Ver-
danaa.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstvwxyzåäö
0123456789

Proxima Nova Thin 

Proxima Nova Extrabold

Verdana Regular



13Kuvitus

Kuvilla lisäämme huomioarvoa ja mie-
lenkiintoa viesteihimme. Valokuvien 
maailma elää laajasta yksityiskohtiin 
toimialakohtaisesti. Laajoissa kuvissa 
hahmotamme yleisellä tasolla toimin-
taympäristöä. Ihmiskuvissa haemme 
lämpöä ja viestimme toimialaosaa-
mista. Tiukempia kuvia käytämme 
paitsi pikantteina yksityiskohtina, 
myös tapettimaisesti elävöittämään 
isompia pintoja. Käytämme sekä ku-
vapankkikuvia, että kuvautamme ku-
via käyttötarkoitusten mukaan. 

Ikonografiallamme on tarkka tyyli. Va-
litsemamme ikonit kuuluvat samaan 
perheeseen, ja niitä käytetään pää-
sääntöisesti rikastamaan esimerkiksi 
esityksiä tai sähköisiä käyttöliittymiä. 

Ikonografia

Laajoja kuvia Ihmiskuvia Detaljikuvia
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Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

Lomakkeet

Yhtenäinen yritysilmeemme kiteytyy 
käyntikorteissamme ja lomakkeis-
samme. Käytä aina virallisia lomakkei-
ta ja vältä luomasta omia sovelluksia. 

Painetuissa materiaaleissa paperi on 
aina puhtaan valkoinen. Yhtenäisyy-
den vuoksi suosimme päällystettyä, 
mattapintaista paperimateriaalia (esi-
merkiksi Galerie Art Matt) aina kun 
mahdollista. Tarvittaessa nykyaikaista 
ilmettä voidaan korostaa painamalla 
lakkapinta graafiseen merkkiin, esi-
merkiksi käyntikorttien takapuolle. 

HANNA-MAIJA NYBERG
Brändi & viestintä

+358 50 555 1234
hanna-maija.nyberg@tilaajavastuu.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo
+358 10 309 3589
www.tilaajavastuu.fi



15Sähköiset mallipohjat

Jokapaiväisessä toiminnassamme 
sähköisten viestintäpohjien käytön 
yhtenäisyys on ehkä kaikkein tärkein-
tä. Käytössämme on kaikki tarvittavat 
Office-, tiedote- ja uutiskirje-templa-
tet. Älä käytä muita pohjia tai luo niis-
tä omia versioita.

Käyttöjärjestelmien asettamien rajoit-
teiden vuoksi sähköisissä pohjissa tu-
lee tekstityyppinä käyttää Verdanaa, 
joka on järjestelmäriippumaton ns. 
vakiokirjasin.



16Esitykset

Ammattimaisuutemme ja asiantunte-
muksemme näkyy kaikissa tilanteissa 
ja tilaisuuksissa. Käytämme yhtenäi-
siä esityspohjia ja niissä vakiintuneita 
asetteluja, kuvamaailmaa ja ikono-
grafiaa. Sähköisten materiaalien ra-
joitteiden vuoksi käytämme kaikissa 
pohjissa kirjasimena Verdanaa.

Ohessa esimerkkejä käytössämme 
olevista esityspohjista. Hyödynnä 
näitä annettuja malleja kaikissa esi-
tyksissäsi.



Kysyttävää?
Tilaajavastuu

YVONNE EDFELT
+358 40 145 0851
yvonne.edfelt@tilaajavastuu.fi

HANNA-MAIJA NYBERG
+358 40 833 8042
hanna-maija.nyberg@tilaajavastuu.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

+358 10 309 3589

Citat

JOHANNA ROSNELL-VARJO
+358 40 824 2756
johanna.rosnell-varjo@citat.fi

JYRI NIEMI
+358 50 576 9682
jyri.niemi@citat.fi

mailto:yvonne.edfelt%40tilaajavastuu.fi?subject=
mailto:jyri.niemi@citat.fi

