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MISSIO: 
Olemme jäsenen kumppani hänen urallaan ja tuemme jäsenen 
kehittymistä, uramahdollisuuksia sekä oikeuksia, jotta hän voi 
keskittyä tekemään työtään.

Edistää oikeudenmukaisuutta 
ja yhdenvertaisuutta.

Huomioimme jäsentemme eri-
laiset elämäntilanteet ja vaalim-
me luottamusta toimintamme 
tasapuolisuuteen.

Tehdä uusia avauksia, esitellä 
vaihtoehtoja ja tavoitella  
todellisia vaikutuksia.

Osallistumme määrätietoisesti 
työelämän ja yhteiskuntatieteel-
lisen alan kehittämiseen.

Toimia läpinäkyvästi ja  
avoimesti.

Meidät on helppo tavoittaa ja 
kaikki ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan.
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TONE OF 
VOICE
Äänensävy, eli tone of voice, 
määrittää miten viestimme 
YKAna. Äänensävymme 
välittyy jokaisessa 
kohtaamisessa ja tilanteessa 
– aina sähköposteista 
fyysisiin kohtaamisiin saakka. 

Äänensävymme on tapamme näkyä 
ja kuulua. Kaikki mitä teemme 
kommunikoi. Jopa asiat, joita emme 
sano tai tee välittävät aina viestin. 
Pienet nyanssit yhdessä määrittävät sen, 
miten me ja jäsenemme kokevat YKAn.
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YKALAISTEN ÄÄNI: 
LÄHESTYTTÄVÄ EDELLÄKÄVIJÄ

Kun viestimme, pidämme aina mielessä:Kun viestimme, pidämme aina mielessä:
• • Olemme asiantuntijoita, jotka tarjoavat ja selittävät YKAn hyötyjä nykyisille Olemme asiantuntijoita, jotka tarjoavat ja selittävät YKAn hyötyjä nykyisille 

ja tuleville jäsenille. ja tuleville jäsenille. 
• • Olemme positiivisia ja vakuuttavia – jäsenemme ovat kanssamme turvassa.Olemme positiivisia ja vakuuttavia – jäsenemme ovat kanssamme turvassa.
• • Olemme selkeitä, emmekä huku turhaan jargoniin. Yksinkertaistamme Olemme selkeitä, emmekä huku turhaan jargoniin. Yksinkertaistamme 

riittävästi ja kerromme aina asiat jäseniemme näkökulmasta: emme riittävästi ja kerromme aina asiat jäseniemme näkökulmasta: emme 
omastamme. Hyödynnämme arkipäiväisiä esimerkkejä.omastamme. Hyödynnämme arkipäiväisiä esimerkkejä.

• • Puhumme aina jäsenillemme. Käytämme aktiivia ja pronomineja, kuten Puhumme aina jäsenillemme. Käytämme aktiivia ja pronomineja, kuten 
me, meidät, meidän ja sinä.me, meidät, meidän ja sinä.

Positiivinen, humaani, auttava, merkityksellinen, avoin ja rohkea
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Esimerkkejä tone of voicesta Esimerkkejä tone of voicesta

OLEMME SELKEITÄ 
JA KERROMME ASIAT 
ASIANTUNTEVASTI – 
MUTTA NAPAKASTI! 

PUHUTTELEMME 
JÄSENTÄ SUORAAN – 
AKTIIVISESTI! 

YKAn jäseniin kuuluu niin julkisen kuin yksityi-
sen sektorin ammattilaisia aina asiantuntijoista 
esihenkilöihin. Jäseniämme työskentelee myös 
järjestöissä ja yliopistoissa sekä yrittäjinä. 

Jokainen meistä tarvitsee työelämässä hyviä 
uravalmiuksia. Meille urahyvinvointisi on tärkeää, 
ja siksi tarjoamme jäsenillemme valmennusta ja 
sparrausta erilaisiin työelämän tilanteisiin ja siir-
tymiin. Olitpa vasta aloittelemassa urallasi tai jo 
tovin työelämässä ollut, meiltä löydät yksilöllisiä 
työkaluja ja sparrausta.

Kokeile näin: 

Kokeile näin: 



LOGO
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Pystylogo 

Suosittelemme käyttämään logoa perus-
muodossaan valkealla taustalla aina, kun se 
on mahdollista. 

Pystylogossa on ympyrä-symboli, joka 
muodostuu useasta Y-kirjaimesta ja Yhteis-
kunta-alan korkeakoulutetut ry -nimestä.

