
TARVITSETKO APUA?
Tutustu aluksi tähän käyttö
oppaaseen. Jos sinulla on kysyttä
vää merkin käytöstä, ota yhteyttä 
 WWF:ään. Autamme mielellämme! 

Green Office -tiimin yhteystiedot: 
www.greenoffice.fi

MISTÄ MERKKI LÖYTYY? 
Green Office -merkki eri muodoissaan on 
ladattavissa Green Office Omapalvelussa 
(oma.greenoffice.fi). Jos et ole itse Omapal
velun käyttäjä, ota yhteyttä toimistosi Green 
Office -yhteyshenkilöön. Green Office -toi
mistojen mainos ja viestintätoimistot voivat 
tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan WWF:ään.

WWF GREEN OFFICE -MERKKI 
Käyttöopas
WWF Green Office -sertifikaatti on todistus työpaikkasi 
ympäristövastuusta. Tästä oppaasta saat ohjeita ja 
vinkkejä Green Office -merkin käyttöön!
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SISÄINEN VIESTINTÄ

Green Office -merkki kan-
nustaa työyhteisöä toimi-
maan vastuullisesti arjessa 
ja auttaa kertomaan ympä-
ristöjärjestelmään liittyvistä 
käytännöistä työpaikalla.

Merkkiä voi käyttää toimis-
ton sisällä Green Officeen ja 
vastuullisuuteen luontevasti 
liittyvissä yhteyksissä.

Toimisto voi käyttää Green 
Office -merkkiä sisäisessä viestinnäs-
sään heti, kun se on solminut WWF:n 

kanssa Green Office -sopimuksen. 

IDEOITA MERKIN KÄYTTÖÖN: 

Sähköiset tai kirjalliset 
ohjeet henkilökunnalle 
• esim. intranet ja muut sisäiset vies

tintäkanavat, henkilöstötiedotteet, 
perehdytysopas, hankintaohjeistus

Green Office -ohjeet 
toimiston tiloissa 
• esim. sammuta valot kyltit, vä

hennä tulostusta -ohjeet, jätteiden 
lajittelu ja kierrätysohjeet, ekovinkit

Toimiston omassa 
käytössä olevat 
kestomukit

Sisäiset kampanja- ja 
tiedotusmateriaalit

Omat toimitilat 
• esim. kokoushuoneet,  

infonäytöt tai ns. rollupit 
• tarra toimiston ovessa
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ULKOINEN VIESTINTÄ 
JA MARKKINOINTI
 

Kun kaikki toimistot eivät ole mukana:
Merkkiä saavat käyttää Green Office 
 -sopimuksessa määritellyt toimistot. 

Jos merkki on suuressa organi-
saatiossa myönnetty vain osalle toi-
mistoja, merkin käyttöä suhteutetaan 
Green Office -ympäristöjärjestelmän 
käytön laajuuteen.

Merkin yhteyteen lisätään tarvit-
taessa selitys, esimerkiksi:
- [Organisaation nimi] pääkonttori on 
mukana WWF:n Green Office -ver-
kostossa.
- [Korkeakoulun nimi] kampuksilla X 
ja Y on käytössään WWF Green Office 
-ympäristöjärjestelmä.
- Suurimmat toimipisteemme ovat 
mukana WWF:n Green Office -ver-
kostossa.

ILMOITA MERKIN KÄYTÖSTÄ
Kerro etukäteen WWF:lle ulkoisen 
viestinnän ja markkinoinnin materi
aaleista, joissa Green Office -merk
kiä käytetään. Merkissä on mukana 
WWF:n pandalogo, joten WWF:n 
tulee tietää, missä merkki näkyy ja 
tarkistaa, että sitä on käytetty oikein.

Milloin?
Toimisto voi käyttää merkkiä 
ulkoisessa viestinnässä ja mark-
kinoinnissa, kun WWF on tarkas-
tanut toimiston ympäristöjärjes-
telmän ja myöntänyt toimistolle 
merkin käyttö oikeuden.
 

Miten?
Merkkiä voi käyttää Green Of-
ficeen tai vastuullisuuteen luonte-
vasti liittyvissä yhteyksissä. Jul-
kaisutavasta on ymmärrettävä, 
että merkin käyttö ei liity organi-
saation tuotteiden ja palvelujen 
ympäristövaikutuksiin, vaan toi-
miston ympäristöjärjestelmään.  
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SOSIAALINEN MEDIA
Yksittäinen julkaisu

Vakioelementti 
esimerkiksi profiilikuvassa

UUTISKIRJE
Yksittäinen julkaisu

Alatunniste 
Merkki liitetään muiden 
vastaavien ympäristö tai 
yhteistyömerkkien rinnalle.  

Merkkiä ei tule käyttää 
samanarvoisena organi
saation oman logon kanssa 
uutiskirjeen yläbannerissa.

