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NIMI JA KIRJOITUSASU

SATASOTE

Tekstissä Satasote kirjoitetaan Satasote, ei SataSote, SATASOTE, Sata-sote tai Sata-Sote. Ainoastaan Satasoten logossa käytetään 
isoja kirjaimia kauttaaltaan. 

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käytetään ensisijaisesti nimeä Satasote. 

Sosiaalisessa mediassa Satasotesta puhuttaessa käytetään lisäksi tunnistetta #satasote

HANKKEET

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke



LOGO

Satasoten logo on pelkistetty nimilogo. Logossa sana Satasote 

kirjoitetaan niin, että kaikki kirjaimet ovat isoja kirjaimia. Logon 

fontti on Montserrat Bold.

Logosta käytetään eri väriversioita yhteyden mukaan. Logon 

tulee aina erottautua selkeästi taustastaan. Valkoisella taustalla 

käytetään sinistä tai mustaa logoa. Värillisellä, kuviollisella tai 

kuvatautalla käytetään sitä logotyyppiä, mikä erottuu parhaiten.

Logon käytössä huomioidaan logon riittävä erottuminen 

taustastaan ja sitä ympäröivistä elementeistä. Tästä syystä logolle 

on määritelty suoja-alue. Sen tarkoituksena on turvata tunnuksen 

riittävä näkyminen ja erottuminen muusta informaatiosta. Suoja-

alueen sisään ei saa sijoittaa grafiikkaa, tekstiä tai muita 

elementtejä. Suoja-alueen mittayksikkö on logon o-kirjaimen 

koko.

Suoja-alue:

Logon värinä käytetään päävärejä 
sekä mustaa ja valkoista. Väri 
valitaan tilanteen mukaan.



LOGO | hankkeet

Hankkeiden yhteydessä voidaan käyttää halutessaanSatasoten-

logoa, mihin yhdistetään hankkeen nimi. Tällöin hankkeen nimi 

kirjoitetaan Satasoten logon alle tai viereen Dancing Sript -

fontilla. Tekstin väri on sama kuin fontissa käytetty väri. 

Tekstiä ei saa käyttää sellaisissa yhteyksissä joissa fonttikoko on 

niin pieni, ettei teksti ole enää luettava (esimerkiksi asiakirjassa 

Satasote-logon sijaan). 

Kun hankkeen nimi kirjoitetaan Satasote-tekstin alle, on sen 

fonttikoko 1/3 Satasote-tekstin fonttikoosta. Jos hankkeen nimi 

kirjoitetaan Satasote-tekstin viereen, on fonttikoko molemmissa 

teksteissä sama.

Hankkeiden logoista on tehty erilliset kuvatiedostot hankkeiden 

käyttöön. PowerPoint -pohjaan on luotu omat pohjat myös 

hankkeille, joissa hankkeen nimi on valmiina tietyissä 

otsikkodioissa ja kaikissa sisältödioissa. 

Logon värinä käytetään päävärejä 
sekä mustaa ja valkoista. Väri 
valitaan tilanteen mukaan.



LOGO | valtakunnallinen sote-uudistus

Viestinnässä käytetään yhdessä Satasoten logon kanssa alueille 

tarkoitettua sote-uudistuksen logoa.

Sote-uudistuksen logo asetellaan eri visuaalisissa materiaaleissa 

ja sovelluksissa sopivaksi katsottuun paikkaan. Sote-uudistus-

logoa käytetään alueen sote-rakenneuudistuksen materiaaleissa 

sekä alueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 

materiaaleissa.

Logo on ladattavissa osoitteesta soteuudistus.fi/viestinta. Ennen 

logon käyttöä tulee tutustua sivuilta löytyvään graafiseen 

ohjeeseen. Logo on valmiiksi lisätty Satasoten tiedostopohjiin.

http://soteuudistus.fi/viestinta


TYPOGRAFIA

Satasote noudattelee Satakuntaliitolle 

määriteltyä typografiaa. Lisäksi Satasoten 

käytössä on Arial-fontti sekä Museo Sans -

fontti. Arial-fonttia käytetään tietyissä 

tiedostopohjissa sekä silloin, kun muiden 

fonttien käyttäminen ei ole mahdollista. 

