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ESSOTE-logo
LOGON VÄRITYS
MITTASUHTEET JA ASEMOINTI
CMYK
Vaaleansininen
80C/10M/0Y/0K
Vihreä 50C/0M/100Y/0K
Tummansininen
100C/60M/0Y/0K
Musta

22X

30X
75X

23X

65X

5X

PMS
Vaaleansininen PMS 2995C
Vihreä PMS 376 C
Tummansininen PMS 300 C
Musta
Teippi (MACal)
Vaaleansininen 9837-00
Vihreä 9849-13
Tummansininen 9839-22
Musta 9889-00

130X

200X

Sisustusmaali, TEKNOS
Vaaleansininen T1181
Vihreä T1253
Tummansininen T1203
Musta T1384
Metallimaali, RAL
Vaalea sininen 5015
Vihreä 6018
Tummansininen 5017
Musta 9005
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ESSOTE-logo

MUSTAVALKOINEN
Harmaasävyin 30, 60 ja 100 % musta
tai esimerkiksi työstöoriginaalina 100 % musta

Liikemerkki voi olla myös
viivapiirroksena

TUMMALLA POHJALLA
Teksti valkoisena tai jos pohjaväri on lähellä logon värejä,
käytetään koko logoa valkoisena

Älä käytä logon alla heittovarjoa.
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ESSOTE-logon suoja-alue ja minimikoko

Logon suoja-alue.
Pyri käyttämään logoa suoja-alue huomioiden.
Suoja-alueen sisään ei saa yhdistää tekstiä, eikä muita
graafisia elementtejä, kuten muita logoja. Näistä säännöistä voidaan poiketa, jos tilaa on käytettävissä vähän.
Sloganin käyttö logon suoja-alueella on sallittua.

Logon minimikoko.
Logon minimileveys on 20 mm. Tärkeintä logoa
pienentäessä on, että tekstin säilyy luettavana.

20 mm
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Värit
PÄÄVÄRIT

Essoten värimaailma koostuu raikkaista sinisestä ja vihreästä, joiden rinnalla voidaan käyttää kevyttä harmaata sekä
tietysti valkoista. Pääväreistä voidaan käyttää myös vaaleampia sävyjä 20–80 prosentin väliltä.

PMS 2995
CMYK 80C/10M/0Y/0K

PMS 376
CMYK 50C/0M/100Y/0K

TEHOSTEVÄRIT

Päävärien tueksi on määritelty kolme värimaailmaa tukevaa, vahvaa tehosteväriä. Tehostevärejä käytetään  pieninä
pintoina tai elementteinä, joten niistä ei käytetä vaaleampia sävyjä. Tehostevärejä voidaan käyttää harkiten samassa
näkymässä yhtäaikaisesti, mutta niitä ei tule käyttää ilman päävärin/värien läsnäoloa.

PMS 300
100C/60M/0Y/0K

PMS 151
0C/55M/95Y/0K

PMS Cool Gray 2
20C/16M/18Y/0K

PMS Cool Gray 6
36C/28M/28Y/7K
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Valkoinen

Typografia

Markkinointiviestinnän
typografia

Vaihtoehtoinen typografia
sisäiseen käyttöön

tiivis mutta selkeä.

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteä-

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteä-

Vahva leikkaus

ni laulamahan, saa’ani sanelemahan, sukuvirt-

ni laulamahan, saa’ani sanelemahan, sukuvirttä

Leipätekstityyppi

mahdollistaa käytön

tä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat

suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suus-

Calibrin regular

myös värillisenä.

suussani sulavat, puhe’et putoelevat, kielelleni

sani sulavat, puhe’et putoelevat, kielelleni kerkiä-

kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

vät, hampahilleni hajoovat.

Otsikkotyyppi
Fjalla One

Otsikkotyyppi
Calibri Bold

Vahva, moderni,

Kasvinkumppani

Leipätekstityyppi

Kasvinkumppani

Lato Regular

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppa-

Moderni, helppolukui-

lini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sa-

nen ja tasapainoinen

nelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta’alta

ladelma.

käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saam-

Väliotsikot

me toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla,

Lato Bold

poloisilla Pohjan mailla.

tai Fjalla One

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini!

Väliotsikkotyyppi
Calibri Bold

Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta’alta käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen
toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.
Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien loma-

Kuvatekstityyppi

Kuvatekstityyppi

Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien loma-

han, lauloaksemme hyviä, parahia pannaksem-

Calibri Italic

Lato Italic

han, lauloaksemme hyviä, parahia pannaksem-

me, kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien.

me, kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien.
Huomioteksti
Fjalla One
versaalein

NÄKYVÄ NOSTO

Jos näitä ei ole käytettävissä voidaan esim.

Word tekstityyppi

Word tiedostoissa käyttää Arial fonttia.

