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Graafinen ohjeisto
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU



Johdanto

Tavalla tai toisella Oulun ammattikorkeakoulun kanssa asioi 

päivittäin joukko ihmisiä: opiskelijoita, asiakkaita ja vieraita 

sekä Suomesta että maailmalta. Lisäksi Oulun ammatti-

korkeakoulu esittäytyy joka päivä kymmenille tuhansille 

verkossa, lehdissä, esitteissä, todistuksissa sekä katuku-

vassa. Se, kuinka tässä kanssakäymisessä ja viestinnässä 

näyttäydymme ja onnistumme, vaikuttaa ratkaisevasti Oamkin 

tunnettuuteen ja meistä muodostettavaan mielikuvaan.

Tämän ohjeiston tehtävänä on antaa ne graafiset linjaukset, 

joita noudattamalla varmistetaan, että Oamkin viestintä on 

aina tunnistettavaa, haluamaamme sanomaa vahvistavaa ja 

asetettuja tavoitteitamme tukevaa.

Yhtenäinen viestintä tukee toimintamme jokaista osa-aluetta, 

yksittäisten kurssien vetovoimasta kokonaisten koulutusalojen 

imagonrakennukseen. Tunnistettava ilme liittää Oamkin vahvuudet 

ja arvot jokaiseen välittämäämme viestiin. Graafinen ohjeisto sääs-

tää myös paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Se nopeuttaa graafisten 

töiden valmistumista ja ehkäisee päällekkäistä suunnittelua.

Oamkin paperivalinta on luontoystävällinen Munken Pure, joka 

on SFC-sertifioitu tuote. Se tarkoittaa, että paperin raaka-

aineena on käytetty vastuullisesti hoidettujen metsien puuta. 

Graafinen ohjeisto on työkalu viestinnän suunnittelijoille, 

Oamkin henkilökunnalle sekä asiakkaille. Graafinen ohje löytyy 

henkilöstöintra Heimosta kohdasta Ohjeet -> Viestintä.

Jouko Paaso
REHTORI
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Logo

Oamkin logo muodostuu tyylitellyistä, 

liikettä kuvaavista kirjaimista, joiden 

merkitys – korkeammalle, avoinna 

suurempaa suuretta päin – kuvaa 

organisaation avointa suhtautumista 

ympäröivään yhteiskuntaan myös yli kult-

tuurialojen. Muotoilu, typografia ja värit 

juontuvat aiemmasta logosta. 

Oamkin logoa on käytettävä aina  

originaalimuodossaan. Nimen auki- 

kirjoitus on News Gothic Bold -teksti-

tyypillä. Logoa käytetään aina mahdol-

lisuuksien mukaan kaksivärisenä siten, 

että logo on oranssi ja aukikirjoitus 

musta.

Yksiväritöissä valkoisella pohjalla 

logo painetaan kokonaisuudessaan joko 

mustalla tai oranssilla värillä. Väripohjalla 

logo on aina kauttaaltaan valkoinen.

Logoa voidaan käyttää myös musta-

valkoisena, jolloin sekä teksti että merkki 

ovat 100 % mustia.

LOGON TURVA-ALUE

Logon ympärille tulee aina jättää riittävä 

turva-alue. Turva-alueella tarkoitetaan sitä 

logon lähialuetta, jonka sisäpuolelle ei 

saa sijoittaa mitään merkin erottuvuutta 

10 mm

5,36 mm

Suoja-alue 5,36 mm

haittaavia elementtejä, kuten esimerkiksi 

tekstiä. 

Logon etäisyys tuotteen reunasta on 

minimissään puolet logon korkeudesta. 

Samoin minimietäisyys logosta tekstiin on 

vähintään puolet logon korkeudesta.

