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ESIPUHE

UUSI AIKA TARVITSEE UUDEN AJAN AMMATTILIITON.
UUSI AMMATTILIITTO TARVITSEE UUDEN AJAN ILMEEN.
Suomeen on syntynyt uusi ammattiliitto: Vahvasta taustasta
ja monialaisesta jäsenistöstä rakentuu uusi merkittävä toimija
JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. JHL:n tavoitteena
on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen. Liitto
ja sen jäsenet ovat mukana elämänkaaren jokaisessa
vaiheessa.
Uusi ilme syntyi liiton vahvuustekijöistä. Ilme on monitasoinen, moderni ja dynaaminen. Liikemerkin elementit nivoutuvat osaksi kokonaisuutta.
Värimaailmassa korostuvat lämpö, turvallisuus ja vahvuus.
Elämänkaari on vahvasti esillä ympyrä- ja kehätunnuksessa.
Yhtenäinen visuaalinen ilme vaikuttaa siihen, miten liitto
koetaan sen yhteistyö- ja kohderyhmissä. Tämän graaﬁsen ohjeiston tehtävänä on antaa suuntaviivat yhtenäisen
visuaalisen identiteetin luomiseen. On tärkeää, että visuaalista ilmettä käytetään johdonmukaisesti heti toiminnan
alusta lähtien. Tämä ensimmäinen ohjeisto sisältää visuaalisten peruselementtien lisäksi esimerkkejä eri sovelluksista. Ohjeistoa päivitetään jatkossa kattamaan monia eri
käyttösovelluksia.
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LIITON TUNNUS

JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liiton tunnus muodostuu
JHL-kirjainlyhenteestä ja ympyrä-/kehäsymbolista sekä liiton
nimilogosta suomeksi tai ruotsiksi. Nimi ja symboli esiintyvät
aina alla esitetyllä tavalla, niiden muotoa ei saa muuttaa.
Liiton tunnuksesta on kaksi versiota; symboli ja lyhenne
(1) sekä symboli ja nimilogo (3 ja 4).
Tunnuksesta käytetään pääsääntöisesti näitä perusversiota.
Symbolia ja lyhennettä tai nimeä ei voi erottaa toisistaan
(poikkeuksena kehäelementin käyttäminen itsenäisenä graaﬁsena elementtinä).
Tunnuksen pystyversiota (2) käytetään vain poikkeustapauksissa sovelluksissa, joissa tilanpuutteen takia perusversioiden
käyttö on mahdotonta.
Liiton tunnuksen eri elementtien suhde toisiinsa on vakio.
Kirjainten etäisyyttä ja symbolin sijaintia ei voi muuttaa.
Nimilogoa ei saa koskaan latoa, vaan sen jäljentämiseen on
käytettävä sähköiseen muotoon tallennettuja alkuperäiskappaleita.
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TUNNUKSEN VERSIOT
1.

2.

3.

4.
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TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Tunnuksen ympärille on jätettävä riittävä, rauhoitettu suoja-alue. Ylläolevissa kuvissa on
määritetty JHL-tunnusversioiden minimi suoja-alueet. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa
tekstiä, valokuvia tai muita graaﬁsia elementtejä.
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KEHÄELEMENTTI

Kehäelementti tulee sovittaa peruspintaan aina oheisen mallin mukaisesti.
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VÄRIMAAILMA

Liiton tunnus esiintyy aina tässä ohjeistossa esitetyissä
väreissä. Värien tulee olla yhdenmukaiset ohjeiston
värimääritysten kanssa, ja kirjapainojen sekä muiden
sovellusten tuottajien tulee niitä noudattaa.
Kun tunnuksen kehää käytetään graaﬁsena elementtinä,
se esiintyy joko oranssin värisenä tai valkoisena.

JHL PUNAINEN
PMS 193
C: 0 M: 100 Y: 60 K: 15
R: 207 G: 7 B: 59
HEX: #CF073B
Maalit ja teolliset sovellukset: RAL 3027
JHL ORANSSI
PMS 1505
C: 0 M: 65 Y: 100 K: 0
R: 246 G: 133 B: 53
HEX: #F68535
Maalit ja teolliset sovellukset: RAL 2003
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TYPOGRAFIA

JHL:n tekstityyppi on Rotis Semi Sans, ja sen neljä
kirjasinleikkausta (light, regular, bold ja extra bold).
Otsikkoteksti
Rotis Semi Sans boldia ja Rotis Semi Sans extraboldia
käytetään otsikkotekstinä mainonnassa ja esitteissä.

ABDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZÅÄÖ
abcdefghjkl
mnopqrs
tvwxyzåäö
1234567890
ROTIS SEMI SANS

Leipäteksti
Rotis Semi Sans lightia ja Rotis Semi Sansia käytetään
leipätekstinä julkaisuissa, ilmoituksissa, tiedotteissa ja
muissa sovelluksissa, joissa on pitkiä tekstiosuuksia.
Jos Rotis Semi Sans tekstityyppiä ei ole käytettävissä,
se voidaan korvata Arialilla.
Eri leikkausten käytössä on huomioitava selkeys. Samassa
julkaisussa ei pidä käyttää liian monia kirjasinleikkauksia ja
pistekokoja.
Jotta saavutettaisiin riittävä kontrasti eri tekstiosuuksien
välillä, pistekokojen ero on vähintään kaksi pistettä, esim:
8–10–12–14.
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KIRJEKUORI JA
KIRJELOMAKE

JHL:n kirjekuorissa ja kirjelomakkeissa käytetään perustunnusta (punainen PMS 193 ja oranssi PMS 1505) ja
kehäelementtiä vaalennettuna (oranssi PMS 1505 10 %).
Kehäelementti sijoitetaan kuoren ja lomakkeen oikeaan
laitaan
Yhteystiedot sijaitsevat kuoren läpässä ja lomakkeen
alaosassa, niiden painoväri on punainen.

KIRJEKUORI C5
KIRJELOMAKE A 4
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KÄYNTIKORTTI
JA SAATE

JHL:n käyntikortissa ja saatteessa käytetään perustunnusta
ja kehäelementtiä vaalennettuna. Kehäelementti sijoitetaan
kortin ja saatteen oikeaan laitaan.
Käyntikortin tausta on oranssi. Sen vasemmalla laidalla
sijaitsee kehäelementti ja www-osoite valkoisena. Yhteystiedot kortissa ja saatteen alaosassa painetaan punaisella
(PMS193).

KÄYNTIKORTTI

SAATE
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POWERPOINT

JHL:n PowerPoint-esityksen aloitussivulla käytetään negatiivitunnusta punaisella pohjalla. Otsikkosivu on oranssi ja
tekstit valkoiset.
Esityssivu on valkopohjainen, otsikkoteksti punainen ja
esityksen tekstit mustat. JHL:n tunnus sijaitsee esityssivun
alalaidassa keskellä. Kehäelementti on sivujen oikealla
laidalla.

ALOITUSSIVU

OTSIKKOSIVU

ESITYSSIVU
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Lipuissa ja viireissä käytetään poikkeuksellisesti JHL-liittotunnuksen pystyversiota.

LIPUT JA VIIRIT

Lippuja on kaksi, valkoinen JHL-tunnuksella ja oranssi
kehäelementillä. Lippuja käytetään vierekkäin niin, että
joka toinen lippu on valkoinen ja joka toinen oranssi.
Jos käytössä on vain yksi lippusalko, käytetään valkoista
lippua.
Viiri on kaksipuoleinen; etupuoli on valkoinen ja tausta
oranssi.

LIPUT

VIIRI
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MESSUSEINÄKKEET

Messuseinäkeessä käytetään poikkeuksellisesti
JHL-liittotunnuksen pystyversiota.
Seinäkkeitä on kaksi; valkoinen JHL-tunnuksella ja oranssi
kehäelementillä. Seinäkkeitä voidaan käyttää vierekkäin
niin, että joka toinen seinäke on valkoinen ja joka toinen
oranssi.
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T-PAITA, KYNÄ JA LIPPIS

JHL:n T-paidasta on kaksi versiota; kaksipuoleinen valkooranssi ja punainen. Niissä käytetään joko JHL-tunnuksen
perus- tai pystyversiota. Kehäelementti esiintyy oranssina
tai valkoisena.
Lippis ja kynä ovat valkopohjaisia ja niissä käytetään
JHL-tunnuksen perus- tai pystyversiota sekä oranssia
kehäelementtiä sijoitettuna oheisen esimerkin mukaisesti.
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Cd-romin sisältö: 1. graaﬁnen ohjeisto 2. lomakeohjeet
3. originaalikartta 4. tunnusoriginaalit

Lisätietoja JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liiton visuaalisen ilmeen
käytöstä saat viestintä ja yhteiskuntasuhteiden osastolta
puh. 010 77031.
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