Museo Sans –fonttia käytetään 

taittotiedostoissa.

Leipätekstin väri on yleensä musta tai 

tummemmalla pohjalla valkoinen. 

Väliotsikoissa tai muissa huomioarvoa 

vaativissa teksteissä voidaan käyttää pää- tai 

lisävärejä saavutettavuus huomioon ottaen.

OTSIKKKOKÄYTTÖÖN

Avenir Next Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890

Montserrat Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890

Arial Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890

LEIPÄTEKSTIKÄYTTÖÖN
MICROSOFT-OHJELMISSA

Avenir Medium

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890

Arial

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890

LEIPÄTEKSTIKÄYTÖÖN 
TAITTOJULKAISUISSA

TEHOSTEKÄYTTÖÖN

Dancing Script Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIi

1234567890



VÄRIMAAILMA

Satasoten värimaailma pohjautuu Satakunnan värimaailmaan ja 

päävärit ovatkin sininen ja keltainen. Värikarttaa täydentävät 

lisävärit, joihin on haettu inspiraatiota muun muassa Satakunnan 

kunnista ja sote-kuntayhtymistä. 

Värejä voidaan käyttää eri kylläisyysarvoilla niin, että 

värikylläisyyttä muutetaan asteittain 25 % kerrallaan. Arvot on 

määritelty erikseen värikartassa. 

Isojen alueiden taustana käytetään pääasiassa valkoista 

selkeyden lisäämiseksi. Erityisesti verkkojulkaisuissa on aina 

tarkistettava, että värin ja taustan kontrasti on tarpeeksi korkea 

saavutettavuuden takaamiseksi. WCAG 2.1 -

saavutettavuusstandardin AA-tason ja AAA-tason värit on 

määritelty omissa värikartoissaan.

PÄÄVÄRI

Käytä ensisijaisesti 
päävärejä…

LISÄVÄRIT

… ja korosta 
lisäväreillä!



VÄRIMAAILMA | värikartta

PÄÄVÄRIT

100 % 75 % 50 % 25 %

CMYK
RGB
HEX
PMS

Syvänsininen
97/59/9/46
2/62/107
#1E4068
541 C

75/47/27/10
86/112/142
#56708E

51/29/21/4
142/159/179
#8E9FB3

27/14/11/0
199/207/217
#C7CFD9

CMYK
RGB
HEX
PMS

Kullankeltainen
1/24/87/0
252/198/44
#EDC440
123 C

1/18/67/0
242/211/112
#F2D370

1/12/47/0
246/225/159
#F6E19F

1/6/24/0
250/240/207
#FAF0CF

LISÄVÄRIT

100 % 75 % 50 % 25 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Satakunnan sininen
95/45/0/0
0/114/187
#2772B7
285 C

75/27/5/0
93/149/201
#5D95C9

52/15/6/0
147/184/219
#93B8DB

28/6/4/0
201/220/237
#C9DCED

CMYK
RGB
HEX
PMS

Taivaansininen
69/13/2/0
59/173/224
#6BABDE
298 CP

55/7/3/0
114/192/230
#90C0E6

38/4/3/0
181/213/238
#B5D5EE

20/1/2/0
218/234/247
#DAEAF7

CMYK
RGB
HEX
PMS

Turkoosi
50/0/20/5
63/207/213
#3FCFD5
319

40/3/17/0
179/211/215
#B3D3D7

27/2/12/0
204/225/228
#CCE1E4

14/1/6/0
229/240/242
#E5F0F2

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Violetti
51/79/0/0
141/84/162
#8D54A2 
258 C

36/59/0/0
162/122/176
#A27AB0

22/40/2/0
193/166/202
#C1A6CA

11/20/3/0
224/211/228
#E0D3E4

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Harmaa
5/0/0/60
108/114/118
#6C7276
GOOL GRAY 9

39/29/29/0
161/163/164
#A1A3A4

28/20/20/2
192/193/194
#C0C1C2

14/10/11/0
224/224/224
#E0E0E0

100 % 75 % 50 % 25 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Sote-uudistus fuksia
10/100/30/0
217/0/102
#B70B63