Logon tulee olla materiaaleissa 

selvästi esillä. Se ei saa jäädä muiden 

mahdollisten logojen varjoon.
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NIMI + OAMK.FI

Oulun ammattikorkeakoulun 

nimeä ja oamk.fi-osoitetta voidaan 

käyttää logotyyppisesti esimerkiksi 

sponsoroinnissa.
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Värit

Oamkin graafisessa ilmeessä pääväri on 

oranssi. Lisävärejä käytetään harkistusti 

ja selvästi pienemmässä roolissa kuin 

oranssia.

Painotuotteiden värimääritykset

CMYK (cyan, magenta, yellow, black). 

Moniväripainatuksen (neliväripainatuksen) 

osavärit. Puhutaan myös prosessiväreistä.

PMS (Pantone Matching System), spot-

tivärit. Käytetään useimmiten kaksi- tai 

kolmiväripainatuksissa. PMS-värein 

määriteltyä logoa ei saa käyttää 4-väri-

painatuksessa (CMYK).

Valon (= monitoreiden tms.) 

värimääritykset

RGB (red, green, blue), valon värit. Moni-

toreiden, televisioiden ja prosessoreiden 

värinmuodostus perustuu näihin väreihin. 

RGB-värimääritykset ovat siis käytössä 

myös esimerkiksi www-sivuilla. Värit 

eivät toimi painotuotteissa! Lisäväri 1 

Turkoosille on määritetty myös saavutet-

tavuus-direktiivin mukainen tummempi 

värisävy. Tätä väriä käytetään pelkästään 

RGB-muodossa.

Oamkin värit on määritelty seuraavasti:  

PMS 552PMS 144 PMS 631

0c 55m 100y 0k 70c 10m 20y 5k 35c 5m 10y 3k

PÄÄVÄRI LISÄVÄRI 1
Turkoosi

 JOSTA 50%
Vaaleansininen

106r 166g 171b
#6aa6ab

247r 147g 30b 192r 219g 230b
#c0dbe6

PMS 547

50c 0m 0y 80k

LISÄVÄRI 2
Tummansininen

34r 47g 62b
#222f3e

75r 124g 134b
#4b7c86
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Typografia

KÄYTETTÄVÄ TEKSTITYYPPI

Oamkin tekstityyppinä käytetään 

groteskityyppiä News Gothic sekä sen 

eri leikkauksia. (Kirjasimen on sunnitel-

lut amerikkalainen Morris Fuller Benton 

vuonna 1908.) 

News Gothicia käytetään leipäteksti-, 

otsikko-, ingressi- ja kuvatekstityyppinä 

kaikissa painetuissa materiaaleissa. Sitä 

käytetään myös sisä- ja ulko-opasteissa, 

messutauluissa ja julisteissa. Kaikista 

leikkauksista voi käyttää sekä versaali- eli 

isoja että gemena- eli pieniä kirjaimia.

News Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890(-,.!?&)

News Gothic Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890(-,.!?&)

News Gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890(-,.!?&)

News Gothic Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890(-,.!?&)

News Gothic Bold Extra Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890(-,.!?&)

News Gothic Extra Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890(-,.!?&)

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota 

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothicia 

käytetään esimerkiksi leipätekstityyppinä.

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota 

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa harkiten. News 

Gothic Obliqueta käytetään esimerkiksi kuvateksteissä.

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota 

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothic 

Boldia käytetään esimerkiksi väliotsikoissa.

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota 

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothic 

Bold Obliqueta käytetään esimerkiksi opasteiden käännös-

teksteissä.

News Gothic Bold Extra Condesed -leikkausta käytetään 
esimerkiksi otsikoissa, ingresseissä ja tehostefonttina kuvien ja 
väripintojen kanssa.

News Gothic Extra Condesed -leikkausta käytetään leipätekstinä 
esimerkiksi infografiikoissa ja väritaustan kanssa.

LISÄFONTIT

Oamkin tuotteissa, joille on suunniteltu 

oma graafinen ilme, voidaan mausteena 

käyttää muita fontteja esimerkiksi otsikoin-

nissa. Esimerkiksi News Gothicin extra 

condensed bold-leikkausta käytetään 

kuvien ja suurten väripintojen kanssa.
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Lomakkeet   



Yhteystiedot voidaan tarvittaessa painaa kirjekuoren läppään. Mahdollisesti muuttuvien tietojen 

painamista suositellaan välttämään, jotta kuoret ovat mahdollisimman pitkäikäisiä.

