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Graafisen ohjeiston tarkoituksena 
on esitellä LähiTapiolan brändiin 
olennaisesti kuuluvia elementtejä 
ja ohjeistaa niiden oikeaoppiseen 
käyttöön. 

Lisätietoa yritystunnuksesta, 
fonteista sekä muista originaali-
tiedostoista saat osoitteista: 
iris.kieme@lahitapiola.fi 
eija.lappalainen@lahitapiola.fi

Yritystunnusten kaikki versiot on 
ladattavissa: https://www.lahitapiola.
fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/
kuvat-ja-logot

Duet Design System
 
LähiTapiolan digitaalisten palveluiden 
rakennus- ja tyylikirjasto on nimeltään 
Duet Design System. Duet kokoaa 
yhteen käyttöliittymien uudelleen 
käytettävät komponentit sekä 
suunnittelun ja kehitystyön ohjeet, 
periaatteet ja standardit.
 
Duet palvelee alussa ohjelmisto-
kehityksen tarpeita, mutta 
tulevaisuudessa Duet toimii myös 
keskitettynä tiedonlähteenä brändin 
ja markkinoinnin tekemisessä.

www.duetds.com 
Salasana: Duet1857# 

Esim. fontit löytyvät kohdasta 
Resources, LocalTapiola typeface. 

Lisätietoa Duetista ja kutsua Duetin 
Slack-kanavalle voi tiedustella 
osoitteesta: 
duetdesignsystem@lahitapiola.fi.



Sisällysluettelo

BRÄNDILUPAUS JA BRÄNDIPERSOONA  ..................4
LÄHITAPIOLAN TARINA  ..............................................5
YRITYSTUNNUS  .............................................................6 
 Väriversiot .............................................................7
 Kieliversiot  ........................................................... 8
 Määreellinen versio ............................................ 9 
 Suoja-alue ja minimikoko ............................... 10
 Yhteiskäyttö  ...................................................... 11
ELÄMÄNTURVAYHTIÖN TUNNUKSEN KÄYTTÖ .....12
 Koko ja etäisyys .................................................13
VÄRIMAAILMA ..............................................................14
 Päävärien arvot  ................................................15
 Tuotevärien arvot ..............................................15
 Lisävärien arvot .................................................16
TYPOGRAFIA ................................................................ 17
 LähiTapiola Sans ................................................ 17
 Esimerkki .............................................................18

KUVAMAAILMA ............................................................19
 Valokuva .............................................................20
 Kuvitus .................................................................21
 Kampanja ............................................................22
VISUAALISUUS .............................................................22
ESIMERKKEJÄ VISUAALISUUDEN KÄYTÖSTÄ ....... 23
 Juliste, lehti-ilmoitukset .................................. 24
 Roll-up, lehti-ilmoitukset ................................. 25
 Flyerit .................................................................. 26
 Ulkomainokset, pöytäpuhujat .........................27
 Bannerit .............................................................. 28
 Ikkunateippaukset ............................................ 29
 Ikonit ...................................................................30
 Kampanjat ja taktinen mainonta ..................31

 



LähiTapiola on elämänturvayhtiö, joka 
toimii turvallisuuden, talouden ja terveyden 
puolesta kaikkialla siellä, missä on elämää.

Brändilupaus

Välittävä
Välittäminen on läheisyyttä. Läheisyys on 
paikallisuutta, helposti lähestyttävyyttä, 
ystävällisyyttä ja empatiakykyä. Näkyy 
markkinointiviestinnässä, erityisesti 
kuvailmeessä.

Merkityksellinen
Merkityksellisyys tarkoittaa sitä, että ollaan 
olemassa ihmisiä varten. Se vaatii rohkeutta 
ja näkemyksellisyyttä toimia ja nostaa esille 
hyvinvoinnin tekijöitä niin yksilöiden, yhteisöjen 
kuin koko yhteiskunnankin tasolla. Näkyy 
markkinointiviestinnässä, erityisesti tekstillisessä 
sisällössä.