Suoja-alue

Tunnus pääsee oikeuksiinsa, kun muita elementtejä 
ei sijoiteta liian lähelle. Jätä tunnuksen ympärille aina 
paljon valkoista hengitystilaa, vähintään tunnuksen 
keskellä olevan valkoisen ympyrän halkaisijan verran.
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Vaakalogon suoja-alue

Tunnus pääsee oikeuksiinsa, kun muita elementtejä 
ei sijoiteta liian lähelle. Jätä tunnuksen ympärille aina 
paljon valkoista hengitystilaa, vähintään tunnuksen 
keskellä olevan valkoisen ympyrän halkaisijan verran.

Vaakalogo 

Suosittelemme käyttämään logoa perusmuodos-
saan valkealla taustalla aina, kun se on mahdollista. 

Vaakalogossa on ympyrä-symboli, joka muodostuu 
useasta Y-kirjaimesta ja Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetut ry -nimestä.
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Toissijainen logo

Ympyräsymbolia voidaan käyttää ilman nimeä poikkeusta-
pauksissa, esim. erityispainotöissä ja sovelluksissa, joihin 
tunnusta ei voi sijoittaa kokonaisuudessaan.

Poikkeustapauksissa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
nimi tai verkkosivuosoite yhteiskunta-ala.fi pitää sisällyttää 
sovellukseen, esim. yhteystietojen yhteyteen, jotta kaikki 
markkinointimateriaali on selvästi tunnistettavissa Yhteis-
kunta-alan korkeakoulutetut ry:n allekirjoittamaksi.

Huomioithan suoja-alueen käytön sekä vähimmäiskoon logoa 
käytettäessä.

10 mm
Vähimmäiskoko

Pienimmällän logon symboli  
saa olla 10 mm leveä.
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TYPOGRAFIA
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Otsikot

PRODA SANS BOLD
Väliotsikot

Proda Sans Bold

Leipäteksti

Proda Sans Regular

Ingressi

Proda Sans Italic

Korostus

Proda Sans Bold

Arial Regular, Arial Italic ja Arial Bold

Pääkirjamisena toimii Proda Sans -kirjasinperheen  
leikkaukset. Vaihtoehtoisena kirjasimena Arial, jota  
käytetään Office-paketeissa ja verkkosivuilla.

Esimerkkitaitto

YKALAINEN ÄÄNI
Äänensävy, eli tone of voice, määrittää miten viestimme 
YKAna ja samalla se on osa brändimme persoonaa.  
Äänensävymme välittyy jokaisessa kohtaamisessa ja  
tilanteessa ihmisten kanssa. 

Kaikki mitä teemme kommunikoi. Jopa asiat, joita emme 
sano tai tee. Äänensävymme on tapamme näkyä ja kuulua. 
Kirjallisesti, osin visuaalisesti ja jopa kehonkielenä kasvokkain 
kohtaamisissa. Kaikki pienet nyanssit yhdessä määrittävät 
sen, miten me ja jäsenemme kokevat YKAn. Siksi tone of 
voice on niin tärkeä.

Lähestyttävä – positiivinen, humaani,  
auttava

• • Muista, että kaikki kirjoitettukin viestintä on aina ihmi-Muista, että kaikki kirjoitettukin viestintä on aina ihmi-
seltä ihmiselle viestintää.seltä ihmiselle viestintää.

• • Olet asiantuntija, joka tarjoaa ja selittää YKAn hyötyjä Olet asiantuntija, joka tarjoaa ja selittää YKAn hyötyjä 
nykyisille ja tuleville jäsenille.nykyisille ja tuleville jäsenille.

• • Yksinkertaista riittävästi ja kerro asioista ymmärrettä-Yksinkertaista riittävästi ja kerro asioista ymmärrettä-
västi. Hyödynnä arkipäiväisiä esimerkkejä.västi. Hyödynnä arkipäiväisiä esimerkkejä.

Vaihtoehtoinen kirjasin



VÄRIT
Oranssi väri on YKAlle ominainen ja siitä YKA 
tunnetaan. Tehostevärinä toimii edelläkävijän 
sininen, joka symboloi YKAn rohkeutta ja 
asiantuntijuutta. 

YKAn päivitetty värimaailma on saanut inspiraatiota 
korkeakoulujen haalariväreistä. YKA haluaa olla 
helposti lähestyttävä, joten sitä ajatusta tukee 
neutraalit ja pehmeät sävy. 
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TEKSTI

PÄÄVÄRI

NEUTRAALI

TEHOSTE- 
VÄRI

LISÄ- 
VÄRI

MUSTA
CMYK 90 % black
RGB 65/65/65 
#414042

ORANSSI
CMYK 0/55/100/0
RGB 235/115/0
#eb7300
PMS 158 C

VAALEA ORANSSI
CMYK 0/23/63/0
RGB 255/200/115
#ffc873

PINKKI 
(paikallinen toiminta)
CMYK 0/100/0/0
RGB 236/0/139
#ec008b

SININEN  
(valtakunnallinen toiminta)
CMYK 60/6/0/0
RGB 77/190/240
#4dbef1

NEUTRAALI
CMYK 2/3/6/0
RGB 247/243/235
#f7f2eb

SININEN
CMYK 95/85/0/0
RGB 0/41/195 
#0029c3
Tehosteväriä käytetään 
harkitusti ja korostusta 
vaativissa tarkoituksissa. 
Sitä voidaan käyttää esim. 
sivunumeroinnissa tai 
painikkeissa.