KIRJEKUORI

Etupuolella logo on alareunassa keskellä. 

Vaihtoehdot suomi, englanti ja kaksikieli-

nen. Paperi Munken Pure.

Viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus, Kotkantie 1, 90250 OULU, 020 611 0200, viestinta@oamk.fi, oamk.fi
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HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

KIRJEPAPERI

Kirjepaperin ylätunnisteessa on Oamkin logo. Yhteystie-

tojen painamista paperiin suositellaan välttämään ja sen 

sijaan lisäämään yhteystiedot itse tekstisisällön loppuun. 

Mikäli tämä ei ole mahdollista, yhteystietojen paikka on 

alatunnisteessa. Paperi Munken Pure 100 g.

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi
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KÄYNTIKORTTI

Käyntikortti on kaksikielinen, mutta 

sen voi halutessaan saada myös yksi-

kielisenä. Korttiin voi halutessaan lisätä 

tutkintotiedot ja esimerkiksi Twitter- tai 

blogiosoitteen. Kääntöpuolen väri voi olla 

valkoinen tai oranssi. Minimitilaus on 50 kpl. 

Paperi Munken Pure 300 g.

Kärkkäinen Ville
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ, VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA ALUEVAIKUTTAVUUS
MANAGER EXTERNAL RELATIONS, COMMUNICATION, MARKETING AND REGIONAL RELATIONS 

+358 (0) 40 5450583, ville.karkkainen@oamk.fi 
PL 222, FI-90101 Oulu

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU -  OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
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HENKILÖKORTIT

Kortit ovat pystymallisia ja niissä on 

Oamkin logo ja henkilön nimi News Gothic 

-tekstityypillä, koossa 12 pt. Kortissa on 

pelkästään kortinhaltijan nimi.

 

Ohjeita kuvattavalle

–  Täysin valkoista puseroa tulee välttää.

–  Selkeästi tiettyyn vuodenaikaan sidottua  

 puseroa tulee välttää (esim. hihaton  

 toppi/jumpperi).

–  Pieniä geometrisia kuviointeja  

 tekstiileissä ei suositella.

Kortti 1:1 koossa

oam
k.fi

Laura Lääveri
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Esitteet   

       

 



PIKKUESITE 100 x 200 mm

LEAFLET, A4

OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND

Vitality and well-being 
to the North

ESIMERKKEJÄ ESITTEISTÄ

SEQUE ES DEM AB 

Intis nis solor si aut eum faccus audi verrum ipsam 

accus.Num harum quaerum auda nobis doluptiscit et 

est essusam volor sequod quid molut exernam et, sust, 

ilistiae veniatium hilit que vendenim et estiuri tatiam 

sam qui del il ipiet fuga. Olestiis dolesciet aut ut mo 

es dolenimposam ne vendi de sume im aut molo tem 

hariorporum volupta es que nusam int incto dicipsa 

PREST QUID QUI SUSAM 

Que et aut et ut maiossuntio officimod minctorum autas 

rercien ihitior porepre pudanim oluptis volorest, idiorpo 

rumenem sae. Tur, soluptiunt et hiciatur res exeror aut 

laturep ellicitium es quis rem rersperum dolendit, quos 

esequid elestrum quis int inimendem. Estorep erferfere 

iliquia consequiae mod es explab ipissim inctur?

Leafletpohja, A4

Dae laboria nulluptae. Oluptam sus sed mod quis net qui 

aut la sunt liquistibus rat aut ressitiat re magni sit audam 

ini reperion ratio ommoditaquae non plat ommolestem 

excesequam quiati que pore nem aut utem simusdaernam 

enda volupta tibusdae arcipsam, si coribus am, omnist pore 

restibus dolo doluptat.