Brändipersoona 



Ilmeuudistuksen taustalla on LähiTapiolan tarina:

LähiTapiola on perustettu yhteisöllisyyden 
kivijalalle. Ajatuksena on alusta pitäen ollut, että 
jos jollakin yhteisön jäsenellä käy huonosti, hänelle 
toimitaan yhdessä turvaverkkona. Maailma on 
muuttunut, mutta tämä keskinäisyyden periaate 
elää edelleen.

Kansainvälisten vakuutus- ja finanssitoimijoiden 
kilpailukentällä LähiTapiola tuntee suomalaiset 
ja haluaa edistää meidän kaikkien elämänturvaa 
koko yhteiskunnassa.

Turvallisuus ei ole pelkästään turvaamista 
vahinkojen sattuessa, se on myös ennakoimista 
ja yksilön ja lähiyhteisön elinvoimaisuuden 
aktiivista edistämistä. Siksi LähiTapiola on 
elämänturvayhtiö, joka toimii turvallisuuden, 
talouden ja terveyden puolesta kaikkialla siellä, 
missä on elämää.

LähiTapiolan tarina



Yritystunnus

LähiTapiolan yritystunnus muodostuu 
liikemerkistä sekä yhtiön nimestä (logo-
osuudesta). Liikemerkin ja logon suhdetta 
toisiinsa ei saa muuttaa, vaan LähiTapiolan 
yritystunnus tulee aina toisintaa originaali-
tiedostosta. 

Yritystunnus viestii turvallisuutta sekä 
edelläkävijyyttä. Moderni muotokieli yhdistettynä 
pehmeisiin kulmiin tekevät yritystunnuksesta 
helposti lähestyttävän. 

liikemerkki   +   logo  =  yritystunnus



Väriversiot

Yritystunnuksen ensisijainen väriversio on 
sininen. Tunnus tulee sijoittaa aina puhtaan 
valkoiselle pohjalle. Jos värillisen tunnuksen 
käyttäminen ei ole mahdollista, tunnuksen on 
oltava joko 100 % musta tai valkoinen. 

Varmista tunnuksen ja taustan riittävä 
kontrasti. Ensisijaisesti käytämme 
vaakamuotoista tunnusta, mutta myös 
pystymuotoisen tunnuksen käyttö on sallittua.



Kieliversiot

LähiTapiolan yritystunnuksesta löytyy 
kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Kaikissa kieliversioissa sovelletaan samoja 
suunnittelullisia periaatteita asettelun ja 
suoja-alueiden suhteen.



Määreellinen versio

Eri liiketoiminta-alueilla ja alueyhtiöillä on 
omat määritellyt versionsa LähiTapiolan 
yritystunnuksesta. Yritystunnukset eroavat 
toisistaan niiden yhteyteen kirjoitetun määreen 
avulla. Asettelun ja suoja-alueen suhteen 
määreellinen tunnus noudattaa yritystunnukselle 
määriteltyjä ohjeita.



Suoja-alue ja minimikoko

Suoja-alue 
Yritystunnuksen ympärillä käytetään alla 
määritellyn mukaista suoja-aluetta.

Minimikoko
Optimaalisen luettavuuden varmistamiseksi 
LähiTapiolan yritystunnusta ei tulisi käyttää 
pienemmän kokoisina kuin oheiset mallit 
osoittavat.

7 mm

9,5 mm



Yhteiskäyttö

Kun LähiTapiolan yritystunnus esiintyy yhdessä 
muiden logojen tai tunnusten kanssa, pidetään 
periaatteena ”samalle viivalle” asettamista. 
Käytännössä vältetään LähiTapiolan yritys-
tunnuksen alisteisuutta muille logoille, sekä 
muiden logojen alisteisuutta LähiTapiolalle. 

Sommitteluissa on haettava tasapaino eri 
tunnusten välille. Jos visuaalisten tilarajoitteiden 
tai muiden syiden takia tämä ei ole mahdollista, 
on huolehdittava LähiTapiolan yritystunnuksen 
selkeästä näkyvyydestä.

