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tunnuslause
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Parannamme joka päivä
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Parannamme joka päivä -tunnuslauseen käyttö
 
Tunnuslause on tarkoitettu käytettäväksi Tyksin kaikessa viestinnässä. Sitä voidaan
käyttää vapaasti osana tekstiä tai otsikointeja, puheessa ja kirjoitetussa tekstissä.

Visuaalisesti tunnuslause asettuu materiaaleissa allekirjoitukseksi. Sitä ei suoranaisesti
liitetä logoon, vaan se esiintyy omana elementtinään esim. powerpoint-kalvoissa
tai rollupissa. Huomioitavaa on, että se ei kuitenkaan ole koskaan yksin – mukana
on aina elementti, joka yhdistää sen Tyksiin. Esimerkiksi Tyks-logo tai pelkkä  
Tyks-merkki.

Tunnuslauseesta on sekä suomenkielinen, ruotsinkielinen että englanninkielinen versio. 
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Bättre var je dag

Getting better, every day

Englanninkielinen tunnuslause

Ruotsinkielinen tunnuslause
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logo
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Logo on Tyksin tärkein tunniste ja visuaalisen ilmeen sydän, josta organisaatio  
tunnistetaan lähes välittömästi. Logo muodostuu Tyks-merkistä ja Tyks-tekstistä. 
Merkin ja tekstin asettelua tai mittasuhteita ei saa muuttaa. Käytä aina alkuperäisiä 
logotiedostoja.

Uusi Tyks-logo on visuaalista evoluutiota vuoteen 2018 saakka käytössä olleesta 
Tyks-tunnuksesta. Aiempi tunnus symboloi sairaala-alan lisäksi Turun keskeisiä 
maamerkkejä, Aurajokea ja Turun linnaa. 

Yksinkertaistettu uusi logo jakaa aiemman tunnuksen muotokielen; sairaalan ristin 
ja Turun linnan profiilit hahmottuvat ajanmukaistetusta uudesta logostakin. Teksti-
osan tummanharmaa ja merkkiosan turkoosi väri muodostavat tehokkaasti erottuvan 
yhdistelmän.
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Tyks-logo Logon suoja-alue

Logovärit

Logon minimikoko

Logon käyttö tummalla pohjalla ja yksivärisenäTumman harmaa 0c / 0m / 0y / 90k

Turkoosi 70c / 7m / 18y / 0k

20 mm 10 mm

1

1
1

11 1

Värillinen päälogo

Logon ympärille on aina jätettävä yllä määritelty suoja-alue.

Painotuotteissa Tyks-logoa ei saa käyttää alle 20 mm:n levyisenä. 
Tätä pienempi logo voidaan esimerkiksi digitaalisissa sovelluksissa korvata 
pelkällä symbolilla. Symbolin minimileveys painotuotteissa on 10 mm.

Logon käyttö tummalla pohjalla 
valkoisena

Mustavalkoinen logo Kaksivärinen logo (esim. kaksiväripainotyöt)
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Logoversiot
 
Tyks-logosta on neljä eri versiota
eri kielille. Pääasiassa käytetään
suomenkielistä logoa, ruotsinkieli-
sissä yhteyksissä ruotsinkielistä.

Kaksikielistä logoa käytetään, 
kun tilanne tai asiayhteys on 
kaksikielinen.

Englanninkielistä logoa käytetään
kaikissa kansainvälisissä yhteyk-
sissä. Tässä logossa on poikkeuk-
sellisesti avattu tekstillä Tyks-nimi 
merkin oikealle puolelle.

Tyks-logo suomeksi

Ruotsinkielinen Tyks-logo

Kaksikielinen Tyks-logo

Englanninkielinen logo
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toimipaikat 
ja toimialat
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Toimipaikkalogot
 
Tyksin toimipaikkojen nimet 
kirjoitetaan logon yhteydessä 
tämän sivun esimerkkien 
mukaisesti. Pitempi nimi 
kahteen riviin logon oikealle 
puolelle, lyhyempi yhteen 
riviin keskitettynä. Käytä aina 
valmista logotiedostoa.

Tyksin toimipaikan logoa 
käytetään toimipaikan 
omissa tiloissa sekä omien 
viestintämateriaalien 
yhteydessä.
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Toimipaikan nimen etäisyys merkistä on sama kuin Tyks-sanan etäisyys merkin toisella puolella. 
Toimipaikan nimi tasataan horisontaalisesti symbolin vaakalinjojen mukaan. 

Toimipaikkalogoja koskevat samat ohjeistukset suoja-alueen osalta kuin muitakin Tyks-logoja.

1

1
1

111

Toimipaikkalogojen
asettelu ja suoja-alue
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Toimialalogot
 
Tyksin toimialojen nimet 
kirjoitetaan logon yhtey-
dessä vastaavalla tavalla 
kuin Tyksin toimipaikkojen 
kohdalla. Käytä tässäkin 
valmiita logotiedostoja.

