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Logo
Lapsiasiavaltuutetun logo rakentuu

geometrisestä muodosta: ”lapsen kasvojen
pyöreys sekä pieni taimi”

Liikemerkkiä ja logoa voidaan käyttää

vaaka- tai pystymallisena ja tarvittaessa

myös erikseen. Tunnuksesta on käytössä

petroolin värin lisäksi myös mustavalkoiset
versiot. Tummalla pohjalla voi käyttää
valkoista versiota.

petrooli

valkoinen

musta
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Logo vaakaversio
Lapsiasiavaltuutetun logo rakentuu

geometrisestä muodosta: ”lapsen kasvojen
pyöreys sekä pieni taimi”

Liikemerkkiä ja logoa voidaan käyttää

vaaka- tai pystymallisena ja tarvittaessa

myös erikseen. Tunnuksesta on käytössä

petroolin värin lisäksi myös mustavalkoiset
versiot. Tummalla pohjalla voi käyttää
valkoista versiota.

petrooli

valkoinen

musta
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Liikemerkki
Lapsiasiavaltuutetun logo rakentuu

geometrisestä muodosta: ”lapsen kasvojen
pyöreys sekä pieni taimi”

Liikemerkkiä ja logoa voidaan käyttää

vaaka- tai pystymallisena ja tarvittaessa

myös erikseen. Tunnuksesta on käytössä

petroolin värin lisäksi myös mustavalkoiset
versiot. Tummalla pohjalla voi käyttää
valkoista versiota.

petrooli

valkoinen

musta
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Tekstilogo
Lapsiasiavaltuutetun logo rakentuu

geometrisestä muodosta: ”lapsen kasvojen
pyöreys sekä pieni taimi”

Liikemerkkiä ja logoa voidaan käyttää

vaaka- tai pystymallisena ja tarvittaessa

myös erikseen. Tunnuksesta on käytössä

petroolin värin lisäksi myös mustavalkoiset
versiot. Tummalla pohjalla voi käyttää
valkoista versiota.

petrooli

valkoinen

musta

5

Logon käyttö
Logon ja liikemerkin käyttö on joustavaa, valitse visuaalisesti sopivin vaihtoehto
sovelluskohtaisesti. Varmista että ympärille ja tyhjää tilaa mallien mukaisesti.
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Värit
Lapsiasiavaltuutetun visuaalisessa ilmeessä on samanarvoisessa roolissa kaksi tummaa ja neljä vaaleaa väriä. Mustaa väri käytetään ainoastaan typografiassa.
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Saavutettavuus
Informatiivisissa elementeissä (esim. tekstit ja taulukot) väriparit tulee valita alla olevan paletin mukaan.
Ei-informatiivisissa elementeissä värien käyttö on vapaampaa.
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Yleiskatsaus visuaalisesta ilmeestä
Visuaalinen ilme on yleisilmeeltään selkeä, erottuva ja vakuuttava. Se koostuu väreistä ja elementeistä

joiden yhdistelelminen on vaivatonta erilaisissa käyttökohteissa. Grafiikat tulee sijoittaa käyttökohteen reunan yli (puhtaaksileikkuuseen).
Grafiikkaa voi yhdistellä luovasti ja sovelluskohtaisesti. Alaosan kaari muodostuu ympyrästä, jonka alalinja nousee oikeassa reunassa.
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Typografia
Typografia koostuu Noto Serif SC fonttiperheestä,

Noto Serif SC Extra Light

on esimerkki, kuinka leikkauksia sovelletaan.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

jossa on useita leikkauksia. Seuraavalla sivulla

Noto Serif SC on ilmainen Google-fontti ja sen voi
ladata osoitteesta: fonts.google.com/specimen/
Noto+Serif+SC

Kirjaisinperheessä on mielenkiintoisen näköiset

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Noto Serif SC Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

numerot, joita voi Black-leikkauksella käyttää

Noto Serif SC Regular

elementeissä.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

isona esim. infograafeissa ja muissa visuaalisissa
Microsoft Office -ohjelmissa leipätekstifonttina
voidaan käyttää Cambria fonttiperhettä.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Noto Serif SC Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Noto Serif SC Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Noto Serif SC Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Noto Serif SC Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Pääotsikko: Noto Serif SC Black, petrooli

Ingressi: Noto Serif SC Medium, petrooli

Leipäteksti: Noto Serif SC Regular, 10/15 pt, musta

Väliotsikko: Noto Serif SC Bold, 3 pt isompi kuin leipäteksti, petrooli

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor
vitae, consectetuer et venenatis eget velit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed
posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis,
lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu.
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec
ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula
ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem
libero nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Luettelo: sama kuin leipäteksi, musta

Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla
consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna
condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

•
•
•

Mauris sed libero.
Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem 		
velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem.
Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in 		
interdum non lobortis vitae massa.
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Esimerkkejä värien ja typografian käytöstä

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec

ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut
hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus,
eu suscipit sem libero nec erat.

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec

ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut
hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus,
eu suscipit sem libero nec erat.
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Esimerkkejä värien ja typografian käytöstä

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec

ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut
hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus,
eu suscipit sem libero nec erat.

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec

ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut
hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus,
eu suscipit sem libero nec erat.
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Julkaisu | opas
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Power Point

Sed augue

• Sed augue orci, lacinia eu
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• tincidunt et eleifend nec

• lacus. Donec ultricies nisl ut felis
• tincidunt et eleifend nec

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since

Sed augue orci
lacinia eu tincidunt

the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book. It has survived not only...
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Infograafi
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Jotta infograafeissa saavutettavuus täyttyy.

Arvot tulee esittää värien lisäksi esimerkiksi prosentteina.
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Lomake ja jatkolomake

Lorem ipsum dolor sit amet
03.04.2020

2/3

1/3

Sed augue lorem

Sed augue lorem

interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis

interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus
auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci,

lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis,
suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum
erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat

volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id
blandit sit amet tortor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus
auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci,

lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis,
suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum
erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat

volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id
blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem

maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa.

maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa.

velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum

Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum

Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum

Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam

Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam

id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam.

tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec,

pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet
dolor in justo pretium condimentum.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto/Barnombudsmannens byrå
Vapaudenkatu 58 A, 3. kerros, 40100 Jyväskylä | lapsiasia.fi

id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam.

tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec,

pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet
dolor in justo pretium condimentum.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto/Barnombudsmannens byrå
Vapaudenkatu 58 A, 3. kerros, 40100 Jyväskylä | lapsiasia.fi
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Kirjekuori

17

18

19

Aikaa
lapselle!
www.lapsiasia.fi

Aikaa
lapselle!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem. Quisque ligula

www.lapsiasia.fi
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Brändikuvien tyyli
Kuvissa esiintyy eri ikäisiä lapsia
miljöössä. Positiivisissa arkisissa

askareissa ja yllättävissä tilanteissa.
Kuvat realistisia ja niissä korostuu

tilanteen hetkellisyys sekä ympäröivä

miljöö. Vaihtelevuutta kuviin saadaan
eri rajuksilla (laajakuvia sekä
tiiviimmin rajattuja).
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