S-ryhmän antamien ohjeiden mukaisesti 
pyritään S-ryhmän tunnus aina sijoittamaan 
julkaisun vasempaan alakulmaan.



Elämänturvayhtiö-tunnuksen käyttö

Elämänturvayhtiö-tunnuksesta on sekä 
suomenkielinen että ruotsinkielinen versio ja sitä 
käytetään aina LähiTapiolan yritystunnuksen 
pystyversion kanssa. 

Elämänturvayhtiö-tunnus asetetaan 5°:n 
kulmaan ja se sijoitetaan yritystunnuksen alle 
keskitetysti.

Yritystunnuksen ja Elämänturvayhtiön-
tunnuksen värit määrittyvät taustan värin 
mukaan. Valkoisella taustalla yritystunnus on 
LähiTapiolan sininen ja Elämänturvayhtiö-tunnus 
tummansininen. Tummalla taustalla yritystunnus 
on valkoinen ja Elämänturvayhtiö-tunnus 
LähiTapiolan sininen. 

Elämänturvayhtiön tunnusta ei koskaan käytetä 
määreellisen yritystunnuksen kanssa, eli sitä 
käytetään ainoastaan ilman yhtiön nimeä. 

Alueyhtiön nimi

ei näin



Koko ja etäisyys

LähiTapiolan yritystunnuksen ja 
Elämänturvayhtiö-tunnuksen koot 
ja etäisyydet voivat vaihdella 
kontekstista riippuen. Yritystunnuksen 
ja Elämänturvayhtiö-tunnuksen 
suhteelliselle koolle ja etäisyydelle on 
kuitenkin määritetty maksimi ja minimi 
arvot, joita ei tule ylittää.

2,2 x

1,5 y

x

y

Tunnuksen 
maksimileveys

ja etäisyys
suhteessa 

yritystunnukseen.

y
y

1,5 x

x
Tunnuksen 

minimimileveys
ja etäisyys
suhteessa 

yritystunnukseen.



Värimaailma

Päävärit
LähiTapiolan päävärit ovat kirkas ja 
tumma sininen. Päävärien rinnalle voi 
nostaa myös lisävärejä. Yhdistettynä 
runsaan valkoisen pinnan käyttöön, 
tunnuksen muotoisiin väripaloihin ja 
hallittuun typografiaan saadaan aikaan 
raikas ja kiinnostava LähiTapiolan 
värimaailma. 

Lisävärit
Lisävärejä voi käyttää, kun niille on 
selkeä viestinnällinen tarve, esimerkiksi 
diagrammeissa ja digitaalisissa 
aineistoissa. 



