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1. Brändin ydin

1.1.

Bränditarina
MITÄ

Tunnettu ja luotettu kotimainen
tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa
musiikin ammattimaisen tekemisen ja
käyttämisen.

TÄÄLTÄ KÄSIN PUHUMME NYKYISILLE ASIAKKAILLEMME. Huolehdimme siitä, että musiikin

tekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhönsä
keräämällä korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä ja maksamalla ne edelleen heille. Musiikin
käyttäjille meillä on tarjota laaja repertoaari
tunnettuja ja ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia,
joista he saavat lisäarvoa toiminnalleen.

MITEN
Uuden tason tekijänoikeuspalvelumme
helpottavat asiakkaidemme elämää –
Tunnemme musiikin tekijän ja käyttäjän
tarpeet ja muodostamme sillan näiden
välille.

TÄÄLTÄ KÄSIN PUHUMME UUSILLE ASIAKKAILLE. Strategiamme mukaisesti tavoitteem-

me on viedä tekijänoikeuspalvelumme uudelle
tasolle. Itsehallinnointi ja uudistuvat verkkopalvelumme sekä lukuisat teknologiakokeilut
lunastavat tätä. Kykenemme uudistamaan alaa,
koska tunnemme toimintaympäristön haasteet

MIKSI

ja mahdollisuudet.

Jotta jokainen voi kokea
musiikin voiman.

TÄÄLTÄ KÄSIN PUHUMME SUURELLE YLEISÖLLE. Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää ja

sillä on arvoa yksilölle, yhteiskunnalle ja yrityksille. Olemme musiikin puolella, jotta se voisi
soida tulevaisuudessakin.
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1. Brändin ydin

1.2.

Slogan
Music is Power ︱ Musik är kraft
Sloganimme ei selittele vaan herättää ajattelemaan.

mainokset tai konsertit ilman ihmisiin iskevää musiik-

Siihen kiteytyy Teoston henki ja tekeminen monella

kia. Musiikilla on merkitystä.

tasolla: Musiikin tekijälle musiikin voima merkitsee
luovuuta, ilmaisua, elämäntapaa, tekemistä ja par-

Teosto on ollut jo yli yhdeksänkymmenen vuoden ajan

haimmillaan ammattia, kun taas kokijalle se syventää

mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa musiikin

hetkiä, inspiroi, muokkaa elämäntilanteita, tekee

arvo ja merkitys ymmärretään. Olemme mahdollis-

muistoja ja auttaa eteenpäin.

tamassa ihmisille tärkeän asian kehittymistä, syntymistä ja käyttämistä. Slogan toimii näin erinomaisesti

Musiikin käyttäjä hyödyntää musiikin voimaa töidensä

myös edunvalvonnallisissa yhteyksissä - musiikin

kautta rakentaessaan kokijalle elämyksiä - mitäpä oli-

puolesta kannatta pitää ääntää niin että tuntuu.

sivat vaikkapa radio- ja televisio-ohjelmat, elokuvat,
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2. Brändipersoona

2.

Brändipersoona
Brändipersoona kuvastaa, millainen
Teosto olisi, jos se olisi ihminen.
Miten toimimme jokapäiväisessä arjessamme ja miten suhtaudumme meitä
ympäröivään maailmaan. Brändipersoonassa kiteytyy, miten brändin ydin näkyy
ulospäin

Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Arvostamme asiak-

Olemme uudistuva ja kansainvälinen. Olemme kiinnostuneita

kaitamme ja asetamme heidän etunsa ensimmäiseksi. Kaikilla

siitä mitä musiikkialalla tapahtuu meillä ja maailmalla. Seuraam-

asiakkaillamme on oikeus saada tarpeisiinsa vastaavaa palvelua

me aikaamme ja pohdintamme johtavat konkreettisiin tekoihin.

yhdeltä luukulta. Toimimme tehokkaasti ja ripeästi. Sovitamme
asiakkaan oikeudet alati muuttuvaan pelikenttään niin, että toi-

