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Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnus 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuoden tunnus 

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
25 vuotta
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SININEN_1	 	CMYK c90m11y0k0
RGB r0g166b222 
PMS 2995 

SININEN_2	 	CMYK c100m58y0k21
RGB r0g56b130 
PMS 294

1. Tunnus, värit ja typografia
TUNNUKSEN	VÄRIMÄÄRITYKSET
Värimääritykset CMYK-, RGB- ja Pantone-arvoin (PMS)

TOIMISTOKÄYTÖN	JA	VIESTINNÄN	TYPOGRAFIA
Toimistokäytössä sekä sähköisessä viestinnässä käytetään  
Trebuchet MS -kirjasintyypin leikkauksia Regular, Italic, Bold, Bold Italic.

LISÄTIETOJA:	
Opetusministeriö
Johanna	Klemettinen
johanna.klemettinen@minedu.fi
puh.		0295	3	30156	

TUNNUSORIGINAALIT	JA		
GRAAFINEN	OHJEISTO	LADATTAVISSA:	
www.minedu.fi/	
lapset_nuoret_perheet/	
lapsenoikeudet/tunnus/

LOS-JA	JUHLAVUOSITUNNUSTEN	TYPOGRAFIA
Tunnus muodostuu merkistä ja sen rinnalle sijoitetusta lisämääreestä, jonka teksti 
Goudy Sans -kirjasintyypin leikkaus Medium Italic, väri sininen_2. 
Painetuissa julkaisuissa juhlavuoden ilmeen typografiassa käytetään Goudy Sans -kirjasintyypin 
leikkauksia Book, Book Italic, Medium ja Medium Italic 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnus perustuu vuoden 2008  
20-vuotisjuhlavuoden logosuunnittelukilpailun voittaneeseen työhön  
”Ei kenenkään varjossa”. Voittajalogon suunnitteli Unja Nuotio 
Lasten ja Nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki ry:stä. 
Tunnuksesta on suomen-, ruotsin-, saamen- ja englanninkieliset versiot. 
 
LAPSEN	OIKEUKSIEN	TUNNUS	(LOS)	
muodostuu merkistä ja sen rinnalle sijoitetusta tekstimääreestä. 
l suomi: Lapsilla on omat oikeudet
l ruotsi: Barn har egna rättigheter
l pohjoissaame: Mánáin leat iežaset vuoigatvuođat
l englanti: Children have their own rights

 
LAPSEN	OIKEUKSIEN	25-VUOTISJUHLAVUODEN	TUNNUS	
muodostuu merkistä ja sen rinnalle sijoitetusta tekstimääreestä. 
l suomi: YK:n lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta
l ruotsi: FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år
l pohjoissaame: ON:a máná vuoigatvuođaid soahpamuš 25 jagi
l englanti: UN Convention on the Rights of the Child 25 years

 
TUNNUSTEN	KÄYTÖN	PERIAATTEET
l  Tunnuksen käytön edellytyksenä on, että tunnusta 

ei käytetä lain eikä hyvän tavan vastaisesti.
l  Tunnuksen mittasuhteita ja merkin ja lisämääreen 

keskinäisiä suhteita ei saa muuttaa.
l Tunnuksen minikorkeus on 27,5 mm.
l Tunnusta käytetään aina ensisijaisesti värillisenä.
l Tunnuksen värit ovat vaalea- ja tumma sininen (sininen_1 ja sininen_2).
l Mustavalkokäytössä valitaan aina tunnuksen harmaamusta versio.
l Tunnus sijoitetaan ensisijaisesti valkoiselle/vaalealle pohjalle.
l Tunnuksen voi sijoittaa yksiväriselle väripohjalle jos kontrasti on riittävä.
l  Tunnuksen saa sijoittaa kuvan päälle mikäli kuvassa on suoja-alueen mukainen, 