#D32483
R211 G36 B131

Asuminen
#D54203
R213 G66 B3

Matkustus
#0B7288
R11 G114 B136

Minä ja muut
#0077B3
R0 G119 B179

Elämänturva
C0 M97 Y14 K0
PMS: PANTONE 2039 C

C88 M44 Y36 K8
PMS: PANTONE 2223 C

C98 M27 Y5 K6
PMS: PANTONE 7461 C

C0 M78 Y99 K0
PMS: PANTONE 1655 C

Päävärien arvot

Tuotevärien arvot

#364A81
R54 G74 B129

Ajoneuvot
#7A01C4
R122 G1 B196

Talous
#A8014E
R168 G1 B78

Lemmikit
C68 M89 Y0 K0
PMS: PANTONE 2592 C

C100 M72 Y3 K8
PMS: PANTONE 7686 C

C3 M98 Y30 K12
PMS: PANTONE 7636 C

#00A1D4 C92, M0, Y9, K0
R0 G161 B212 PMS: Process Blue C

LähiTapiola sininen
#00294D C100 M85 Y41 K41
R0 G41 B77 PMS: 282 C

LähiTapiola tumma
#FFFFFF
R255 G255 B255

Valkoinen
#E1E3E6 C10 M7 Y6 K0
R237 G239 B239 PMS: 649 C

Harmaa



#74CBE8 C65 M0 Y15 K0 
R116 G203 B232 PMS: 637 

Vaaleansininen 1
#5B758E
R91 G117 B142

Petrooli
#AFDEED C41 M0 Y11 K0
R175 G222 B237 PMS: 2975

Vaaleansininen 2
C65 M38 Y20 K20
PMS: PANTONE 5405 C

#00875A
R0 G135 B90

Vihreä
#DE2362
R222 G35 B98

Punainen
#F7B228
R247 G178 B40

Oranssi
C87 M23 Y81 K8  
PMS: PANTONE 2418 C

C0 M96 Y56 K0
PMS: PANTONE 1925 C

C2 M33 Y96 K0
PMS: PANTONE 130 C

Lisävärien arvot



Typografia

Typografia on tunnuksen ja värimaailman ohella tärkeä 
visuaalinen vakio, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan 
ilmeen kirjoitetulle viestille. Ohessa on esitelty LähiTapiolan 
pääkirjasintyyppi LahiTapiola Sans.

LahiTapiola Sans Extrabold
Pääasiallisena kirjasintyyppinä otsikoinneissa käytetään 
LahiTapiola Sans Extrabold -kirjasintyyppiä. Otsikkokäytössä 
sitä käytetään yleensä pienaakkosin.

LahiTapiola Sans Regular
Leipätekstityyppinä käytetään yleensä LahiTapiola Sans 
Regular -kirjasintyyppiä. Jos tausta on voimakas, silloin 
LahiTapiola Sans Semibold voi toimia paremmin.

LahiTapiola Sans Semibold
Leipätekstin korostuksissa käytetään LahiTapiola Sans 
Semibold -kirjasintyyppiä.

LahiTapiola Sans Italic ja Sans Bold
LahiTapiola Sans Bold ja Italic -kirjasintyyppejä käytetään 
pääsääntöisesti tuoteselosteissa ja ehdoissa, joissa tarvitaan 
enemmän kirjasinleikkauksia.

Sans
Sans
Sans
Sans, Sans



Esimerkki

LähiTapiola Sans Regular
LähiTapiola Sans Italic
LähiTapiola Sans Semibold
LähiTapiola Sans Bold
LähiTapiola Sans Extrabold



Kuvamaailma

LähiTapiolan kuvamaailma on jaettu kolmeen 
tasoon: Valokuva, kuvitus ja kampanja.

Perinteistä valokuvaa käytetään mm. 
markkinointiviestinnän materiaaleissa.

Kuvitusta käytetään aina tuotteiden yhteydessä 
sekä niistä viestivässä taktisessa mainonnassa.  
Ikonografia on osa kuvitettua tasoa ja 
sitä käytetään pääasiallisesti digitaalisten 
palveluiden käyttöliittymäelementeissä.

Kampanjataso määräytyy brändimainonnan 
tyylin mukaisesti ja voi täten varioida vuoden 
aikana.



Valokuva

Kuvamaailma on skandinaavisen kuulas. Se hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti aitoa luonnonvaloa. Kuvien 
pyrkimyksenä on luoda vaikutelma välittämisestä ja aidosta 
elämästä, johon katsojan on helppo samaistua. Olennainen osa 
vaikutelmaa on kuvissa esiintyvien ihmisten luonteva esiintyminen 
vailla uskottavuutta haittaavaa poseeraamista.
Myös “epäonnistuneelta” vaikuttavat snap-shotit elävästä 
elämästä epätarkkuuksineen ovat hyviä kuvavalintoja kaikessa 
realistisuudessaan.



Kuvitus

LähiTapiolalle on luotu kuvitusmaailma, jonka kaikki elementit 
ovat tasoissa ja muokattavissa. Tiedosto toimii suunnittelijan 
työkaluna ja sen avulla voidaan luoda uusia tilanteita ja 
tunnelmia. 

