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Työsuojelurahaston graafinen ilme

Hyvä yhteistyökumppanimme

Tervetuloa käyttämään Työsuojelurahaston (TSR)
graafista ohjeistoa. Ohjeisto sisältää säännöt rahaston
logon, tunnuksen sekä siihen liittyvien graafisten 
elementtien käytölle. Ohjeisto on suunniteltu helpot-
tamaan graafikoiden sekä rahoitusta saaneiden 
kumppaneidemme työtä.

Tehdään yhdessä hyvää viestintää!

Tunnuksen historia
Työsuojelurahaston tunnus kuvaa tiedon siltaa 
työelämän ja sen tutkijoiden välillä. Tunnuksen 
ovat suunnitelleet graafikot Ilkka Kumpunen ja 
Pekka Niemi, se otettiin käyttöön vuonna 1993. 
Tunnus on vahvasti läsnä Työsuojelurahaston 
graafisessa ilmeessä. 
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Luvanvaraisuus
Työsuojelurahaston  logon ja tunnuksen käyttö on 
muissa kuin rahaston rahoittamissa hankkeissa aina 
luvanvaraista. Rahasto voi kieltää merkin käytön, mikäli 
näitä ohjeita ja määräyksiä ei noudateta.

Tunnuksen käyttö hankeviestinnässä 
Työsuojelurahasto suosittelee, että rahaston rahoittamat 
hankkeet käyttävät rahaston logoa esimerkiksi loppura-
porteissa, muissa julkaisuissa, hanketta esittelevillä 
kalvoilla ja hankkeen www-sivuilla. 

Työsuojelurahasto suosittelee, että rahoitetut hankkeet 
käyttävät ensisijaisesti 4-väristä, kullanväristä vaaka-
logoa. Toissijaisesti käytetään pystylogoa.

Tapauksissa, joissa käytettävä tila on ahdas, on mahdol-
lista käyttää pelkästään tunnusta ja ensisijaisesti kullan- 
värisellä pohjalla. 

Työsuojelurahaston logoa ja tunnusta käytetään viestin-
nässä visuaalisina elementteinä tai allekirjoituksena.

 • logo esiintyy aina kokonaisena: tunnus ja
    Työsuojelurahasto kolmella kielellä
 • logon kirjasintyyppi on Frutiger
 • logon mittasuhteita tai muita yksityiskohtia
        ei saa muuttaa
 • logoa ei saa piirtää uudelleen
 • logon pienin sallittu käyttökoko: leveys   
    22 mm ja vaakaversiossa korkeus 12 mm
 • tunnuksen pienin sallittu käyttökoko on 8 mm

 

Logon käyttö

TSR • logo ja tunnus

TunnusLogo

Väriyhdistelmät
Työsuojelurahaston logon ja tunnuksen väriyhdistelmät:
 • kulta ja musta
 • kultainen pohja ja musta rusetti

Muut väriyhdistelmät ovat kiellettyjä. Tunnus voidaan 
toteuttaa myös erityismenetelmin: preglaamalla, 
kaivertamalla tai lakkaamalla. Tällöin tunnus on väritön 
tai musta.

Värit
 • Työsuojelurahaston logo, jossa kultainen 
    pohja on kuvana
 • Yksi- ja kaksiväripainatuksissa kulta on PMS 871 U
 • Sähköisissä materiaaleissa kultainen pohja on kuvana

Typografia
Työsuojelurahaston kirjasintyyppi logossa on Frutiger. 
Kirjoitettuna Työsuojelurahasto noudattaa samaa kirjasin-
tyyppiä kuin muukin teksti. Ensin on hyvä mainita koko 
Työsuojelurahaston nimi, mutta jatkossa voidaan käyttää 
sanaa rahasto.

Kullanvärinen logo, huom. pohjaväri on kuva.
Tätä logomuotoa käytetään 4-värisissä töissä ja 
suositellaan käytettäväksi hankeviestinnässä.
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Kulta: PMS 871 U 
CMYK: Kuvana kulta
Tätä logomuotoa käytetään 4-värisissä töissä.

MV- logo
Tätä logomuotoa käytetään lähinnä mv-töissä.

TSR tunnukset:

Tunnuksen käyttö
 • Tunnusta käytetään, jos logon käyttö 
  ei ole luontevaa esim. hyvin kapeat tilat.     

TSR • logo ja tunnus

Tunnuksen ja logon käyttö

MV
Näitä logoja käytetään mv-töissä.

Kulta: PMS 871 U
CMYK: kulta kuvana
Tätä logomuotoa käytetään 4-värisissä töissä, 
ja suositellaan käytettäväksi hankeviestinnässä.
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Formaatti
 • vaakaformaattia käytetään aina kun se on 
        mahdollista

Mitat reunoista
 • etäisyyden reunoista on oltava vähintään 10 mm  
         molempiin suuntiin
  

Toisen logon tai elementin sijoittaminen 
logon viereen
 • kun logo sijoitetaan toisen logon viereen, on
        väliin jätettävä vähintään 20 mm

Logo voidaan halutessa käyttää keskitetysti,
mutta silloinkin välin on oltava vähintään 
reunasta 10 mm.
        

Logon mittasuhteet

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

Minimikoot kaikissa painotuotteissa   
 • logon minimileveys: 40 mm

Minimikoot kaikissa painotuotteissa   
 • logon minimileveys: 25 mm

TSR • logo ja tunnus

Samat ohjeet sijoittelusta ja etäisyyksistä koskevat
myös tunnusta.
        

Vaakalogo

Pystylogo