Tuomme turvallisuutta ja varmuutta. Olemme alamme asian-

minnalla on tulevaisuutta ja peli pysyy reiluna.

tuntija, jolla on uusin tieto ja modernit ratkaisut – ja joka pitää
myös asiakkaansa ajan tasalla. Ratkaisumme ovat aina harkittu-

Olemme helposti lähestyttäviä – meidän kanssamme ihminen

ja ja perusteltuja.Asiakkaamme voi luottaa, että mei dän kans-

tulee kuulluksi ja huomioiduksi. Olemme seurallisia, kiinnos-

samme hän on hyvissä käsissä.

tuneita asiakkaistamme ja kohtelemme kaikkia tasapuolisen
ystävllisesti ja empaattisesti – oli kyseessä sitten suuri tai pieni

Olemme ymmärrettävä. Puhumme asiakkaan kieltä, selkeästi ja

toimija.

tarvittaessa myös monikielisesti. Emme saivartele tai käytä tarpeettomasti alan jargonia. Käytämme konkretisoivia esimerkke-

Autamme ja opastamme asiakkaitamme kohti oikeaa ratkaisua
ja selkeytämme monimutkaiselta tuntuvia asioita. Pyrimme aina
tarjoamaan vaivattominta vaihtoehtoa.
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jä ja varmistamme että asiakas on ymmärtänyt asian.
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2. Brändipersoona

2.1.

Tone-of-voice
Asenne on kohdillaan

Auttaen ja opastaen

Ymmärrettävästi,
ihmisten kielellä

Ytimekkäästi asiaan

Teosto on hyvien puolella,

Meitä on helppo lähestyä ja

musiikin mahdollistaja, joka

otamme asiakkaan vastaan

Käytämme aina selkeää kieltä

kertoo olennaisen – maalaileviin,

Olemme viestinnässämme

toimii musiikin puolesta. Emme

ystävällisesti. Tiedämme, miten

asiakaspalvelussa, emmekä

asian avoimeksi jättäviin sekä

aktiivinen osapuoli - tarjoamme

säästele näkemyksiämme, kun

systeemi toimii, ja olemme aina

tarpeettomasti hämmennä

huomiota kerjääviin klikki-

musiikista kiinnostuneille aina

on kysymys musiikin tulevai-

valmiita auttamaan. Opastamme

asiakasta alan jargonilla.

otsikoihin emme sorru. Alkuun

jotain uutta ja kiinnostavaa. Asiat

suudesta ja tekijöiden turvasta.

asiakasta eteenpäin kaikissa

Avaamme vaikeat termit saman

pitää aina saada perustiedot

eivät jää kanssamme kesken ja

Emme kuitenkaan syyllistä tai

vaiheissa emmekä koskaan jätä

tien ja varmistamme, että kum-

lyhyesti – olennaisen pitää selvitä

ohjaamme selkeästi eteenpäin

asettaudu kenenkään yläpuolelle

häntä yksin.

pikin osapuoli on kartalla siitä

jo muutamasta ensimmäisestä

- tiedät aina mitä tehdä seuraa-

mistä puhutaan.

lauseesta.

vaksi.

– olemme aina valmiita ystävälliseen dialogiin ja kuuntelemaan
uusia näkemyksiä.
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3. Logo

3.

Logo
Teoston logon ensisijainen väritys on tahdinsininen tai
teoksenvihreä, toissijaisina väriversioina hyväksytään
musta ja valkoinen.
Logon ja sloganin yhteiskäyttöä varten on luotu käyttövalmiit pysty- ja vaakamuotoiset vakiomuodot.

Logon laadukkaan luettavuuden takaamiseksi sille on
määritelty suoja-alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa muita
elementtejä. Suoja-alue määrittyy logon s-kirjaimen
korkeuden mukaan.
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3. Logo

3.1.

Logo käyttö
Johdonmukainen käytös herättää luottamusta, niin
ihmisten kuin yritystenkin kohdalla. On ensisijaisen
tärkeää, että kaikki Teostoon liittyvät toimet ja toimijat
näyttäytyvät yhtenäisinä ja tunnustavat samaa visuaalis-

Käytä logoa rohkeasti valokuvien päällä – kunhan logo
säilyttää hyvän luettavuutensa. Kiinnitä huomiota
tunnuksen suoja-alueeseen ja riittävään kontrastieroon
kuvan kanssa.