Värit: Suomen yhteiskunta-alan  
Ylioppilaat ry

Värit: Yhteiskunta-alan  
korkeakoulutetut ry
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GRAAFISET 
ELEMENTIT
Logon muotokielestä johdetut kuviot
toistuvat eri mittakaavoissa ja eri variaatioina
luoden selkeän ja eheän kokonaisuuden.
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MATKALLA KOHTI  
TYÖELÄMÄÄ? 

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA

 Täydet edut opiskelijahintaan 28 €/vuosi!

YKAn graafiiset elementit ja muodot  
esiintyvät luovasti eri muodoissa YKAn 
visuaalisessa maailmassa.

YKAn oranssit pallot voi olla 
myös ympyröitä valokuvilla.

Oranssit pallot esiintyvät esimerkiksi ilmoituksissa 
ja somemainoksissa. Ne tekevät YKAn viestinnästä 
yhtenäisempää ja tunnistettavaa. 
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BRÄNDI-
KUVAT
YKAn tekee ykalaiset. Arkisilla, tunteita 
herättävillä ja positiivista fiilistä huokuvilla 
valokuvilla saadaan luotua samaistuttavaa 
mielikuvaa YKAsta. Kuvilla tuomme 
jäseniemme eri elämäntilanteet esiin 
monipuolisesti markkinointiviestinnässä. 
Tämä tukee ajatusta siitä, että YKA on 
helposti lähestyttävä ja uuden aikakauden 
ammattiliittojen edelläkävijä.

19



20

YKAn valokuvamaailmasta löytyy eri-ikäisiä ja eri  
elämänvaiheissa olevia: nuoria, vanhempia, opiskelijoita,  
vastavalmistuneita ja ruuhkavuosissa eläviä. 



VISUAALISIA
MALLINNOKSIA
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MATKALLA KOHTI  
TYÖELÄMÄÄ? 

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA

Täydet edut opiskelijahintaan 28 €/vuosi!  
Meiltä saat työkaluja ja tukea ammatilliseen pohdintaasi. Kiinteällä jäsenmaksullamme  
saat kattavat urapalvelumme sekä teet selvää säästöä pankki- ja vakuutuseduillamme.

YKA mainospohjat

Suomen Yhteiskunta-alan  
Ylioppilaat ry mainos

MATKALLA KOHTI  
TYÖELÄMÄÄ? 
 Täydet edut opiskelijahintaan 28 €/vuosi!

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA

MATKALLA KOHTI  
TYÖELÄMÄÄ? 
 Täydet edut opiskelijahintaan 28 €/vuosi!

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA
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YKA mainos, jonka luettavuutta parantaa sävytetty elementti.  
Käytetään valokuvan mukaan. 

TARVITSETKO APUA  
AJANHALLINTAAN? 
Tarjoamme tukea arjen ja työn yhdistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja uratilanteeseen. Saat ajan ja rahan selvää 
säästöä liittymällä YKAan. Hyödyt YKAn henkilökohtaisesta uraneuvonnasta, saat vinkkejä hyvinvointiin ja oman 
osaamisen ylläpitoon. Kiinteällä jäsenmaksulla osallistut lisäksi työelämän yleisen hyvinvoinnin rakentamiseen. 
Tutustu palveluihimme yhteiskunta-ala.fi 

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA

TUKEA ARJEN JA TYÖN 
YHDISTÄMISEEN?  
Tarjoamme tukea arjen ja työn yhdistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja uratilanteeseen. Saat ajan ja rahan selvää 
säästöä liittymällä YKAan. Hyödyt YKAn henkilökohtaisesta uraneuvonnasta, saat vinkkejä hyvinvointiin ja oman 
osaamisen ylläpitoon. Kiinteällä jäsenmaksulla osallistut lisäksi työelämän yleisen hyvinvoinnin rakentamiseen. 
Tutustu palveluihimme yhteiskunta-ala.fi 

#YHDESSÄYHTEISKUNTAARAKENTAMASSA



24

Somepostaus esimerkkejä

Lue, kuinka autamme 
sinua menemään kohti 
unelmia kohti.
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Termospullo
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Hiiriimatto
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Toimistotuotteita
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YKAn valokuvamaailmasta löytyy eri-ikäisiä, eri elämänvaiheissa olevia, nuoria, 
vanhempia, opiskelijoita, vastavalmistuneita ja ruuhkavuosissa eläviä. 

