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Hyvä brändi on valttikortti meille kaikille oamkilaisille. 
Haluamme olla yhtenäinen, erottuva ja houkutteleva 
pohjoissuomalainen ammattikorkeakoulu.

Rakennamme jokainen omalla toiminnallamme Oamkin brändiä. 
Kaikki arkipäiväiset tekomme, viestimme ja puheemme 
muokkaavat ihmisten mielikuvia ja tietoja Oamkista. Brändi on 
kaikkea tätä, se muuttuu ja mukautuu jatkuvasti.

Kun pidämme huolta brändistämme, saamme äänemme kuuluviin 
ja teemme tavoitteistamme totta. Tämän brändikäsikirjan 
tarkoitus on antaa eväitä tässä työssä onnistumiseen.

Rakennamme brändiä teoillamme
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Osaamista ja hyvinvointia
pohjoisesta.
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Yhdessä olemme enemmän
Oulun ammattikorkeakoulu on pohjoisessa sijaitseva avaramielinen 
ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Katseemme on vahvasti 
eteenpäin ja osaamme arvostaa aikaisempia saavutuksiamme.

Koulutuksemme synnyttää osaamista. Mukaan ottava ja 
positiivinen ilmapiiri luo edellytykset hyvinvoiville yksilöille 
ja yhteisöille. Avoin ja vastuullinen tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotyömme tukee alueemme yhteistyökumppaneita ja 
tarjoaa edellytykset elinvoimaiselle kasvulle.

Meille yhteisöllisyys on sitä, että luotamme toisiimme. 
Rohkeus olla oma itsensä ja kulkea eteenpäin näkyy kaikessa 
tekemisessämme.
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Luonteeseemme kuuluu olla avoin maailmalle, ihmisille 
ja erilaisille toimintatavoille. Toivotamme ihmiset 
tervetulleeksi yhteisöömme sellaisina kuin he ovat.

Uskomme dialogiin ja siihen, että jokaisella meistä 
on omat vahvuutensa – meidän tehtävämme on 
auttaa löytämään ne. Viestimme kannustavasti, sillä 
haluamme rohkaista jokaista luottamaan itseensä. 
Kokeilemme uutta ja uskallamme onnistua.

Olemme lämminhenkinen 
sparraaja
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Edellytämme koulutustarjonnan ja oman 
osaamisen ajanmukaisuutta, jotta voimme 
tarjota opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille 
mahdollisuuksia onnistua. Seuraamme 
aktiivisesti maailman menoa ja tuomme 
opitun tiedon käytäntöön.

Meille on tärkeää, että työelämä saa 
meiltä parhaat osaajat ja opiskelijamme 
kiinnostavimmat työpaikat.

Olemme unelmien 
mahdollistaja
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Olemme ylpeitä roolistamme yhteiskunnassa. 
Teemme työmme mahdollisimman hyvin, 
sillä tiedämme sen vaikuttavan monen 
ihmisen elämään. Meihin luotetaan siinä, että 
kannamme vastuuta alueellisesta elinvoimasta 
yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Koulutuksemme on korkeatasoista ja 
aikaa kestävä. Meillä suoritettua tutkintoa 
arvostetaan työelämässä.

Olemme luotettava 
vastuunkantaja
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Työmme pohjautuu arvoihin
Oamkin arvot kumpuavat kulttuuristamme ja auttavat meitä 
toimimaan oikein niin jokapäiväisessä arjessa kuin suurten päätösten 
edessä. Arvot antavat meille pohjan, johon kiinnittyä. Ne vastaavat 
kysymyksiin miksi olemme olemassa, mitä haluamme olla ja miten 
toimimme. Ne tekevät toiminnastamme merkityksellistä.

Arvomme ovat:

Avoimuus Vaikuttavuus Vastuullisuus
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Avoimuus perustuu ymmärrettävyydelle ja 
merkitsee toimintojemme läpinäkyvyyttä. 
Avoimuudella rakennamme keskinäistä 
luottamusta. Oamkissa se ilmenee 
vaikuttavana yhteistyönä, avoimena 
tiedon jakamisena, eettisinä 
toimintatapoina sekä avoimuutta 
edistävänä toimintakulttuurina.

Avoimuus
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Vaikuttavuus ohjaa kaikkea tekemistämme. 
Oamkilaisille yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
merkitsee työelämäosaamisen uudistamista, 
tulevaisuusvalmiuksien vahvistamista 
ja elinvoiman kehittymisen edistämistä. 
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.

Vaikuttavuus
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Olemme sitoutuneet toiminnassamme 
vastuullisuuteen – yksilöinä ja 
korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti 
sekä ekologisesti kestävän kehityksen. 
Haluamme kehittyä jatkuvasti ja luomme 
tuloksellisesti ratkaisuja koulutuksen ja 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä 
työelämän kanssa.

Vastuullisuus
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Kannustamme ja rohkaisemme
Oamkilainen kommunikoi persoonansa ja arvojensa mukaisesti 
korostaen yhteisöllisyyttä ja kannustaen ihmisiä löytämään vahvuutensa. 
Olemme avoimia uusille mahdollisuuksille ja pidämme lupauksemme.