Esimerkin kuva on kaikin puolin mielenkiintoinen mutta
logon tausta on liian levoton. Sommittelua muuttamalla
tämänkaltaiset ongelma yleensä korjaantuu.

Voimakkaiden väripintojan tai kuvioiden päälle logoa
sijoittaessa tulee pitää huolta logon riittävästä
värikontrastista. Valkoinen negatiivilogo toimisi
mallikuvan kohdalla erinomaisesti.

Logoon ei tule milloinkaan tehdä minkäänlaisia tehostuksia, kuten varjostuksia tai kiiltoja.
Myös tunnuksen kääntely ja vääntely on ehdottomasti
kielletty.

ta perimää.
Suhtaudumme logoomme kuin arvostettuun uniformuun,
jonka kantajalta voidaan odottaan johdonmukaista ja arvostettavaa käyttäytymistä.
Tässä esitellyt esimerkit antavat tarvittavat reunaehdot
tunnustemme oikeille käyttötavoille. Yksi nyrkkisääntö
on yli muiden: käytä aina tunnusten originaalitiedostoja,
älä yritä itse luoda tai muokata Teoston tunnusta – vaikka
olisi kuinka kiire tai asia tuntuisi vähäpätöiseltä.
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4. Värimaailma

VÄRIEN ROOLIT*

4.

PÄÄVÄRIT

30 %

Värit
TEOS

Moderni viestintä vaatii entistä laajempaa
väripalettia
Päävärit on tuttuja, tunnistettavia Teoston värejä. Värien
nimeäminen helpottaa sisäistä kommunikointia ja syventää niiden merkityksiä. *Julkisissa ulostuloissa suositaan

20 %

TAHTI

10 %
PMS

388

PMS

320

RGB

212 232 56

RGB

0 156 182

CMYK

18 0 80 0

CMYK

100 0 29 0

HTML

D4E838

HTML

009CB6

TUKIVÄRIT

päävärejä. Tukivärit syventävät ja vahvistavat vaikutusta
— ja toimivat tarvittaessa iskevinä pääväreinä sopivissa
tilanteissa.

KOMPPI

FILLI

COVER

HITTI

FEIDI

Ohessa Teoston väripaletti virallisina väriarvoina. Kuvattujen värien lisäksi voidaan käyttää mustaa ja harmaan
eri sävyjä. Eri sävyasteita käyttämällä saadaan luotua

PMS

2695

PMS

Warm Gray 1 50%

PMS

3305

PMS

7416

PMS

432

visuaalisia hierarkioita, esim. käyttöliittymien tai info-

RGB

46 26 71

RGB

235 230 225

RGB

0 50 40

RGB

250 110 80

RGB

34 55 61

grafiikoiden yhteydessä. Suosituksia värien käyttöön

CMYK

91 100 8 59

CMYK

3367

CMYK

92 25 70 68

CMYK

0 72 70 0

CMYK

65 43 26 78

HTML

2E1A47

HTML

EBE6E1

HTML

003228

HTML

EB6450

HTML

22373D

seuraavalla sivulla.
PMS ja CMYK määritykset perustuvat Pantone Color Bridge -viuhkaan (08/2014)
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4. Värimaailma

KONTEKSTI
4.1.

Värien käyttö

Neutraali
A

B
Värien yhdistelyssä maltti on valttia. Laajentunut palettimme avaa monipuolisia mahdollisuuksia värien käyttöön mutta Teoston ilmeen ei ole
tarkoitus olla levottoman räikeä.