2/84/6/0
201/72/138
#C9488A

0/61/1/0
219/133/177
#DB85B1

0/33/2/0
237/194/216
#EDC2D8

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Punainen
0/95/100/0
218/41/28
#DA291C
485 C

0/75/63/0
211/94/83
#D35E53

0/53/37/0
225/147/140
#E1938C

0/29/16/0
240/201/198
#F0C9C6

CMYK
RGB
HEX
PMS

Oranssi
0/85/100/0
226/67/7
#E24307
1665 C

0/67/72/0
233/114/169
#E97245

0/48/45/0
240/161/131
#F0A183

0/26/21/0
248/208/193
#F8D0C1

CMYK
RGB
HEX
PMS

Vaalean vihreä
50/0/100/0
148/189/42
#99CC33

39/0/74/0
185/208/105
#B9D069

27/0/51/0
208/223/155
#D0DF9B

13/0/26/0
232/239/205
#E8EFCD

CMYK
RGB
HEX
PMS

Tumma vihreä
91/4/100/25
0/122/51
#007A33
356

73/14/72/1
107/158/107
#6B9E6B

51/7/47/0
156/190/156
#9CBE9C

27/3/23/0
205/222/206
#CDDECE



VÄRIMAAILMA | värikartta, AA-taso

Nämä sävyt vastaavat WCAG 2.1 -saavutettavuusstandardin AA-tasoa isoissa teksteissä ja grafiikoissa. Valkoista taustaa vasten sävyjen kontrastisuhde ylittää minimitason 3:1. 
Jos käytät väriä jonkin muun väristä taustaa vasten (esim. keltaista sinisellä), tarkistathan kontrastisuhteen täältä.

PÄÄVÄRIT

100 % 75 %

CMYK
RGB
HEX
PMS

Syvänsininen
97/59/9/46
2/62/107
#1E4068
541 C

75/47/27/10
86/112/142
#56708E

LISÄVÄRIT

100 % 75 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Satakunnan sininen
95/45/0/0
0/114/187
#2772B7
285 C

75/27/5/0
93/149/201
#5D95C9

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Violetti
51/79/0/0
141/84/162
#8D54A2 
258 C

36/59/0/0
162/122/176
#A27AB0

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Harmaa
5/0/0/60
108/114/118
#6C7276
GOOL GRAY 9

100 % 75 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Sote-uudistus fuksia
10/100/30/0
217/0/102
#B70B63

2/84/6/0
201/72/138
#C9488A

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Punainen
0/95/100/0
218/41/28
#DA291C
485 C

0/75/63/0
211/94/83
#D35E53

CMYK
RGB
HEX
PMS

Oranssi
0/85/100/0
226/67/7
#E24307
1665 C

0/67/72/0
211/112/76
#E97245

CMYK
RGB
HEX
PMS

Tumma vihreä
91/4/100/25
0/122/51
#007A33
356

73/14/72/1
107/158/107
#6B9E6B

https://webaim.org/resources/contrastchecker/


VÄRIMAAILMA | värikartta, AAA-taso

Nämä sävyt vastaavat WCAG 2.1 -saavutettavuusstandardin AAA-tasoa isoissa teksteissä ja grafiikoissa. Valkoista taustaa vasten sävyjen kontrastisuhde ylittää minimitason 4,5:1. 
Jos käytät väriä jonkin muun väristä taustaa vasten (esim. keltaista sinisellä), tarkistathan kontrastisuhteen täältä.