Arial regular

Fontit voit ladata ilmaiseksi osoitteesta:
https://fonts.google.com
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Käyntikorttit

Käyntikortin asemointiohje. Liikemerkin koko on 30x11 mm ja sijaitsee
6 mm päässä käyntikortin yläreunasta
ja 7 mm oikeasta reunasta.
Nimi ja yhteystiedot alkavat 10 mm
kortin yläreunasta ja 7 mm päästä
käyntikortin vasemmasta reunasta.
Yhteystietojen ja kortin alareunan
välinen tila on 7 mm.
Kortin toisesta puolesta löytyy kaksi
eri vaihtoehtoa. Graafiset elementit
menevät leikkaukseen. Ylimenot on
huomioitu aineistoissa.

Käyntikortti
KATI MYLLYMÄKI
johtajaylilääkäri
044 351 2400
kati.myllymaki@essote.fi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Toimipaikka
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, vaihde 015 3511

TERTTU-KAARINA
VIRTANEN-LESKINEN
osastonhoitaja

INFEKTIOVASTAANOTTO

044 351 2499
terttu-kaarina.virtanen-leskinen@essote.fi

040 3596 693
Soittoaika arkisin ma-pe 9-11, vastaanotto ma ja ke

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Sisätautien osasto
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, vaihde 015 3511

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Mikkelin keskussairaala
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, vaihde 015 3511

Kortin toinen puoli
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Kirjekuoret ja postipussi

Kirjekuorien asemointiohje.
Logon koko on esim. E4 kuoressa
50x19 mm ja se sijaitsee 15 mm päässä yläreunasta ja 15 mm
vasemmasta reunasta.
Nimi ja yhteystietojen alareunan välinen tila on 15 mm.

Kirjekuori C4 vaakaan
Kirjekuori C5

Kirjekuori E4 ikkunalla
Kirjekuori C4 ikkunalla

Postipussi
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Julkaisukansia
2017

Julkaisukansia Word- ja InDesign -tiedostoina
TALOUSARVIO 2017
TALOUSSUUNNITELMA
2017-2019

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Heidi Kurki • Tarja Lötjönen

Masentuneiden
vanhempien kokemuksia
vanhemmuudesta,
lapsista ja palveluiden
tarpeesta

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Heidi Kurki • Tarja Lötjönen

Masentuneiden
vanhempien kokemuksia
vanhemmuudesta,
lapsista ja palveluiden
tarpeesta

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
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Heidi Kurki • Tarja Lötjönen

Masentuneiden
vanhempien kokemuksia
vanhemmuudesta, lapsista
ja palveluiden tarpeesta

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lomakkeet ja kansio

Lomakkeiden asemointiohje (.indd).
Logon koko on 35x13 mm ja sijaitsee
12 mm päässä yläreunasta ja 12 mm
vasemmasta reunasta.
Nimi ja yhteystietojen alareunan välinen tila on 10 mm.

Lomakkeista löytyy useita Word -ja
InDesign -vaihtoehtoja

Kansion aineisto

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä
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Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli

Vaihde 015 3511
Y-tunnus 0825508-3

www.essote.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä

Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli

Vaihde 015 3511
Y-tunnus 0825508-3

www.essote.fi

Sähköinen allekirjoitus
Essoten sähköpostin allekirjoitusluonnos

Essoten sähköpostin allekirjoitusluonnos
Logollinen versio
Logollinen versio
Fontti :Calibri
Fontti: Calibri

Ilman logoa-versio

Ilman logoa-versio
Fontti :Calibri

Fontti: Calibri

JOUNI VAUHKONEN
Tiedottaja
040 359 6445
jouni.vauhkonen@esshp.fi

JOUNI VAUHKONEN
Tiedottaja
040 359 6445
jouni.vauhkonen@esshp.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
http://www.essote.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
http://www.essote.fi

JOUNI VAUHKONEN
Tiedottaja
040 359 6445
jouni.vauhkonen@esshp.fi

JOUNI VAUHKONEN
Tiedottaja
040 359 6445
jouni.vauhkonen@esshp.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
http://www.essote.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
http://www.essote.fi
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RollUpin ja julisteiden yleisilme

RollUpeissa logo sijoitetaan ylös, jotta se näkyy eri tilanteissa mahdollisten kalusteiden ja henkilöiden takaa. Aiheeseen sopiva reilun kokoinen
kuva tai mahdollisesti kollaasi useammasta kuvasta, riippuen aiheesta.
Vahva otsikko sekä lyhyt teksti. Alaosa voi olla myös esimerkiksi vaaleanvihreä tai valkoinen. Logo-ornamentti voi olla myös värillinen pohjavärin
mukaan.

Julistepohjassa logo alas allekirjoitukseksi. Aiheeseen sopiva reilun kokoinen
kuva tai mahdollisesti kollaasi useammasta kuvasta, riippuen aiheesta.
Vahva otsikko sekä lyhyt teksti. Alaosa voi olla valkoisen lisäksi vaaleansininen tai vihreä. Logo-ornamenttia voi halutessa käyttää kuvan tai
pohjan päällä värikkäänä tai viivapiirroksena muun aineiston ehdoilla.