Eloisa
A

Valitse vain yksi pääväri per julkaisu tai mediapinta.
Valitse päävärisi kanssa yhteen sopiva tukiväri, mikäli
konteksti ja viesti sitä vaatii. Voit myös laajentaa spektriä
käyttämällä värien eri sävyasteita. Musta ja harmaan eri

B

sävyt ovat aina luotettavia kumppaneita.
Anna arvoa myös valkoiselle: tarkoitus ei ole täyttää tyhjyyttä väreillä vaan hengitystilan jättäminen on Teoston
ilmeessä ensisijaisen tärkeää. Lähtökohtaisesti emme
kiellä mitään väriyhdistelmää – muuttuuhan maailmakin
koko ajan! Ohessa muutama esimerkki potentiaalisista
väriyhdistelmistä.
12

Rauhallinen

PÄÄVÄRI

TUKIVÄRI

5.

• REGULAR

5. Typografia

• BLACK
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Typografialla viestimme osaamista ja asian ymmärrystä. Vakiintuneiden tunnusten ja värimaailman jälkeen tärkein osatekijä tunnistettavassa
yritysilmeessä on johdonmukainen typografia.
Pääkirjasintyyppinämme toimiva Barlow on selkeästi ar-

• LIGHT

• BOLD

Typografia

tikuloiva, uskottava ja moderni faktojen esittäjä. Lora on

sissa, Lora pääsee esille lähinnä pieninä nostoina, sekä
leipätekstinä toimituksellisessa sisällössä.
Barlow ja Lora ovat vapaasti saatavilla Google Fonts
-palvelusta. Standardikirjasimisita Barlowin korvaajana
käytetään Arialia, Loran korvaajana Georgiaa.

13

• BOLD

Barlow on suvereeni ykkösvalinta lähes kaikissa sovelluk-

• ITALIC

Roolijako näiden kirjasintyyppien välillä on hyvin selkeä:

• REGULAR

tuo tyylikirjoomme ajatonta asiantuntijuutta.
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5. Typografia

RIVIREKISTERI 1.8
META

5.1.

PÄÄOTSIKKO

1.3

+20

1

PÄÄOTSIKKO

regular

3.4

3.6

-5

1

INGRESSI

bold

1.2

2.0

0

1

VÄLIOTSIKKO

bold

1.0

1.3

+15

0

LEIPÄTEKSTI

regular

1.0

1.8

0

1

ALAOTSIKKO

medium

1.6

1.8

-5

1

ERIKOISNOSTO

Lora regular

1.7

2.9

0

0

IS
ER

I

INGRESSI

la. Tämä ingressi on ladottu Barlow Bold -leikkauksella.

VI

RE

KI

ST

AL

Oheiset esimerkit eivät ole ohjekokoja kaikkiin
sovelluksiin. Annetut mitat ovat suhteellisia ja
sovellettavissa ns. asiakirjayhteyksissä, kuten
Word-tekstidokumenteissa.

SÄ

LK

EE

1.0

Ingressi johdattaa syvemmälle aiheeseen muutamalla lauseel-

RI

NA
GI

AR
M

medium + all caps

JÄ

TY
S
IS
NV
ÄL
RJ

AI

I
KI

RI

VI

VÄ
L

NK
OK
O
AI
KI

RJ

I
YL
TY

META
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Pääotsikon tulisi
herättää mielenkiinto

N

Perustyylit

APUOTSIKKO ON OPTIONAALINEN

VÄLIOTSIKKO

VÄLIOTSIKKO OSIOI JA SELKEYTTÄÄ

LEIPÄTEKSTI

Leipäteksti on lähtökohtaisesti Barlow Regularia. Jukolan talo, eteläisessä
Hämeessä, seisoo erään mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää.

Alaotsikko vaihtaa aihetta
Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa,
ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu,
apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä,
ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.

ERIKOISNOSTO

Tämä on sitaattinoston tyyli,
joka käyttää Loran regularleikkausta.

5.2 Typografia: sovellusesimerkkejä
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6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.