VELES EATIO ESCIT 

Velent officae volupic ipitatist, iuria sin nienihi cipsunt ium 

dolorit aquossi id molorehendel et omnis dolorep erumquid 

moluptae voleste ra in et laborro ribus, corat rem apitiatus 

del int, cupta eumqui commolendit etur maionsequas et 

officidel enihitatem es

Te volupti umetum es undisquis dentem debis nis sunt qui ipsum si nisci res invelit odicil id 
quos anduciti ut qui temquide vendit autas delicil iquibus, te nostisc ipsundi cullacepere et lab

Obit, earchil lenimax imperum que voloresti berovid 
eseque consero eos eum et auditasimet ipietur, non 
cum nonsequibusa cuptate ndemporia cone con 
rae doluptaqui dis arumqua tection sendita dessi 
nullessequi ipsam qui res eost invere volora core re 
conet quaerum iunt aspeles abo. Delia sam quidus 
endiciderum que de aliquis eossimos sere, cusam 
quunt faccusdam incto voluptior mil mi, suntemquia 
verro et volore aut hillorecus, suntur sentis doluptur 
a parum quas sequi soles quaero ommodiciur as 

PARUM NIHILLESSUNT AD 

Quassint aut omnimagnihil inuscima conest plita 
num rem il mintium, odi sa et eium as ipis essitam 
enihiliquate es eum aut maio quibus por sit iusam 
quunt di tem voloribus ipsaniendae. Nam, abore mo 
odictur aborporia qui doloriam cuptas volorem sus, 
acessimus dollabo. Nem utat poresti dipid errore 
moluptatiam ius, conseri scienihit, natur serro comni 
cum natquam est, odignatem as aut fugia nost rendi 
berum net laut quunt harchit atatemquiant et es in 
conse od et ipsume con ex et qui dolorio reressu 
mquat.

RUM DOLUPTUS

Eum natquunto occullest event aut adi ne posa-
perunde nus reptur, sus ipsam rectemp orrumet 
volorehendis eatquae num qui il eiuri ium rerrum 
hicim velest, conecaborpor aut veria adiaess ecus-
dam, sunt, ulleseq uidentur aut quam quos magnatia 
alitatio erum inverum sa si sim ent parumqui am 
sequi dolutem poribus velit eaquam fugit audi ut am 

Kuvaton leafletpohja, A4

quame et aut ea quiatur sum nimus explia con essinis-
quos iumquo inci utecati umenis pero inventiur, omni 
adis etus, sit lautem acientur, consent.

Me de doluptat officte ctatect emporia nus et utamus 
nobit iur as reptat optatem rati rese ea ist, sequid qua-
tur seque lab il is doluptio berias nonsecturios recum re 
incto quos estia ius et hiciantis eum estrum aspelic tenti 
as sum que sit dus moluptatur, voluptatur ra comnim 
fuga. Ut occatqu iasperis dolum quo idenisc iliquia que si 
utas maximolor sunti optatur?

ENIA VIDIGNI HILLORE 

Atiam, ullore corunt officium sitae verorep uditate plit 
aut officitem. Ut modis quam quatibuscit ant esti utenist, 
est, untis sinvent empeliquisit volorem poribus, quam 
eosanis aut et, quis reprovites volo tem ipsam, cus 
doluptum rehenducipit maxim quia et quis eatur alit, 
quibusdaesto et porem a dus, consendis sequi derio iust 
des natur repudic te alitatibus.

DOLOREPERNAM INCTEM FACILITAQUI 

Cconsed molorem. Obitius andion eius atia nost, a so-
lupta ecaborem volut quat et doluptur solorum as eictiae 
mostrum illa nim repuda vellabo. Itassum reperumquid 
ulparchil minveliquid qui sin necatur rehendis issitatum 
ventis dollor rent, od ut essi odis dollibus doluptaquo 
eatur, te plit ut que mo erat dit pro od que comnima 
gnitium comnis

Mus, quia porporem que net magnatur maiorest, ipsam fuga. Ga. Ut et ut endebis pre peritio-
nest faciet haritat.
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Todistukset   



TODISTUKSET

Tutkintotodistusten ja muiden todistusten 

koko on A4. Sivun yläosaan on painettu 

mustalla teksti Oulun ammattikorkeakoulu – 

Oulu University of Applied Sciences. Oikean 

puoleisessa sivussa on preeglattu ja folioitu 

logo.Muiden todistusten koko on A4.