Mielenterveyspäivä

Vauvakurssi
Mikkelin
hyvinvointikeskus

Mikkelin
hyvinvointikeskus

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa’ani sanele-

www.essote.fi

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan,
lajivirttä laulamahan.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan,

www.essote.fi

mahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.

www.essote.fi
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Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa’ani
sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni
laulamahan, saa’ani sanelemahan,

www.essote.fi

PowerPoint aineistot
Powerpoint-etusivun malleja.

Jouni Vauhkonen
1.11.2016

Essote 2017 ->

Essote 2017 ->

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
Jouni Vauhkonen
1.11.2016

www.essote.fi

Essote 2017 ->

Essote 2017 ->

Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen
kuntayhtymä

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
Jouni Vauhkonen
1.11.2016

www.essote.fi

Jouni Vauhkonen
1.11.2016

www.essote.fi
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www.essote.fi

Lehti-ilmoitusten tyyli

Esimerkki ilmoituksesta ilman kuvaa

Esimerkkejä ilmoituksesta kuvan kanssa. Ornamentti voi olla värillinen
tai viivapiirros riippuen muusta kuvituksesta.

Tee vanhenevien
lääkereseptien uusimispyynnöt ennen joulua
Omakannasta ei voi tehdä reseptien uusimispyyntöjä Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Kangasniemen, Juvan ja Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
yksiköihin 26.12.2016-1.1.2017 välisenä
aikana. Muut Omakannan palvelut toimivat myös tuolloin.
Myöskään apteekit eivät voi tuolloin välittää sähköisiä uusimispyyntöjä kyseisiin
yksiköihin.
Häiriö johtuu tietojärjestelmämuutoksesta, kun kuntien sote-palvelut yhdistyvät
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymään.
Kiireellisissä tilanteissa reseptin voi uusia ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan
terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin.
Vanhenevat reseptit kannattaa uusia hyvissä ajoin ennen joulua!

Päivystysajat

Sisätautien erikoislääkäri
Haemme toistaiseksi voimassa olevaan virkaan
sisätautien erikoislääkäriä Mikkeliin.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suussani
sulavat, puhe’et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

MIKKELIN HYVINVOINTIKESKUKSEN
PÄIVYSTYSAJAT OVAT MUUTTUNEET:
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa’ani
sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat
suussani sulavat, puhe’et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.
Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa
laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta’alta

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta’alta käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme näillä
raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla. Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien lomahan, lauloaksemme hyviä, parahia pannaksemme,
kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien
Hakemus osoitetaan johtavalle ylilääkärille ja se lähetetään 28.11.2017
klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, kirjaamo, Porrassalmenkatu 35, 50100 Mikkeli. Voit
jättää hakemuksesi myös sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme

Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri
Kati Myllymäki, 044 351 2400

näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.

www.essote.fi

www.essote.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote järjestää jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen, jolloin kuntayhtymän
palveluksessa on noin 3 100 ammattilaista.
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Toimipisteiden merkintä

Eri toimipisteiden tai palveluiden
merkinnässä käytetään selkeää
ja yksinkertaista kylttiä, jossa
toimipisteen nimi on pääosassa.
Essoten logo on allekirjoittajana.
Mikäli kyltti vaatii huomionarvoa
esimerkiksi valkoisella seinällä,
voidaan pohjavärinä käyttää
tummansinistä joko osittain kuten
esimerkissä tai kokonaan, jolloin
logo esitetään negatiivisena.
Kylttipohjia InDesign-tiedostoina

Kylttipohjia Word-tiedostoina

MOISION TOIMIPISTE

MOISION
TOIMIPISTE

MOISION TOIMIPISTE

MOISION TOIMIPISTE
Mahdolliset lisärivit täydentäville teksteille,
kuten aukioloaika, puhelinnumero, tms..

Vaaka A4

Vaaka A3
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Mahdolliset lisärivit täydentäville teksteille,
kuten aukioloaika, puhelinnumero, tms..

Kotisivun ilme ja näytön taustakuvat

Essoten ilme kotisivuilla

Tietokonenäytön taustakuvat
Suurinpiirteinen alkunäkymä ennen rullausta

FI / SE / EN

ETUSIVU

ASIAKKAALLE

TIETOA MEISTÄ

YHTEYSTIEDOT

AAA

Hae sivustolta

Avoimet työpaikat I Extranet I Palaute

Näin löydät meidät
> Kartat ja sijainti
> Keskussairaalan puhelinnumerot ja soittoajat
> Vierailuajat
Etelä-Savon sosiaali- ja
> Ota yhteyttä sähköisesti terveyspalveluiden kuntayhtymä
> Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn

ENSINEUVO: 015 211 411
ma-pe 7.00-21.00
la-su ja pyhät 7.00-15.00

PÄIVYSTYS: 015 225 588
ma-pe 21.00-7.00
la-su ja pyhät 15.00-7.00

Yleinen hätänumero 112
Essote somessa

MENETKÖ NÄILLE VASTAANOTOILLE
– KATSO REITTI VIDEOLTA. LUE LISÄÄ

PALVELUT

Raskaus ja synnytys

Lue lisää

Diagnostiset palvelut Lue lisää

Päivystys

Näytteenotto

Lue lisää

Lue lisää
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