riittävän kokoinen selkeä yksivärinen alue (katso mallit sivu 4).
l Tunnuksen ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuoden tunnusta käytetään 31.12.2014 
asti. Sen jälkeen järjestettäviin tapahtumiin tai tuotteisiin käytetään tunnusta ilman 
25-vuotisjuhlatekstiä ja ajatonta LOS-tunnusta tekstillä ”Lapsilla on omat oikeudet”.
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Juhlavuosi-ja LOS-tunnukset tulee sijoittaa ensisijaisesti 
valkoiselle/vaalealle pohjalle. 
Erityistapauksissa tunnus voidaan sijoittaa myös 
värilliselle pohjalle. Tällöin pohjan olla tulee olla 
yksivärinen ja kontrastin pohjan ja tunnuksen kanssa 
tulee olla riittävä. 
Tunnus voidaan sijoittaa valokuvan päälle, jos kuvassa on 
vähintään suoja-alueen määritelmän mukainen, selkeä 
yksivärinen alue. Tunnuksen ja taustan kontrastin tulee 
olla riittävä (katso mallit sivu 4).
Tunnuksen ympärille on selkeän erottumisen takaamiseksi 
määritelty suoja-alue. 
Suoja-alue on vähintään tekstimääreen ensimmäisen 
kirjaimen määrittämä etäisyys tunnuksen ulkoreunoista. 
Suoja-alueella ei saa sijaita mitään graafisia elementtejä, 
kuvia, kuvien reunoja, kehyksiä, tekstiä tai muita 
tunnuksia.
Juhlavuosi-ja LOS-tunnuksista on neljä kieliversiota: 
suomi, ruotsi, pohjoissaame, englanti.
LOS-tunnuskuvaa voi käyttää myös ilman tekstimäärettä. 

25-VUOTISJUHLAVUODEN	TUNNUKSET	SUOJA-ALUEINEEN

LOS-TUNNUKSEN	SUOJA-ALUE LOS-MERKIN	SUOJA-ALUE
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3. Esimerkkejä tunnuksen käytöstä 
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4. Originaalitiedostot www.minedu.fi/lapset_nuoret_perheet/lapsenoikeudet/tunnus/

Originaalit tunnustiedostot on jaettu käyttöalueittain kolmeen 
ryhmään: julkaisu-, toimisto- ja verkkokäyttö.

Toimisto- ja verkkokäyttöön tulevien juhlavuoden 
tunnustiedostojen nimessä oleva luku (h) viittaa 
tunnuskuvan korkeuteen. Näin tunnusten eri kieliversioiden 
vierekkäinasettelu helpottuu: korkeus on vakio,  
vain leveys vaihtelee tekstimääreen pituuden mukaan.

JULKAISUKÄYTTÖ	 J
l  Painettaviin julkaisuihin ja korkealaatuisiin tulostustöihin. 
l  Originaaleja voidaan suurentaa tai pienentää 

laadun kärsimättä.
l  Originaalit ovat eps-tiedostoja.

TOIMISTOKÄYTTÖ	 T
l  Toimistotason ohjelmistosovelluksissa sekä 

sähköisissä ja tulostettavissa asiakirjoissa. 
l  Originaaleja voidaan pienenentää, mutta ei suurentaa. 
l  Originaalit ova jpg- ja png-tiedostoja.
l  Png-tiedostoa voi käyttää esimerkiksi word-taitossa 

värillisellä pohjalla graafisen ohjeen mukaisesti.

VERKKOKÄYTTÖ	 W
l  Käytetään verkkosivustoilla.
l  Originaaleja voidaan pienentää, mutta ei suurentaa.
l  Originaalit ovat jpg- ja png-tiedostoja.
l  Png-tiedostoa voi käyttää värillisellä pohjalla graafisen 

ohjeen mukaisesti.

Tunnusoriginaalit ja graafinen ohjeisto ovat ladattavissa  
www.minedu.fi/lapset_nuoret_perheet/lapsenoikeudet/tunnus/

J  LOS_FI_cmyk.eps
LOS_FI_pms.eps

T  LOS_FI_rgb_1000px.jpg
LOS_FI_rgb_300px.jpg

W LOS_FI_rgb_200px.jpg

J LOS_SE_cmyk.eps
 LOS_SE_pms.eps
T LOS_SE_rgb_1000px.jpg
 LOS_SE_rgb_300px.jpg
W LOS_SE_rgb_200px.jpg

J LOS_SAAME_cmyk.eps
 LOS_SAAME_pms.eps
T LOS_SAAME_rgb_1000px.jpg
 LOS_SAAME_rgb_300px.jpg
W LOS_SAAME_rgb_200px.jpg

J LOS_GB_cmyk.eps
 LOS_GB_pms.eps
T LOS_GB_rgb_1000px.jpg
 LOS_GB_rgb_300px.jpg
W LOS_GB_rgb_200px.jpg