ULKOINEN VIESTINTÄ 
JA MARKKINOINTI

WWW-SIVUT
Organisaation omat www-sivut
Merkistä linkitetään WWF:n Green Office -sivulle 
(www.greenoffice.fi tai www.greenoffice.fi/en) 
tai organisaation omalle vastuullisuussivulle, 
jossa on lisätietoja myös Green Officesta.

Jos organisaation kaikille toimistoille ei ole 
myönnetty merkin käyttöoikeutta, lisätään mer
kin yhteyteen selitys Green Officessa mukana 
olevista toimistoista. Selitys voi sijaita merkin 
rinnalla tai merkin yhteyteen linkitetyllä sivulla.

Verkkokauppa tai vastaava 
ensi sijaisesti kaupallinen sivusto

SÄHKÖPOSTI
Sähköpostin allekirjoitus 
Merkistä linkitetään WWF:n Green Office -sivulle 
(www.greenoffice.fi tai www.greenoffice.fi/en) 
tai organisaation omalle vastuullisuussivulle, 
jossa on lisätietoja myös Green Officesta.

IDEOITA MERKIN KÄYTTÖÖN: 

Ideoita merkin 
käyttöön

Kielletty käyttö 

www.greenoffice.fi
www.greenoffice.fi/en
www.greenoffice.fi/en
www.greenoffice.fi
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ASIAKIRJAT JA ESITYKSET
Esimerkiksi lehdistö-
tiedotteet, tarjouspyynnöt 
ja sähköiset esitykset
Merkki liitetään muiden vastaavien ym
päristö tai yhteistyömerkkien yhteyteen 
esimerkiksi dokumentin alalaitaan tai 
aiheeseen muuten liittyvään yhteyteen, 
kuten yksittäiselle PowerPoint-dialle.

Merkkiä ei tule käyttää samanarvoise
na organisaation oman logon kanssa 
asiakirja tai esityspohjassa esimerkiksi 
dokumentin yläkulmassa.

Tarjoukset
Tarjousten yhteyteen voi liittää Green 
Office -sertifikaatin. Merkin käytöstä 
tarjouksissa sovitaan erikseen WWF:n 
kanssa.

ULKOINEN VIESTINTÄ 
JA MARKKINOINTI

KULKUNEUVOT
Työpaikkapolkupyörät, työ suhde-
pyörät ja sähköautot
Merkkiä käytetään pienenä tarrana 
pyörän rungossa tai auton ikkunassa.

JULKAISUT
Toimintakertomukset ja raportit, 
asiakas- ja sidosryhmälehdet 
sekä organisaation esitteet
Merkki lisätään sisäsivuille. Kan
nessa tai takakannessa merkkiä 
voi käyttää niissä tapauksissa, kun 
se on sisällöllisesti perusteltua.

Mainos- ja myyntimateriaalit

IDEOITA MERKIN KÄYTTÖÖN: 
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KIELLETTY 
MERKIN KÄYTTÖ

Miksi merkkiä 
ei saa aina käyttää?
Green Office -merkki viestii 
toimiston ympäristöjärjestel-
mästä. Se ei ole myyntituottei-
siin liittyvä ympäristömerkki 
tai koko organisaation kaiken 
toiminnan kattava sertifikaat-
ti. Green Office -merkissä on 
mukana WWF:n pandalogo, ja 
se toimii tunnuksena WWF:n 
 ja Green Office -toimiston vä-
lisestä yhteistyöstä.

Kielletty käyttö
• Mainos- ja myyntimateriaalit (esim. tuotekatalogit ja mainokset)
• Myyntituotteet ja -palvelut (esim. aikakauslehdet ja tutkimusraportit)
• Verkkokauppa tai muu ensisijaisesti kaupallinen wwwsivusto 
• Tarjoukset
• Käyntikortit
• Kirjekuoret
• Liikelahjat
• Julkaisun kansi
  Jos merkin käyttö on sisällöllisesti perusteltua, sitä voi käyttää 
        myös kannessa
• Toimiston ulkopuolella (esim. toimitalon jaettu neuvotteluhuone, 
  lippu lipputangossa, banderolli ulkoseinässä tai katolla)
• Muu yhteys, joka ei liity luontevasti Green Officeen tai 
  yhteiskuntavastuuseen

Merkkiä ei saa luovuttaa eteenpäin
Ohjaa Green Office -merkistä kiin
nostunut kolmas osapuoli ottamaan 
yhteyttä WWF:ään. Merkkiä saatta
vat kysyä esimerkiksi median edus
tajat tai kirjankustantajat. Green Of
fice -toimistolla ei ole lupa luovuttaa 
merkkiä kolmannelle osapuolelle.



©
 W

W
F 

20
18

7

GREEN OFFICE -MERKIN 
VISUAALINEN OHJEISTUS

Valitse muoto
• Green Office -merkistä on olemassa 

vaakasuora ja pystysuora versio. 
• Suosi vaakasuoraa merkkiä, jos se 

soveltuu käyttötarkoitukseen.

Tekstitön merkki
Green Office -merkistä on olemassa myös yksinkertaistettu 
versio ilman selittävää tekstiä. Tekstittömän merkin käytös
tä sovitaan aina erikseen WWF:n kanssa. Sitä käytetään 
erikoistapauksissa esimerkiksi silloin, kun merkki on esillä 
hyvin pienikokoisena eikä selittävästä tekstistä saa selvää.

 
 

 
 

Suosi värillistä
• Käytä ensisijaisesti värillistä merkkiä.
• Käytä mustavalkoista merkkiä mustaval

koisissa painotöissä tai silloin, kun värilli
nen merkki ei sovellu käyttötarkoitukseen. 

• Merkin tulee erottua taustastaan selvästi.
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GREEN OFFICE -MERKIN 
VISUAALINEN OHJEISTUS

Suoja-alue
Jätä Green Office -merkin ympärille tilaa hengittää. Minimi suoja-alue 
on yksi pandalogon w-kirjaimen leveys. Suoja-alueelle ei sijoiteta 
tekstiä tai muita graafisia elementtejä. Merkin saa sijoittaa kuvan tai 
värialueen päälle, kun se erottuu taustastaan selvästi.

Suositusmitat
Green Office -merkin pienin suositeltu leveys tavanomaisessa toi
mistokäytössä on 40 mm (vaaka) tai 20 mm (pysty). Digitaalisessa 
viestinnässä merkin pienin suositeltu leveys on 180 pikseliä (vaaka) 
tai 85 pikseliä (pysty).

Pienikokoinen logo
Jos käytät logoa suositusko
koa pienempänä, tarkista, että 
merkissä oleva selittävä teksti 
pysyy luettavana. Tarvittaessa 
sovi WWF:n kanssa tekstittö
män merkin käytöstä. 

Kielletyt käyttötavat

GREEN
OFFICE
A WWF INITIATIVE 
TO REDUCE 
ECOLOGICAL 
FOOTPRINT

Merkin värejä ei saa muuttaa.

GREEN
OFFICE
A WWF INITIATIVE 
TO REDUCE 
ECOLOGICAL 
FOOTPRINT

Merkin mittasuhteita 
ei saa muuttaa.

Merkki ei saa olla epätarkka.Merkki ei saa olla liian pieni.

GREEN
OFFICE
A WWF INITIATIVE 
TO REDUCE 
ECOLOGICAL 
FOOTPRINT

GREEN
OFFICE

A WWF

 

INITIATIVE TO

 

REDUCE 
ECOLOGICAL 

FOOTPRINT

40 mm tai 180 pikseliä 20 mm tai 85 pikseliä
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MERKIN KÄYTÖN 
VALVOMINEN

WWF valvoo Green Office -mer-
kin käyttöä tarkastuksissa ja 
pistokokein. Virheellisestä mer-
kin käytöstä ilmoitetaan Green 
Office -yhteyshenkilölle kirjalli-
sesti, kuten sähköpostilla tai tar-
kastusraportissa, ja sovitaan ai-
kataulu tilanteen korjaamiseen.  

Tavallisesti merkin väärinkäyttö 

Green Office -toimistot voivat 
käyttää Green Office -merkkiä 
tämän käyttöoppaan mukaisesti. 
Tilanteissa, joissa merkin käyttö 
on kielletty, voidaan sopia erilli-
sestä yhteistyöstä, joka ei sisälly 
Green Office -sopimukseen. Jos 
olet kiinnostunut käyttämään 
merkkiä esimerkiksi kampanja-
luontoisesti muussa yhteydessä, 
ota yhteyttä WWF:ään.

Tilanteissa, joissa merkin käyttö 
ei ole sallittua, voi Green 

Officesta kertoa muilla tavoin.

MUU MERKIN KÄYTTÖ

on vahinko. Silloin riittää, että asia korja-
taan, kun WWF on ilmoittanut virheestä. 
Jos merkin väärinkäyttöä ei korjata tai jos 
merkkiä käytetään huomautuksista huoli-
matta toistuvasti väärin, kyseessä on sopi-
musrikkomus. Se voi johtaa merkin käyt-
töoikeuden perumiseen ja Green Office 
-sopimuksen purkamiseen.

WWF:n yritysyhteistyö 
Green Officen lisäksi yrityksillä 
on mahdollisuus tehdä WWF:n 
kanssa myös laajempaa 
yhteistyötä. Lisätietoja:  
wwf.fi/yritykset

https://wwf.fi/yritykset