PÄÄVÄRIT

100 % 75 %

CMYK
RGB
HEX
PMS

Syvänsininen
97/59/9/46
2/62/107
#1E4068
541 C

75/47/27/10
86/112/142
#56708E

LISÄVÄRIT

100 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Satakunnan sininen
95/45/0/0
0/114/187
#2772B7
285 C

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Violetti
51/79/0/0
141/84/162
#8D54A2 
258 C

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Harmaa
5/0/0/60
108/114/118
#6C7276
GOOL GRAY 9

100 %

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Sote-uudistus fuksia
10/100/30/0
217/0/102
#B70B63

CMYK
RGB
HEX 
PMS

Punainen
0/95/100/0
218/41/28
#DA291C
485 C

CMYK
RGB
HEX
PMS

Tumma vihreä
91/4/100/25
0/122/51
#007A33
356

https://webaim.org/resources/contrastchecker/


TIEDOSTO- JA TAITTOPOHJAT

Satasoten käyttöön on tehty erilaisia tiedosto- ja taittopohjia. Satasoten pohjia tulee käyttää aina kun kerrotaan Satasoten toiminnasta. Kaikessa materiaalissa tulee noudattaa 
asetettua ilmettä ja tyyliä.

Uudistuksen käyttöön on tehty seuraavat tiedostopohjat:

• Virallinen asiakirjapohja

• Rento tiedostopohja

• Raporttipohja

• PowerPoint-esityspohja

Uudistuksen käyttöön on tehty seuraavat taittopohjat:

• Julkaisumalli

• Flyer- ja julistemalli

• Tapahtumakutsupohja

Kaikkia pohjia käyttäessä ja niitä julkaistaessa tulee ottaa huomioon materiaalin saavutettavuus. Kaikissa tiedostoissa tulee huomioida selkeä kieli. Jos tiedosto julkaistaan verkossa, 
varmista että se täyttää WCAG 2.1 -standardin vaatimukset.



TIEDOSTOPOHJAT | asiakirjapohja

Asiakirjapohjia on kaksi erilaista versiota: virallinen asiakirjapohja 

sekä rento asiakirjapohja.

Virallista asiakirjapohjaa käytetään virallisissa yhteyksissä (kirjeet, 

muistiot, viralliset asiakirjat). Tällöin Satasoten logo on 

tummansininen ja se sijaitsee sivun yläreunassa.

Rentoa tiedostopohjaa voi käyttää esimerkiksi tulostettavissa 

tiedotteissa tai tapahtumamarkkinoinnissa, kun yksinkertaisempi 

ilmoitus riittää ja sen on sisällettävä enemmän tekstiä. 

Rennossa asiakirjapohjassa saa käyttää tehostevärinä Satasoten 

pää- ja lisävärejä. Valitse vain yksi tehosteväri. Korostetut 

tekstiosat (esimerkiksi internetsivuosoite) voivat tällöin olla myös 

tehostevärillä. Saavutettavuuden takaamiseksi valitse väri AA-

tason värikartasta, jos tiedosto julkaistaan myös verkossa. 

Rennossa asiakirjapohjassa Satasoten logo on aina musta ja se 

sijaitsee sivun alareunassa.

Virallisessa asiakirjassa 
fontti on aina Arial

Otsikkofontti Montserrat on 
upotettu tiedostoon. Fontti 
näkyy siis myös koneilla, jolle 
fonttia ei ole asennettu! 



TIEDOSTOPOHJAT | raporttipohja

Raporttipohja sisältää kansilehden ja sitä käytetään pidemmissä 

teksteissä. Raporttipohjan kannen väri on valittavissa. 

Värivaihtoehtoina on sininen, keltainen ja valkoinen.

Raporttipohjassa on käytettävä aina sille määriteltyjä tyylejä. 

Tyylien käyttöön on kirjattu ohjeet raporttipohjaan.

Raportin kannen 
värivaihtoehdot



TIEDOSTOPOHJAT | PowerPoint -pohja

Satasoten esitys noudattelee selkeää ja yksinkertaista asettelua 

kautta linjan. Valittavissasi on kolme eri väristä otsikkodiaa sekä 

kolme otsikkodiaa kuvan kanssa. Hankkeille on tehty omat 

pohjat, missä on mainittu hankenimi värillisissä otsikkodioissa ja 

sisältödioissa. Näitä voi käyttää halutessaan korostaa kumpaan 

hankkeeseen asia liittyy.

PowerPoint-esityksille on luotu valmiita sivupohjia, joihin on 

upotettu Satasoten käytössä olevat fontit. Näin fontit toimivat 

myös muissa koneissa. 

PowerPoint-esityksen
värivaihtoehdot



TAITTOPOHJAT | julkaisut

Julkaisut suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Julkaisuissa 

käytetään tehokeinona otsikoiden ja leipätekstin koko- ja 

värikontrastia. Kuvia, väripintoja sekä infograafeja ja grafiikoita 

käytetään rohkeasti. Julkaisuissa voidaan käyttää tehokkaasti 

myös pelkästään lisävärejä tai niiden avulla voidaan erottaa 

esimerkiksi julkaisun osioita toisistaan.

Kaikki taitetut julkaisut tehdään tai hyväksytetään Satasoten 

viestinnässä.

Taitettu julkaisu voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Käytetään 
rohkeasti 
isoja kuvia

Infograafien ja 
kuvaajien avulla 
selkeytetään asioita

Julkaisun 
tehovärinä voi olla 
myös rohkeasti 
pelkät lisävärit!



TAITTOPOHJAT | flyerit ja julisteet

Flyerit ja julisteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. 

Kuten julkaisuissa, myös flyerien ja julisteiden taitoissa käytetään 

tehokeinona otsikoiden ja leipätekstin koko- ja värikontrastia. 

Kuvia ja väripintoja käytetään rohkeasti. Kuvan ja väripinnan 

suhde on peruspaperikoossa (esim. A4, A5, A6) 1:1. Muissa 

kokoluokissa suhde tarkistetaan tilanteen mukaan, mutta sen 

tulee olla selkeä, esimerkiksi 2:1.

Flyerien ja julisteiden lopputuloksessa pyritään aina selkeyteen. 

Huomioi värien saavutettavuus erityisesti silloin, jos tiedosto 

tullaan julkaisemaan myös verkossa. Flyereissa ja julisteissa

voidaan käyttää tehokkaasti myös pelkästään lisävärejä. 

Kaikki taitetut flyerit ja julisteet tehdään tai hyväksytetään 

Satasoten viestinnässä.

Flyer voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Taustaväriä ei välttämättä 
tarvita, jos tekstin voi sijoittaa 
suoraan kuvan päälle.

Juliste voi näyttää esimerkiksi tältä: 



TAITTOPOHJAT | tapahtumakutsut

Tapahtumakutsuja varten on oma taittopohja. Tapahtumakutsun 

voi tehdä myös itse PowerPoint –pohjalla jos koneeseen on 

asennettu siinä käytettävät fontit. 

Tapahtumakutsussa osien suhde on 1:2. Tapahtumakutsun 

ensimmäiseen osaan voi sijoittaa kuvan tai siinä voi käyttää 

väripohjaa. Tekstiosion tausta on värillinen tai valkoinen. 

Tapahtumaan liittyvät logot voi sijoittaa ensimmäiseen osioon tai 

tekstiosion alareunaan.

Tapahtumakutsu voi olla vaaka- tai pystysuuntainen. Osioiden 

suhde pysyy samana mallista riippumatta. Samaa jakoa voi 

käyttää myös haitarimallisissa tapahtumaesitteissä.

Tapahtumakutsuissa voi käyttää pää- ja lisävärejä.

Sijoita mahdolliset 
logot niille 
sopivimpaan 
paikkaan!

Tapahtumakutsusta on myös 
PowerPoint -versiot



SAAVUTETTAVUUS

Satasote viestii aina saavutettavasti. Tämä edellyttää muun muassa että:

• Tiedostojen saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota sisällöllisesti ja teknisesti. 

• Tekstit ovat selkeää yleiskieltä. Vältä erikoistermejä ja vaikeita ilmaisuja.

• Informaatiota ei anneta pelkästään kuvina, vaan sisältö on myös tekstinä.

• Väreissä huomioidaan niiden selkeys ja erottuvuus taustasta. Verkkojulkaisuissa värit tulee olla vähintään WCAG 2.1 -

saavutettavuusstandardin AA-tasoa.

• Tutustu saavutettavuuteen ja pohdi mitä se edellyttää sinun työsi kannalta. Tutustu esimerkiksi:

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/, https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/saavutettavuusopas

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/saavutettavuusopas