Todistukset painetaan luonnonvalkoiselle 

vesileimalliselle Terreus Sign Smooth 

-paperille, vahvuus 100 g/m2.

Todistusten tulostus Peppi-ohjelmiston 

kautta, lisätietoja Seppo Pakaselta 

010 27 22931, seppo.pakanen@oamk.fi.
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TODISTUSK ANNET

Todistus luovutetaan kannen sisällä.  

Kansi on nelisivuinen ja siinä on pieni  

folioitu läppä. Todistuskansi on Munken 

Pure -paperia, paksuus on 250 g/m2. 

Kanteen on folioitu logo.
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Ilmoitukset   



ESIMERKKEJÄ LEHTI- ILMOITUKSISTA

OAMKISSA USKALLAT!
SYKSYN YHTEISHAKU 5.–19.9.

Koulutukset alkavat tammikuussa 2019.

MASTER-TUTKINNOT
Insinööri (YAMK), Autoala

Insinööri (YAMK), Printed Intelligence
Insinööri (YAMK), Water and Environmental Management

AMK-TUTKINNOT
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

   #luotaitseesi  
9.–24.1.2018 haku englanninkielisiin koulutuksiin  
14.–28.3.2018 haku suomenkielisiin koulutuksiin

Suurimmat oivallukset eivät tapahdu tentissä. Kuka 
olen, mitä haluan, mistä nautin. Näitä vastauksia et 
löydä oppikirjoista. 

Oamkissa opiskelet omana itsenäsi. Tarvitset vain intoa 
oppia uutta.

Meille saat tulla sellaisena kuin olet. 

Minne ikinä menet, mitä ikinä teet – luota itseesi.

Opiskele meillä 
Kulttuuriala 
Liiketalous 
Luonnonvara-ala 
Sosiaali- ja terveysala 
Tekniikka

 
Lue lisää: oamk.fi

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Meillä Oamkissa uskalletaan unelmoida ja innostua. 
Opiskelijoita meillä on noin 8 500 ja työntekijöitä 580. 
Me ja kumppanimme yhdessä luomme uutta elinvoimaa 

ja hyvinvointia pohjoiseen. 

Haemme joukkoomme 1.10.2018 alkaen

Hakuaika tehtävään on 13.–27.8.2018.  
Työpaikkailmoitus kokonaisuudessaan sekä hakulomake:

oamk.fi/rekrytointi

Tehtäviisi kuuluvat insinöörikoulutuksen opintojen 
suunnittelu ja toteutus, oppimisympäristöjen ja 
-menetelmien kehittäminen sekä TKI-toiminta. 

Mikäli sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
ja vähintään kolmen vuoden työkokemus 

automaatiotekniikan alalta, laita hakemuksesi meille. 
60 opintopisteen pedagogiset opinnot tulee suorittaa 
kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. 

AUTOMAATIOTEKNIIKAN LEHTORIA
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SYKSYN YHTEISHAKU 5.–19.9.
Tarjolla AMK-tutkintoja ja uusia tekniikan alan Master-tutkintoja. 
Opiskele joustavasti, vaikkapa töiden ohessa.
Tervetuloa opiskelemaan Suomen yhteisöllisimpään korkeakouluun!

#luotaitseesi

oamk.fi
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POWERPOINT-POHJA
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Somenäkyvyys   



NÄIN NÄYMME SOSIAALISESSA MEDIASSA 

SEKÄ VERKOSSA
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Hakijan opas ja 
Student Guide   
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