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Valtiolle.fi-brändi
Palkeet hallinnoi Valtiolle.fi-brändiä, jonka alle kuuluvat Valtiolle.fi-palvelu (eli Valtiolle.fi-sivusto ja
valtion rekrytointipalvelu), valtion avointen työpaikkojen yhteisilmoittelut sanomalehdissä ja Oikotiellä
sekä mm. erilaiset messutuotteet liittyen valtiotyönantajan yhteisesiintymisiin erilaisissa rekrytointi- ja
muissa tilaisuuksissa. Palkeet vastaa myös Valtiolle.fi-palvelun tuottamisesta.
Valtiotyönantajan yhteisesiintymisiä rekrytointi- ja muissa tilaisuuksissa koordinoi Valtion
työmarkkinalaitos.
Valtiolle.fi-brändillä on oma visuaalinen ilmeensä, joka poikkeaa Palkeiden ilmeestä. Tämä graafinen
ohjeisto linjaa, miten logoa käytetään eri tilanteissa.

Valtiolle.fi-palvelu
Valtiolle.fi-palvelusta käytetään viestinnässä pääsääntöisesti aina nimeä Valtiolle.fi, myös ruotsiksi ja
englanniksi.

Valtion työnantajakuva
Valtion työmarkkinalaitos vastaa valtion työnantajakuvasta. Valtiolle.fi-brändi on osa tätä isoa kuvaa.
Käytännössä valtion työnantajakuvan vahvistamisessa tarvitaan koko valtion virastokentän
yhteistoimintaa.
Lisätietoa valtion rekrytointiprosessista osoitteessa www.palkeet.fi sekä valtiovarainministeriön wwwsivuilla (Valtiovarainministeriö/ Vastuualueet/ Valtio työnantajana/ Henkilöstö- johtamisen tuki/
Virkamiesten valinta).
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Tunnus
Tunnus muodostuu kahdesta elementistä:
typografisesta valtiolle.fi logotekstistä (tekstiosa) sekä
graafisesta suomi-elementistä (kuvaosa).
Kuvaosan pallot kuvaavat valtion eri toimijoita niin
Suomessa kuin ulkomailla. Kuvaosan pallot voidaan
nähdä liikkuvan sisään (henkilöinä, jotka hakeutuvat
työskentelemän valtion virkoihin rajojen sisäpuolella)
tai liikkuvan ulos (henkilöinä, jotka hakeutuvat

työskentelemään Suomen valtion virkoihin ulkomailla).
Kuvaosa luo vahvan positiivisen ja mielenkiintoisen
vaikutelman valtiolla työskentelystä värikkäällä olemuksellaan. Tekstiosa puolestaan luo vahvan ja vakaan
perustan. Tekstiosassa kulkevat diagonaalit linjat kipuavat ylöspäin viitaten positiiviseen kehitykseen.
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Tunnus - elementtien käyttö
Elementin ympärille on määritelty ns. turva-alue.
Turva-alue alkaa tunnuksen äärimmäisten pisteiden
laidalta. Alueen mittayksikkönä on pallokuvion suurin
pallo. Turva-alue ylettyy yhteensä kolmen pallon
etäisyydelle tunnuksen ääripisteistä.
Turva-alueen sisäpuolelle ei saa asettaa kilpailevia
elementtejä.
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Minimikoko:

18 mm

Tunnus - elementtien koko

Tunnus - elementtien käyttö
Tunnusta pyritään aina käyttämään kokonaisena
elementtinä. Kun kyseessä on ilmoituksen tai muun
graafisen materiaalin nk. allekirjoittaminen ei
elementtejä tule käyttää erikseen. Poikkeuksena
pallokuvion käyttäminen kuvituksellisena elementtinä,
josta lisää osassa ”Tunnus - poikkeukset”. Tällöin
pallokuvio on osa graafisen tuotoksen kuvitusta ja
tuotteessa on kuitenkin mukana tunnus
kokonaisuudessaan.

Elementtien välisiä suhteita ei tule muuttaa. Valmiit
versiot tunnuksista pysty- ja vaakamuotoisina painoja sähköiseen ympäristöön löytyvät: https://
www.valtiolle.fi/fi-FI/Kuvapankki
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Tunnuksen minimikoko on pallokuviosta mitattuna 18
mm korkea. Tätä pienempää kokoa ei saa käyttää painettavissa materiaaleissa.
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Tunnus - värivariaatiot ja niiden käyttö
Tunnuksesta on tehty myös yksiväriset versiot sinisenä,
mustana sekä valkoisena. Näissä versioissa ei imitoida
pallokuvion sävyeroja harmaasävyin vaan värit ovat
samat kaikkialla.
Yksiväristä versiota voidaan käyttää, jos valitulla painomenetelmällä ei voida riittävän tarkasti tuottaa kaikkia
logon osavärejä tai liian monen värin painaminen ei ole
kustannuksiltaan järkevää tuottaa.

Tunnuksen käytössä tulee huomioida sen riittävä erottuvuus taustasta. Tunnuksen käyttöä valokuvan päällä
tulisi välttää, ellei valokuvassa ole selkeää vaaleata
kohtaa tunnuksen sijoittamiseen. Tunnuksen monivärinen pallokuvio on haastava elementti valokuvan päällä,
joten suositeltavaa on käyttää sitä aina valkoista taustaa vasten, jotta tunnuksen luettavuus tai elementtien
erottuvuus ei kärsi.
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Tunnus - tunnus ja slogan
Valtiolle.fi tunnusta voidaan käyttää myös sloganilla.
Slogan on lyhyt ja ytimekäs, valtiolla työskentelyn
kiinnostavuutta herättävä ”Vaikuta valtiolla!”. Sloganin
paikka on valmiiksi määritelty. Valmiit sloganilla varustetut tunnusversiot löydät: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/
Kuvapankki

Sloganin alareuna on hieman suomi-elementin alapuolella, mutta se ei vaikuta tunnuksen turva-alueeseen,
vaan turva-alue mitataan edelleen varsinaisen tunnuksen ääripisteiden mukaan.
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Ruotsi

Englanti

Tunnus - kieliversiot
Tunnuksesta ei ole erillisiä kieliversioita vaan kieliversiot erottaa toisistaan sloganin perusteella.

Sloganilla varustetut logotiedostot löytyvät:
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Kuvapankki

Valmiit kieliversiot on tehty ruotsinkielisellä ja englanninkielisellä sloganilla.
Ruotsiksi slogan kuuluu ”Påverka - sök tjänsten hos
staten!”, englanniksi käytetään versiota ”Make a
difference - jobs that count!”
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Tunnus - variaatio
Jos ei ole mahdollista käyttää tunnuksen vaakaversiota,
voidaan tarvittaessa käyttää tunnuksesta tehtyä pystyversiota. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi kapeissa
yhden palstan sanomalehti-ilmoituksissa tai pystymallisissa roll-up -aineistoissa.
Pystyversion suhteita ja etäisyyksiä ei saa muuttaa.
Tekstiosan etäisyys suomi-elementistä on X. Tekstiosan
leveys 13X
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Materiaalitiedustelut:

Palkeiden viestintä, viestinta(at)palkeet.fi

Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon
palvelukeskus (Palkeet)
valtiolle(at)palkeet.fi

Palkeiden viestintä:
viestinta(at)palkeet.fi
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