
Kainuun sote
Graafiset elementit ja ohjeet





Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei 
esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä, joista 
esimerkki alla. Merkin ja tekstin välistä kokosuhdetta ei saa muuttaa eikä elementtien järjestystä.

Logot



Typografia

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän typografinen ilme perustuu 
Helvetica Neue -fonttiperheeseen.

Powerpointissa ja Wordissa tekstityyppi on Arial

Pääasiassa käytetään Light-leikkausta, niin leipäteksteihin kuin otsikointiinkin. 
Otsikot ja väliotsikot ladotaan suuremmalla kirjasintyypillä riittävän kontrastin aikaansaamiseksi.

Tarvittaessa käytetään Bold-leikkausta tehosteena. Tekstin väri on pääasiassa musta, tummalla 
pohjalla valkoinen.

Helvetica Neue Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxzåäö
ABcdefGHijKLMNOPqrsTuvWxzåäö
1234567890

Arial Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxzåäö
AbcdefghijklmnopqRstuvwxzåäö
1234567890

Helvetica Neue Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxzåäö
aBcdefgHijklmNopqrstuvwxzåäö
1234567890



värit

Kainuun vaakunassa vihreä väri on Pantone PMs 340 ja keltainen Process Yellow ec.

Kainuun soten tunnusväri

Mustavalkoisissa töissä värit ovat alla olevan mukaisesti

Pantone PMs 340

Musta

Process Yellow ec

c 0, M 0, Y 100, K 0

c 100, M 0, Y 100, K 0

valkoinen

c 40, M 5, Y 23, K 0



Etunimi Sukunimi
Ammattinimike

Gsm 0400 123 4567
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

linkedin.com/etunimisukunimi
blogger.com/etunimisukunimi

Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä
Sosiaali- ja terveyskatu 8
87100 Kajaani

Puh.  08 123 456
Fax   08 123 654
www.kainuu.fi

Kainuu Social and Health 
Joint Authority
Sosiaali- ja terveyskatu 8
87100 Kajaani

Puh.  08 123 456
Fax   08 123 654
www.kainuu.fi

Firstname Lastname
Occupation

Mob. +358 400 123 4567
firstname.lastname@kainuu.fi

linkedin.com/firstnamelastname
blogger.com/firstnamelastname

Lomakkeet

Käyntikortit

Helvetica Neue Light 
8/9 pt

Helvetica Neue Light 
7/9 pt

Käyntikortit ovat kaksipuoleisia. Toiselle puolelle painatetaan tiedot kansainvälisessä muodossa.



Lomakkeet

Kirjelomake

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
PL 400, 87070 Kainuu

Laskutusosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
Ostolaskut, PL 401, 87070 
Kainuu

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Y-tunnus 2496986-0 Pankki:
Iban: FI08 8119 9710 0089 
72
BIC: DABAFIHH
OVT-tunnus 
0037249698602000

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Helvetica Neue Light 
8/10 pt



Lomakkeet

Kirjelomake, yksinkertainen



Lomakkeet

Kirjelomake, yksinkertainen, mustavalkoinen



Lomakkeet

Kirjelomake, värillinen

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
PL 400, 87070 Kainuu

Laskutusosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
Ostolaskut, PL 401, 87070 
Kainuu

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Y-tunnus 2496986-0 Pankki:
Iban: FI08 8119 9710 0089 
72
BIC: DABAFIHH
OVT-tunnus 
0037249698602000

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

www.kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon
kuntayhtymä



Lomakkeet
Kirjekuoret

Kirjekuori c4 (324 x 229 mm)

Kirjekuori e5 (220 x 156 mm)

Kirjekuori c5 (229 x 162 mm)

Kirjekuori e65 (220 x 110 mm)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, PL 400, 87070 Kainuu



ilmoitukset
Kahden palstan ilmoitus

Kahden palstan ilmoitus, kuvaton Kolmen palstan ilmoitus, kuvaton

Kolmen palstan ilmoitus

Otsikko 20 pt
Alaotsikko 14 pt
Leipäteksti 10 pt
Web-osoite 14 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugi-
at nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Yhteystietoja, puhelinnumeroita, linkkejä yms. asiaan liittyviä asioita

Ilmoituksen alaotsikko useallakin rivillä tarvittaessa
Ilmoituksen otsikko

KUVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugi-
at nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Yhteystietoja, puhelinnumeroita, linkkejä yms. asiaan liittyviä asioita

Ilmoituksen alaotsikko useallakin rivillä tarvittaessa
Ilmoituksen otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Yhteystietoja, puhelinnumeroita, linkkejä yms. asiaan liit-
tyviä asioita.

Ilmoituksen alaotsikko 
useallakin rivillä tarvittaessa

Ilmoituksen otsikko

KUVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat.

Yhteystietoja, puhelinnumeroita, linkkejä yms. asiaan liit-
tyviä asioita

Ilmoituksen alaotsikko 
useallakin rivillä tarvittaessa

Ilmoituksen otsikko



Powerpoint-pohja
Kansisivu

sisäsivu



folder

5 mm:n selällä

www.kainuu.fi

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
PL 400, 87070 Kainuu

Laskutusosoite: 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä, 
Ostolaskut, PL 401, 
87070 Kainuu

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Y-tunnus 2496986-0 Pankki:
Iban: FI08 8119 9710 0089 
72
BIC: DABAFIHH
OVT-tunnus 
0037249698602000

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä



Kulkuneuvot

Ajoneuvot ovat hyvin hillittyjä. Logona käytetään vaakunaa ja sanaa “Kainuu”.



julkaisupohja

etukansi

Julkaisun nimi tähän
Alaotsikko tarvittaessa tähän

Mahdolliset pienemmät tiedot julkaisusta tähän



Takakansi

Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, PL 400, 87070 Kainuu
Puhelin (vaihde): 08 61561
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä




