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KouluruoKadiplomiN® ja MaKUaaKKOSET-DIPLOMIN® GraaFiSET TuNNuKSET

Kouluruokadiplomin ja Makuaakkoset-diplomin graafiset tunnukset ovat ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämien diplomien 
viralliset tunnukset, joita diplomin ansainneet koulut ja päiväkodit voivat käyttää markkinoinnissaan ja viestinnässään diplomin 
voimassaolon aikana. Diplomi on voimassa kolme vuotta sen saamisesta alkaen, mutta se on uusittava jo aiemmin, jos ruoka-
palveluiden tuottaja vaihtuu.

Kouluruokadiplomi ja Makuaakkoset-diplomi ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tunnukset omistaa ja niiden käyttöä valvoo 
ammattikeittiöosaajat ry.
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Johdanto

Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi on koululle myönnettävä tunnustus ravitsemuksel-
lisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edis-
tämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan koulu-
ruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden 
toteutumisesta. Kouluruokadiplomin myöntämisestä vastaa Ammatti-
keittiöosaajat ry.

makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravit-
semuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän 
päiväkotiruokailun edistämisestä.

Makuaakkoset-diplomi kannustaa moniammatilliseen yhteistyöhön 
lasten ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruokailun toteuttamisessa ja 
edistää ruokakasvatukseen liittyvää yhteistyötä päiväkodin, ruokapalve-
luntuottajan sekä kotien välillä. Makuaakkoset-diplomin myöntämisestä 
vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.
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Graafinen tunnus

Kouluruokadiplomi 

Kouluruokadiplomin visuaalisen ilmeen juuret ovat Ammattikeittiöosaa-
jat ry:n Herkkuammatti-kampanjan visuaalisessa ilmeessä, josta on poi-
mittu tunnuksen koko värimaailma ja hieman muotokieltä. Visuaaliseen 
ilmeeseen on haettu paitsi raikkautta ja myönteistä näkyvyyttä niin myös 
asiallisuutta.

Kouluruokadiplomin muotokielellä on haluttu korostaa ammatillisuutta 
ja kouluruokadiplomin kriteeristön vakautta. Tunnuksen kuvaelementis-
tä on tehty yksinkertainen ja vahvasti tyylitelty, keveyttä siihen on haettu 
yläosan pienellä läpinäkyvyydellä. Porkkanan terhakasta naatista muo-
toutui kruunu tunnuksen ylle. 

makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomin graafisen tunnuksen suunnittelulähtökohtana 
oli Kouluruokadiplomin tunnus, jonka vihreän taustavärin ja naattikruu-
nun säilymisellä haluttiin taata yhtenäinen ilme laajentuvaan diplomiper-
heeseen. Makuaakkoset-sanan tavoitteena on toimia laajana käsitteenä, 
joka kuvaa makujen opettelua, syömään oppimista ja ruokakasvatusta.

Logon yksilöinti toteutettiin vaihtamalla Kouluruokadiplomin porkka-
na yksittäisestä elementistä kolmeen kasvin yhdistelmään, ns. marja-
heinään. Herkulliset ja terveelliset sekä lapsia syömään houkuttelevat 
marjat sopivat kuvaamaan niin pieniä ruokailijoita kuin myös aakkosiin 
sopivaa kolmen kirjaimen yhdistelmää A,B,C. Mustikan sävystä diplomi-
perheeseen saatiin oranssin, vihreän ja keltaisen rinnalle uudeksi sävyksi 
luotettavuutta kuvaava sinisen sävy.
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Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisen pohjan päällä. Värillisen poh-
jan päälle sijoitettaessa on huomioitava tunnuksen erottuvuus taustas-
taan. Tunnuksen tulee näyttäytyä selkeänä ja riittävän isona: tekstin tu-
lee olla luettavaa. Tunnusta ei saa muokata.

TuNNuKSEN VÄri
Tunnusta käytetään aina ensisijaisesti värillisenä. Harmaasävyistä tun-
nusta käytetään vain tarvittaessa esim. yksivärisiin tulosteisiin. 

NETTibaNNEri
Dipomin ansainneet koulut ja päiväkodit saavat käyttöönsä internet-si-
vuille soveltuvan bannerin, josta tulee tehdä linkitys kouluruokadiplomi.
fi/makuaakkosetdiplomi.fi –sivulle. 
(http://www.kouluruokadiplomi.fi)  (http://www.makuaakkosetdiplomi.fi)

rEKiSTErÖidYN TaVaramErKiN TuNNuS TEKSTiSSÄ
Kouluruokadiplomi ja Makuaakkoset-diplomi ovat rekisteröityjä tava-
ramerkkejä. Merkin yhteydessä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin 
® tunnusta. Kirjoitetussa tekstissä rekisteröidyn tavaramerkin tunnus ® 
on suositeltavaa lisätä Kouluruokadiplomimin® ja Makuaakkoset-dip-
lomin® nimen perään silloin, kun se mainitaan tekstissä ensimmäisen 
kerran.  

Tunnuksen käyttö
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Tunnuksen käyttö
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Tunnuksen läheisyydessä oleva teksti sijoittuu aina suoja-alueen ulkopuolelle.
Tunnuksen yläpuolella teksti sijoittuu siis tähän - tai jopa kauemmaksi tunnuksesta.

Vaalealle pohjalle sijoitettu tunnus erottuu hyvin. Tummalle/samankaltaiselle pohjalle sijoitettu tunnus ei erotu riittävän hyvin.

Tunnuksen läheisyydessä 
oleva teksti sijoittuu aina 
suoja-alueen ulkopuolelle. 
Tunnuksen vierellä 
teksti sijoittuu siis tähän 
- tai jopa kauemmaksi 
tunnuksesta.

Tunnuksen läheisyydessä oleva teksti sijoittuu aina suoja-alueen ulkopuolelle.
Tunnuksen alapuolella teksti sijoittuu siis tähän - tai jopa kauemmaksi tunnuksesta.

Suoja-alueella tarkoitetaan tunnuksen ympärille rauhoitettavaa 
tilaa, johon ei sijoiteta tekstiä, kuvia tai muita elementtejä. 

Valkoiselle pohjalle 
sijoitettu tunnus 
erottuu hyvin.
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Värinumerot
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HARMAASÄVYTUNNUS, mustan sävyt                75 %                50 %                 25 %  

        HUOM. Tunnuksen kruunun eli porkkanan naatin vaaleanvihreä on läpinäkyvä, peitto 75 %.     
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