Kuvitusta ei tule käyttää sellaisenaan, vaan on aina pyrittävä 
muotoilemaan sen avulla uutta. Kuvitusmaailma muodostuu 
LähiTapiolan tuotteista, joiden avulla on tehty tarina 
elämänturvasta.

Kuvitusta käytetään pääsääntöisesti Elämänturvasovelluksessa 
ja ikkunateippauksissa.



Graafisena elementtinä käytämme LähiTapiolan 
liikemerkistä johdettua pyöristettyä muotoa. Sen 
avulla luomme tunnistettavaa muotokieltä, joka 
erottaa meidät kilpailijoistamme ja antaa paljon 
mahdollisuuksia sekä valokuvan että graafisen ilmeen 
hyödyntämiseen. 

Esiinnymme modernilla tavalla värikkäänä ja raikkaan 
elämänmakuisena.

LähiTapiolan yritystunnuksen taustaelementissä 
käytetään aina vain LähiTapiolan sinistä väriä.

Visuaalisuus



Esimerkkejä 
visuaalisuuden
käytöstä



Juliste, lehti-ilmoitukset

Palveluntarjoajat: LemmikkiHelppi: Omaeläinklinikka Oy, Veteva Oy/LähiVet,  
Eläinlääkärikuluvakuutus: LähiTapiolan alueyhtiöt. Palvelu on osa LähiTapiolan  
korvauspalvelua. Eläinlääkärikuluvakuutus kattaa etäeläinlääkäripalvelun. Mikäli  
lemmikin hoitoa jatketaan eläinklinikalla, saat käyttöösi LähiTapiolan suorakorvaus-
palvelun, jolloin maksat vakuutuksen piiriin kuuluvasta hoidosta vain omavastuun.

Kun lemmikkisi sairastuu tai tapaturma sattuu,  
huoli on kova ja hyvät neuvot ovat tarpeen.  
Uudella LemmikkiHelppi-sovelluksella saat  
korvausasiasi vireille ja asiantuntevan etäeläin-
lääkärin avun maksutta vuoden jokaisena 
päivänä klo 7–23. 
Lue lisää lahitapiola.fi/lemmikkihelppi

LemmikkiHelpin eläinlääkäri 
auttaa kännykässäsi

Lataa applikaatio nyt: 

Tervetuloa
LemmikkiHelppiin

Kosketa tassua, niin kerromme kuinka 
helppoa LemmikkiHelpin käyttäminen on. 

Eläinlääkärille tassun
kosketuksella
joka päivä 7-23

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Tutustu 
eläinlääkäreihimme

Tutustu 
eläinlääkäreihimme

9:41

TerveysHelpin avulla 
etälääkäripalvelut 
ovat aina ulottuvillasi. 
TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun kokonaisvaltaisesti. 
Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon ammattilaisiin, 
korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon – joko välittömästi 
etälääkärille tai eteenpäin perinteiselle vastaanotolle. Jos sinulla 
on LähiTapiolan henkilövakuutus, palvelumme on jo käytössäsi.

Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppi-applikaatio 
puhelimeesi: lahitapiola.fi/terveyshelppi 

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy  
ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.

Älyhenkivakuutus on enemmän kuin perinteinen 
henkivakuutus. Paitsi, että se turvaa läheistesi 

toimeentuloa, saat apuvälineitä mm. unen 
laadun ja liikunnan vaikutusten seuraamiseen. 

Seurantamenetelmiemme avulla opit huolehtimaan 
elämäsi tasapainosta ja voit paremmin.  

 
Lue lisää lahitapiola.fi/alyhenkivakuutus

tai tule juttelemaan toimistollemme lähellä sinua!

Palveluntarjoaja: Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Älyhenkivakuutus
Henkivakuutus, joka auttaa 
sinua voimaan paremmin.

Hyödynnä edut 
LähiTapiolan 
vakuutuksista. 
Keskittämällä LähiTapiolaan saat pienempiä laskuja 
ja säästöä vakuutusmaksuissa jopa 17 %.