Toimialojen omia logoja 
käytetään toimialueiden 
omien tilojen sekä omien 
viestintämateriaalien 
yhteydessä.
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Toimialalogojen
asettelu ja suoja-alue
 

Esimerkki logon asettelusta, kun toimialan nimi on yksittäinen sana.  
Toimialan nimi tasataan horisontaalisesti Tyks-sanan kanssa.

Toimialalogoja koskevat samat ohjeistukset suoja-alueen osalta kuin muitakin Tyks-logoja.

1 1
xx
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värit
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Tyks-päävärit

PunainenTurkoosi Valkoinen Tumman harmaa

PMS 2347 
CMYK 0/100/100/0
RGB 227/6/19
#e30613
RAL 030 50 60

PMS White 
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255 
#ffffff
RAL 9003

PMS Black 7C 
CMYK 0/0/0/90
RGB 60/60/60
#3c3c3c
RAL 9011

Värit ovat oleellinen osa brändi-identiteettiä. Ne tekevät ilmeestä johdonmukaisen ja muistettavan.  
Tyksin päävärit ovat turkoosi, punainen, valkoinen ja tummanharmaa.
Suosittelemme käyttämään alla määriteltyjä PMS-värisävyjä – aina kun mahdollista.

50 %

25 %

PMS 306 
CMYK 70/7/18/0
RGB 84/182/207 
#54b6cf
RAL 220 70 35
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Tyks-lisävärit

Nämä värit toimivat tarvittaessa lisänä, jos tarvitaan enemmän värejä käyttöön 
taulukoihin tai muuhun käyttöön.

Tummansininen Violetti Vaaleanpunainen

PMS 2597 
CMYK 70/86/0/0
RGB 109/59/142 
#6e3b8f

PMS 293 
CMYK 100/70/0/0
RGB 16/79/146
#104f92

PMS 213 
CMYK 0/92/18/0
RGB 229/24/118
#e51775

50 % 50 % 50 %
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symboli
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Tyks-merkki
 
Tyks-merkki muodostuu kahdesta vastakkain
olevasta elementistä (yhteistyö), sen muotokieli
on vastavuoroista (myötätunto). Merkin muodot 
ovat osin pehmeitä, osin teräviä. Kokonaisuus
on eteenpäin pyrkivä (tiede). Nuolimainen
kärki viestii myös kehittymishalusta.

Kyseessä on uniikki merkki, joka kunnioittaa 
Tyksin historiaa, sijaintia ja perinteitä.
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Tyks-merkki erillisenä elementtinä

Värillinen merkki Valkoinen merkki

Valkoinen ääriviivamerkki

Mustavalkoinen merkki

Merkistä on käytössä värillinen, valkoinen 
sekä mustavalkoinen versio. Ääriviivamerkki
on suunniteltu esimerkiksi sisustuskäyttöön  
tai tapettikuviossa käytettäväksi. Taustaväreinä 
käytetään ensisijaisesti TYKS-päävärejä.

Ääriviivamerkki
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typografia
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Tekstityyppien käyttö
 
Tyksin pääasiallinen 
tekstityyppi on Merri-
weather Sans. Lisäksi 
käytetään päätteellistä 
Merriweather teksti-
tyyppiä. Tekstityypit voi 
ladata käyttöön Google 
Fonts -palvelusta 
maksutta.

Merriweather Sans bold

Korvaava tekstityyppi

Merriweather Sans light

Merriweather black

Merriweather light

Otsikot ja alaotsikot
Lorem ipsum dolor sit amet, cu per omnis epicuri forensibus. Sed liber 
putent maiestatis ea, voluptua voluptaria eam at. Pri ad purto nulla 
hendrerit, est eligendi consetetur at. Affert soleat cu vim.

Lorem ipsum dolor sit amet, cu per omnis epicuri forensibus. Sed liber 
putent maiestatis ea, voluptua voluptaria eam at. Pri ad purto nulla 
hendrerit, est eligendi consetetur at. Affert soleat cu vim.

Lorem ipsum dolor sit amet, cu per omnis epicuri forensibus. Sed liber 
putent maiestatis ea, voluptua voluptaria eam at. Pri ad purto nulla 
hendrerit, est eligendi consetetur at. Affert soleat cu vim.

Otsikot lorem ipsum sit amet
dolores est adisquat dolores
lorem iupsdasdfasdfasdf.

Otsikot lorem ipsum sit amet
dolores est adisquat dolores
lorem iupsdasdfasdfasdf.

Otsikot lorem ipsum sit amet
dolores est adisquat dolores
lorem iupsdasdfasdfasdf.

Otsikot lorem ipsum sit amet
dolores est adisquat dolores
lorem iupsdasdfasdfasdf.

Jos Merriweather Sans -tekstityyppiä ei ole mahdollista 
ottaa käyttöön, käytetään Verdana-tekstityyppiä.
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