J LOS_FI_bw.eps
T  LOS_FI_bw_1000px.jpg

LOS_FI_bw_300px.jpg

J LOS_SE_bw.eps
T LOS_SE_bw_1000px.jpg
 LOS_SE_bw_300px.jpg

J LOS_SAAME_bw.eps
T LOS_SAAME_bw_1000px.jpg
 LOS_SAAME_bw_300px.jpg

J LOS_GB_bw.eps
T LOS_GB_bw_1000px.jpg
 LOS_GB_bw_300px.jpg

J LOS25_FI_cmyk.eps
 LOS25_FI_PMS.eps
T  LOS25_FI_rgb_h720px.jpg /.png

 LOS25_FI_rgb_h240px.jpg /.png
W  LOS25_FI_rgb_h180px.jpg /.png

J LOS25_SE_cmyk.eps
 LOS25_SE_PMS.eps
T LOS25_SE_rgb_h720px.jpg /.png
 LOS25_SE_rgb_h240px.jpg /.png
W LOS25_SE_rgb_h180px.jpg /.png

J LOS25_SAAME_cmyk.eps
 LOS25_SAAME_PMS.eps
T LOS25_SAAME_rgb_h720px.jpg /.png
 LOS25_SAAME_rgb_h240px.jpg /.png
W LOS25_SAAME_rgb_h180px.jpg /.png

J LOS25_GB_cmyk.eps
 LOS25_GB_PMS.eps
T LOS25_GB_rgb_h720.jpg /.png
 LOS25_GB_rgb_h240.jpg /.png
W LOS25_GB_rgb_h180.jpg /.png

J LOS25_FI_bw.eps
T   LOS25_FI_bw_h720px.jpg /.png

LOS25_FI_bw_h240px.jpg /.png

J LOS25_SE_bw.eps
T LOS25_SE_bw_h720px.jpg /.png
 LOS25_SE_bw_h240px.jpg /.png

J LOS25_SAAME_bw.eps
T LOS25_SAAME_bw_h720px.jpg /.png
 LOS25_SAAME_bw_h240px.jpg /.png

J LOS25_GB_bw.eps
T LOS25_GB_bw_h720px.jpg /.png
 LOS25_GB_bw_h240px.jpg /.png

J LOS_merkki_cmyk.eps
 LOS_merkki_PMS.eps
T LOS_merkki_rgb_h720px.jpg /.png
 LOS_merkki_rgb_h240px.jpg /.png
W LOS_merkki_rgb_h180px.jpg /.png

J LOS_merkki_bw.eps
T LOS_merkki_bw_h720px.jpg /.png
 LOS_merkki_bw_h240px.jpg /.png

25-VUOTISJUHLAVUODEN	TUNNUKSET LOS-TUNNUKSET

LOS-MERKKI



Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnus I Lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuoden tunnus	 6	 	 GRAAFINEN OHJE

5. Esimerkkisovelluksia
Yhtenäisen visuaalisen ilmeen aikaansaamiseksi 
tunnuksen rinnalla voidaan käyttää oheisen esimerkin 
mukaista graafista elementtiä.

Nämä sovellukset ovat ohjeistotason esimerkkejä 
ja kuvaavat tunnuksen sekä tekstin asettelua ja 
kokosuhteita toisiinsa nähden.

PAPERIKASSI

ALOITUSKALVO

KUTSU

FOLDER

* Sovelluksiin voidaan liittää tarvittaessa 
järjestön tai muun sidosryhmän tunnus  
ja yhteystiedot.

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
25 vuotta

YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus

25 vuotta

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta

* Sovelluksiin voidaan liittää tarvittaessa 
järjestön tai muun sidosryhmän tunnus  
ja yhteystiedot.

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
25 vuotta

* 

KUTSU

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
25-vuotisjuhlavuosi

TAPAHTUMASEINÄKE,	ROLL-UP

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
25 vuotta

* 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
25-vuotisjuhlavuosi

SININEN	1_50%	
CMYK_c90m11y0k0_50% 
RGB_r0g166b222_50% 
PMS_2995_50%

SININEN	1	
CMYK_c90m11y0k0 
RGB_r0g166b222 
PMS_2995

YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus
25 vuotta

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
25-vuotisjuhlavuosi

SININEN_1	 	CMYK c90m11y0k0
RGB r0g166b222 
PMS 2995 

SININEN_1_50%	 	CMYK_c90m11y0k0_50%
RGB_r0g166b222_50% 
PMS_2995_50%