Kuvituselementit
ja infografiikka
Teosto on silta musiikin ja kuulijan –
tekijän ja kokijan välillä.
Kipinä ja Nuottipilvi visualisoivat musiikin
koossa pitävää voimaa. Graafisin kuvioin
teemme musiikin energian näkyväksi ja luomme
tunnistettavaa, Teoston omaa kuvamaailmaa.
Kipinä ja Nuottipilvi esiintyvät kuin asemansa
tuntevat maailmanluokan artistit: pääasiassa
erikseen, harkiten ja kun hyvältä tuntuu.
Tarkemmin kuvituselementtien käytöstä
seuraavilla sivuilla.
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6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.1.

Kipinä
Kipinä kuvaa keskuudessamme alati leijailevaa yhteisen kokemuksen, ajatuksen ja tunteen
mahdollisuutta.
• Kipinän avulla saadaan kuvien päälle tilaa tekstille.
Huomaa tiputtaa Kipinän peittävyyttä 90–92 %:iin.
• Samassa näkymässä saa esiintyä maksimissaan kaksi
Kipinää, mutta vain jos yksi on selkeästi isompi ja näkyvämpi.
• Kipinän muotoa ei saa muuttaa mutta sen kokoa ja

Kipinä on selvästi läsnä, antaa mahdollisuuksia
taitollisen sisällön lisäämiselle kuvan yhteyteen
mutta ei peitä kuvan pääesiintyjää.

rajausta saa.
• Kun kuva- tai sivuala jaetaan 4x4-ruudukkoon, Kipinän
tulee olla näkyvissä aina vähintään neljässä mutta
maksimissaan 12:ssa ruudussa.
• Nuottipilven kanssa samassa näkymässä voi olla korkeintana yksi Kipinä.

17

Kipinä voi esiintyä kaikissa Teoston paletin
väreissä. Valitse sopiva väritys kontekstin mukaan
– vinkkejä värien yhteiskäyttöön sivulla 17.

Kaksi samanarvoista Kipinää kuvan päällä
lipsahtaa koristelun puolelle – vältä tätä.

Brändikäsikirja 2020

6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.2.

Nuottipilvi
Nuottipilvi on nimensä mukaisesti ryöppy ääniä
ja säveliä, jotka liikkuvat ihmisten – kuulijoiden ja
muusikin tekijöiden – välillä.
• Asettamalla Nuottipilvi ”vuotamaan” ulos kuvapinnasta, voidaan vahvistaa kuvan ja tekstin yhteyttä.
• Vain yksi Nuottipilvi voi olla kerralla esillä.
• Kipinän ja Nuottipilven esiintyminen yhdessä ei ole
kiellettyä mutta hyvin harvinaislaatuinen tehokeino
– kuten reunion-konsertti tai ekan demon uudelleen
masterointi.
• Nuottipilveä voi rajata ja käännellä vapaasti, kunhan se
tunnistetaan Nuottipilveksi. Rajatessasi Nuottipilve,
poista vajaiksi leikkaantuvat yksittäiset pisteet.
• Nuottipilveä voi käyttää kaikissa Teoston paletin
väreissä. Valitse sopiva väritys kontekstin mukaan –
vinkkejä värien yhteiskäyttöön sivulla 17.
18
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6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.3.

Infografiikka
Ensiarvoisen tärkeää on infografiikoiden selkeä
luettavuus, tiedon ilmava esittely ja sitä kautta
saavutettava luottamus.
• Teoston infografiikat jaetaan kahteen ryhmään: diagrammeihin ja infonostoihin. Diagrammeilla tarkoitetaan perinteisiä tietoa havainnollistavia kaavioita
(esimerkit A). Infonostot tarjoilevat lukijalle selkeän
kiteytyksen, päätelmän tai tuloksen (esimerkki B).
• Infografiikoissa luotamme selkeään typografiaan,
värien voimaan ja annamme tilaa lukijalle. Huomiota
häiritsevä koristelu – kuten kaavioiden varjostukset tai
epäolennaiset kuvituskuvat – pyritään minimoimaan.
Infografiikka itsessään on kuvitus.
• Sisältöön sopivien kuvituselementtien, kuten ikoneiden, käyttö on sallittua grafiikoiden yhteydessä.
• Värien käyttöön lähtökohta on, että kerralla infografiikoissa on käytössä korkeintaan kolme väriä. Selkeytä
hierarkiaa osasävyjen avulla, älä toisilla väreillä.
19

42 %
vastaajista uskoo
musiikinkulutuksen
kasvuun.
Musiikkialan barometri 2019

A
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6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.4.