Yhdessä muutamme maailmaa -lausetta suositellaan yleiseen 
viestintään ja #luotaitseesi-viestiä erityisesti sosiaaliseen mediaan. 
Ehdotonta rajausta viestien käyttöön ei kuitenkaan ole, vaan ne 
molemmat rakentavat yhteistä brändiämme.

#luotaitseesiYhdessä muutamme maailmaa.

Toistamme johdonmukaisesti kahta yhteistä viestiä:
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Kerromme ajankohtaisista ja merkityksellisistä 
asioista kuin hyvälle kaverille: avoimesti ja 
inhimillisesti. Nostamme yhteiskunnalliseen 
keskusteluun teemoja, joiden puolesta haluamme 
toimia. Keskustelemme siitä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan ja miten voimme yhdessä rakentaa siitä 
paremman.

Haluamme tehdä vaikutuksen niin sanoillamme 
kuin teoillamme. Ylläpidämme avointa ja 
kaikkien ajatuksia arvostavaa turvallista 
keskustelukulttuuria.
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Tältä me näytämme
Olemme tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa 
tuhansien ihmisten kanssa joka päivä: esiinnymme 
muun muassa verkossa, lehdissä, esitteissä, 
todistuksissa ja katukuvassa. Tässä onnistuminen 
vaikuttaa ratkaisevasti Oamkin tunnettuuteen ja 
meistä muodostettuun mielikuvaan.

Johdonmukainen viestintä tukee toimintamme 
jokaista osa-aluetta yksittäisten kurssien 
vetovoimasta kokonaisten koulutusalojen 
imagoon. Yhtenäinen tunnistettava ilme 
liittää Oamkin persoonan ja arvot jokaiseen 
välittämäämme viestiin.
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News Gothic Condensed Bold
News Gothic Condensed Bold Italic

News Gothic Medium

News Gothic Oblique

News Gothic Bold

News Gothic Bold Oblique
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Logomme muodostuu tyylitellyistä kirjaimista, jotka 
kuvaavat avoimuutta ja suuntaa kohti suurempaa. 
Logo on helppolukuinen ja tunnistettava.

Nimemme kirjoitetaan arkikielessä muodossa 
Oulun ammattikorkeakoulu. Virallisissa yhteyksissä 
käytämme nimeä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy.

Oulun ammattikorkeakoulu lyhennetään muotoon 
Oamk. Lyhennys taivutetaan seuraavasti: 
Oamkissa, Oamkista, Oamkiin.

Kansainvälisessä viestinnässä käytämme lyhennettä 
Oamk ja logon englanninkielistä aukikirjoitusta.

Logo
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Oamkin pääväri on tunnistettava 
oranssi. Päävärin kanssa 
käytettävän tekstin väri on musta.

Lisävärejä käytetään harkitusti ja 
selvästi pienemmässä roolissa kuin 
oranssia.

Värien käyttöä ja yksityiskohtia 
avataan tarkemmin Oamkin 
graafisessa ohjeistossa. (RGB: 247–147–30, CMYK: 0–55–100–0)

Oamkin oranssi

Värit
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Oamkin kirjaintyyppi on nimeltään News 
Gothic. Se on ensisijainen valintamme 
kaikkeen kirjoitettuun viestintään.

Järjestelmäfontti Arialia voidaan käyttää 
niissä tapauksissa, joissa ensisijaisen 
kirjaintyypin käyttö ei ole mahdollista.

Internetissä Oamk voi käyttää avoimen 
lähdekoodin kirjaintyyppiä PT Sans.

Kirjaintyyppejä ei tule sekoittaa keskenään.

Kirjaintyyppi

Esimerkki otsikosta

Tässä on esimerkki leipätekstistä: Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nunc efficitur purus quis magna feugiat 
viverra. Vivamus aliquam accumsan nisl eget 
maximus. Morbi tincidunt sodales tortor id 
ornare. Donec et porttitor metus.
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Oamkin kuvissa esiintyy aitoja ja 
tavallisia ihmisiä. He ovat pääasiassa 
Oamkin henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Luomme kuvissa inhimillisen, 
lämpimän ja positiivisen fiiliksen.

Työskentelemme jatkuvasti sen 
puolesta, että kuvamme kertovat 
Oamkin monimuotoisesta, 
innostavasta, kokeilunhaluisesta 
ja ennakkoluulottomasta 
korkeakouluyhteisöstä.

Kuvamaailma
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Oamk viestii kaikissa sovelluksissa visuaalisen 
ilmeensä mukaisesti. Ilmeen yksityiskohtaiset 
ohjeistukset ovat löydettävissä Oamkin 
graafisesta ohjeistosta.

Markkinointikampanjoilla on mahdollista olla 
oma visuaalinen ilmeensä, mutta niiden tulee 
kunnioittaa Oamkin brändi-ilmeen ohjeistuksia.

Seuraavilla sivuilla on toteutusesimerkkejä ja 
yleisiä periaatteita ilmeen hahmottamisen tueksi.

Esimerkkejä
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Toimitilat
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Sosiaalinen media
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Painotuotteet
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Oamk kotimaassa
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Oamk kansainvälisesti

33



Jos sinulla on kysyttävää brändikäsikirjasta tai tarvitset apua, 
ota yhteyttä Oamkin viestintään (viestinta@oamk.fi).

Kiitos, kun huolehdit 
Oamkin brändistä!
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