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TUNNUS

Tunnus muodostuu Laajentuva prosentti -merkistä ja  

sloganista: Tule luo taide. Tunnuksessa Laajentuva prosentti 
-merkillä halutaan liittää hanke alkuperäiseen prosenttiperiaat-
teeseen, jossa tietty prosenttiosuus rakennuskustannuksista käy-
tetään taiteeseen. Rahamaailmaan viittaavalla merkillä viestitään 
myös hankkeen tavoitteeseen luoda pysyviä toiminta- ja rahoi-
tusmalleja. Pehmeä, siveltimenvetoa muistuttava jälki taas liittää 
logon taidemaailmaan. 

Slogan Tule luo taide on monimerkityksellinen ja erottuva. 
Slogan viittaa taiteen saavutettavuuden parantamiseen sekä 
hankkeen kokeilukulttuurista ammentamaan aktiiviseen toimin-
tatapaan. Hyvinvointivaikutukset edellyttävät, että taide pääsee 
lähelle, tulee luo. Slogan kutsuu mukaan meistä jokaisen. 

Laajentuva prosentti -merkkiä voi käyttää ilman slogania. Slogan 
sen sijaan esitetään aina merkin yhteydessä, ei koskaan yksin. 

Laajentuva prosentti -merkki on suunniteltu käytettäväksi myös 
hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen lopussa käytöstä 
annetaan mahdollisia lisäohjeistuksia.

ORIGINAALIT 

Tunnuksesta on tehty originaalitiedostot sekä painettuja että 
sähköisiä sovelluksia varten. 

Pdf-tiedostoja voidaan käyttää painotuotteissa,  
ja niitä voidaan skaalata laadun kärsimättä. 

Png-tiedostot on tarkoitettu verkkokäyttöön ja  
toimisto-ohjelmia, kuten Word ja PowerPoint, varten. 
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Englanti

Turkoosi Nega (Valkoinen) Musta

Tunnukset voi ladata OKM:n verkkosivuilta: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/taidejakulttuuri/prosenttitaide/index.html
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TUNNUKSEN KÄYTTÖ JA HIERARKIA

Laajentuva prosentti -tunnusta käytettäessä muiden vastaavien 
ministeriön- tai hanketunnusten kanssa pyritään muista 
valitsemaan mustavalkoinen versio.  

A. Tunnuksen käyttö ministeriöiden tunnuksen  

 ja/tai kärkihankkeet tunnuksen kanssa 

B. Tunnuksen käyttö muiden tunnusten yhteydessä

SUOJA-ALUE 

Tunnukselle ja merkille, kun sitä käytetään yksinään, on 
määritelty suoja-alue, jota lähemmäs ei saa sijoittaa muita 
elementtejä. Suoja-alue määräytyy Laajentuva prosentti -merkin 
neliön korkeuden mukaan. 

Suoja-alue on erityisen tärkeä huomioida, kun tunnusta 
käytetään muiden tunnusten yhteydessä.

MINIMIKOKO

Tunnukselle ja merkille, kun sitä käytetään yksinään, on 
määritelty minimikoko, jota pienempänä sitä ei suositella 
käytettäväksi, jotta tunnuksen laatu ja luettavuus säilyy.

Minimikoko on

Merkille yksinään: korkeus 10 mm 
Tunnukselle: korkeus 13 mm MINIMIKOKO

HIERARKIA

X

0,25X

0,25X
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SUOJA-ALUE
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TUNNUS

KÄYTTÖ VÄRIPINNAN JA KUVAN PÄÄLLÄ

Tunnusta ja merkkiä voi käyttää kuvan tai 
väripinnan päällä, mutta taustan ja tunnuksen 
välinen kontrasti tulee olla tarpeeksi iso. Kuvan 
päälle tunnusta tai merkkiä lisättäessä tulee 
kuvassa olla rauhallinen alue, joka vastaa 
tunnukselle tai merkille määriteltyä suoja-aluetta.

MUSTA

Poikkeustapauksissa, esimerkkeinä sanomalehti, 
stanssaus tai valmiiksi värilliset lomakepaperit, 
voidaan väripinnan päällä käyttää mustavalkoista 
tunnusta.
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Väripinnalla, joka vastaa 

tummuusarvoiltaan alle   

10 % mustaa, käytetään 

turkoosia tai mustaa versioita 

tunnuksesta tai merkistä.
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Väripinnalla, joka vastaa 

tummuusarvoiltaan yli   

35 % mustaa, käytetään 

negatiiviversiota (valkoinen) 

versioita tunnuksesta tai 

merkistä.

Tummuus alle 10 % musta Tummuus yli 35 % musta
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Älä käytä tunnusta tai merkkiä, kun kontrasti taustan 

tummuuden tai sävyn kanssa on liian pieni.
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Kuvat, jotka vastaavat tummuusarvoiltaan alle 10 % mustaa, käytetään turkoosia 

versiota tunnuksesta tai merkistä. Tunnus tai merkki sijoitetaan aina kuvassa 

mahdollisimman rauhalliselle alueelle.

Kuvat, jotka vastaavat tummuusarvoiltaan yli  35 % mustaa, käytetään 

negatiiviversiota (valkoinen) versioita tunnuksesta tai merkistä. Tunnus tai  

merkki sijoitetaan aina kuvassa mahdollisimman rauhalliselle alueelle.
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