Ikonit
Ikoneiden uusi sukupolvi perustuu Nuottipilvielementistä johdettuun pistegridiin.
Ikoneiden tarkoitus on tehostaa digitaalisten
palveluidemme käyttöä parantamalla
käyttöliittymien silmäiltävyyttä.
Ikoneita voidaan käyttää myös esim. infografiikoiden
yhteydessä. Seuraavalla sivulla on havainnollistettu ikoneista johdettujen piirroskuvitusten mahdollisuuksia.

20
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6. Kuvituselementit ja infografiikka

6.5.

Piirrokset
Kun ikonit eivät riitä ja valokuvissa tapahtuu
liikaa, viestin tukena voidaan käyttää
piirrosgrafiikoita.
Teoston piirrostyyli on sukunäköinen ikonien kanssa, joten niitä voidaan käyttää helposti rinnakkain: piirroksissa
voidaan enemmän leikitellä värien ja yksityiskohtien
kanssa.
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7. Kuvamaailma

7.

Kuvamaailma
Kuva käyttökohteen mukaan
Teoston kuvamaailma perustuu kolmeen kategoriaan,
joita kaikkia yhdistää voima ja intohimo musiikkiin. Koska
kuvan voima on suuri, käytä sitä harkiten ja tarkoituksen
mukaan. Kuvan tulee aina tukea ja kuvittaa viestiä, eikä
vain täyttää tyhjää tilaa värein. Mieti aina, voiko kuvan
merkitystä ymmärtää väärin, tai voiko kuva kääntyä muuten viestiä vastaan.
Varmista, että kuvan resoluutio riittää painolaadun
takaamiseksi. Mikäli kyse ei ole kuvapankkikuvista, varmista myös että kuvien käyttöön on lupa henkilöiltä, jotka
kuvissa tunnistettavasti esiintyy.
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7. Kuvamaailma

7.1.

Kuvakategoriat
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BRÄNDIKUVAT: ARTISTIT

BRÄNDIKUVAT: VOIMA

HENKILÖKUVAT

KUVITUSKUVAT

Kuvamaailman tämänhetkinen
peruspilari on artistikuvat, joiden
sävymaailmaa on yhtenäistetty
kevyellä toonauksella. Älä käytä
käsittelemättömiä, alkuperäisiä
kuvia tai mustavalkoversioita.

Teoston brändikuvissa on tärkeää
tuoda esille musiikin kokija. Kuvissa
pyritään dramatisoimaan musiikin
voimaa tekijän ja kokijan välillä:
hetkeä kun musiikki koskettaa.
Vaikutusta voidaan alleviivata
Nuottipilven avulla. Brändikuvissa
tulee suosia aitoja tilanteita.

Kuva viestiköön persoonasta
ja luovasta asenteesta joka
kuuluu meidän toimintaan. Käytä
yhteystietojen henkilökuvissa
taustoina Teoston brändivärejä
- mahdollisuuden mukaan
jo kuvaustilanteessa (ei
jälkikäsittelyssä). Vältä kirjavia
vaatteita ja teennäisiä poseerauksia.
Suosi ammattikuvaajaa aina kun
mahdollista.

Brändikuvien yhteydessä otettuja
musiikkiaiheisia kuvituskuvia
voi käyttää monipuolisesti
käyttökohteissa, jotka vaatii
kuvitusta. Näissäkin kuvissa
pätee sama kevyt toonaus kuin
brändikuvissa.
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8. Käytännön esimerkkejä

KÄYTÄNNÖN
ESIMERKKEJÄ
8.1. Dokumenttipohjat
8.2. Toimistotarpeita
8.3. Rollupit
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8. Käytännön esimerkkejä

8.1.

Dokumenttipohjat
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8.2.

Toimistotarpeistoa
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8.3.

Rollupit
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