YHTEISKUNTA-ALAN
KORKEAKOULUTETUT RY  

OTSIKKO

VÄLIOTSIKKO
Logon muotokielestä johdetut kuviot
toistuvat eri mittakaavoissa ja eri variaatioina
luoden selkeän ja eheän kokonaisuudenIpsae sequi

Nosto

OTSIKKO  
TÄHÄN

Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam vel venenatis purus. 
In lobortis ipsum eget ante rhoncus dignissim. Sed sed venenatis lectus. Sed sed venenatis lectus. Sed 
sed venenatisFerro voluptatem ipsaperume non prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia sandel eic 
to molorem ent. Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam 
vel venenatis purus. In lobortis ipsum eget ante rhoncus dignissim. Sed sed venenatis lectus. Sed sed 
venenatis lectus. Sed sed venenatisFerro voluptatem ipsaperume non prore senihicia dolesti untiist 
ruptaquatia sandel eic to molorem ent.

Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam vel venenatis purus. 
In lobortis ipsum eget ante rhoncus dignissim. Sed sed venenatis lectus. Sed sed venenatis lectus. 
Sed sed venenatisFerro voluptatem ipsaperume non prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia sandel 
eic to molorem ent.

OTSIKKO  
TÄHÄN

OTSIKKO  
TÄHÄN

OTSIKKO  
TÄHÄN

Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. 
Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam vel 
venenatis purus. In lobortis ipsum eget 
ante rhoncus dignissim. Sed sed venenatis 
lectus. Sed sed venenatis lectus. Sed sed 
venenatisFerro voluptatem ipsaperume non 
prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia 
sandel eic to molorem ent. Cras vel mauris 
et tortor tincidunt pulvinar. Curabitur ac ul-
lamcorper nisi. Nullam vel venenatis purus. In 
lobortis ipsum eget ante rhoncus dignissim. 
Sed sed venenatis lectus. Sed sed venenatis 
lectus. Sed sed venenatisFerro voluptatem 
ipsaperume non prore senihicia dolesti uneic 
to molorem ent.

Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. 
Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam vel 
venenatis purus. In lobortis ipsum eget 
ante rhoncus dignissim. Sed sed venenatis 
lectus. Sed sed venenatis lectus. Sed sed 
venenatisFerro voluptatem ipsaperume non 
prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia 
sandel eic to molorem ent. Cras vel mauris 
et tortor tincidunt pulvinar. Curabitur ac ul-
lamcorper nisi. Nullam vel venenatis purus. In 
lobortis ipsum eget ante rhoncus dignissim. 
Sed sed venenatis lectus. Sed sed venenatis 
lectus. Sed sed venenatisFerro voluptatem 
ipsaperhoncus dignissim. Sed sed venenatis 
lectus. Sed sed venenatis lectus. Sed sed 
venenatisFerro voluptatem ipsaperume non 
prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia 
sandel eic to molorem ent.

Cras vel mauris et tortor tincidunt pulvinar. 
Curabitur ac ullamcorper nisi. Nullam vel 
venenatis purus. In lobortis ipsum eget ante 
rhoncus dignissim. Sed sed venenatis lectus. 
Sed sed venenatis lectus. Sed sed venenat-
isFerro voluptatem ipsaperume non prore 
senihicia dolesti untiist ruptaquatia sandel 
eic to molorem ent. Cras vel mauris et tortor 
tincidunt pulvinar. Curabitur ac ullamcorper 
nisi. Nullam vel venenatis purus. In lobortis 
iprlectus. Sed sed venenatis lectus. Sed sed 
venenatisFerro voluptatem ipsaperume non 
prore senihicia dolesti untiist ruptaquatia 
sandel eic to molorem ent.

Powerpointpohjan esimerkkejä

VISUAALISIA
MALLINNOKSIA

VÄRIT
Oranssi väri on YKAlle ominainen ja siitä YKA 
tunnetaan. Tehostevärinä toimii edelläkävijän 
sininen, joka symboloi YKAn rohkeutta ja 
asiantuntijuutta. 

YKAn päivitetty värimaailma on saanut 
inspiraatiota korkeakoulujen haalariväreistä. 
YKA haluaa olla helposti lähestyttävä, joten sitä 
ajatusta tukee neutraalit ja pehmeät sävy. 



YHDESSÄ 
YHTEISKUNTAA 
RAKENTAMSSA.