Lisäksi LähiTapiolan vakuutuksista saat S-ryhmän 
Bonusta jopa 5 %. Hyödyt siis vakuutuksista 
silloinkin, kun kaikki on kohdallaan. 

Lue lisää lahitapiola.fi/bonustavakuutuksista

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuu-
tusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola  
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola  
Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo.



Picite nessequ iaturemo 
et experat iaesequis 

elignates mossit evel inum 
volut faccabores millige
Picite nessequ iaturemo et experat iaesequis 
elignates mossit evel inum volut faccabores 
millige ntemqui omnimusto iderspel mi, tem 

rehent fugias voloremod. 
Picite nessequ iaturemo et experat iaesequis 
elignates mossit evel inum volut faccabores 
millige ntemqui omnimusto iderspel mi, tem 

rehent fugias voloremod. 

Picite nessequ iaturemo et experat iaesequis elignates mossit evel 
inum volut faccabores millige ntemqui omnimusto iderspel mi, tem

LähiTapiolan vakuutuksista 
S-ryhmän Bonusta. 
Keskittämällä LähiTapiolaan saat pienempiä laskuja ja 
säästöä vakuutusmaksuissa jopa 17 %.

Lisäksi LähiTapiolan vakuutuksista saat S-ryhmän Bonusta 
jopa 5 %. Hyödyt siis vakuutuksista silloinkin, kun kaikki on 
kohdallaan. 

Lue lisää lahitapiola.fi/bonustavakuutuksista

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,  
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henki- 
vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy.  
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Roll-up, lehti-ilmoitukset

Uudella LemmikkiHelppi- 
sovelluksella saat korvaus-

asiasi vireille ja asian- 
tuntevan etäeläinlääkärin 

käyttöösi missä vain.

Tervetuloa
LemmikkiHelppiin

Kosketa tassua, niin kerromme kuinka 
helppoa LemmikkiHelpin käyttäminen on. 

Eläinlääkärille tassun
kosketuksella
joka päivä 7-23

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Tutustu 
eläinlääkäreihimme

Tutustu 
eläinlääkäreihimme

9:41

lahitapiola.fi/lemmikkihelppi

Lataa applikaatio nyt: 

Palveluntarjoajat: LemmikkiHelppi: Omaeläinklinikka Oy, Veteva Oy/LähiVet, LähiTapiolan alueyhtiöt. 
Palvelu on osa LähiTapiolan korvauspalvelua. Eläinlääkärikuluvakuutus kattaa etäeläinlääkäripalvelun. 

Mikäli lemmikin hoitoa jatketaan eläinklinikalla, saat käyttöösi LähiTapiolan suorakorvauspalvelun,  
jolloin maksat vakuutuksen piiriin kuuluvasta hoidosta vain omavastuun.

I applikationen  
HälsoHjälpen finns också  

HyvinvointiHelppi 
 

Tjänsteleverantörer: Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäk-
ringsbolag. HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäk-
ringskunder och är inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra inne-
hållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska 
hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnande-
innehållet till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från 
tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

Vi vill att du mår bra. Såhär kan du njuta av livet som den bästa 
versionen av dig själv. HyvinvointiHelppi hjälper dig att må bättre; 
sova bättre, äta rätt, röra på dig tillräckligt, sköta om ditt psykiska 

välbefinnande. Du bestämmer, hurudan förändring du vill förverkliga.

Du får tillgång till HyvinvointiHelppi om du har en livförsäkring, 
invaliditetsförsäkring eller försäkring vid allvarlig sjukdom.

Ladda ner applikationen HälsoHjälpen och ta i bruk HyvinvointiHelppi.

Bli aktivare. Bli inspirerad. Gör gott för andra.



Flyerit

LemmikkiHelppi on vaivaton ja nopea apu, kun 
lemmikkisi sairastuu tai sattuu tapaturma.  
 
Saat palvelun heti käyttöösi, kun lemmikilläsi 
on LähiTapiolan eläinlääkärikuluvakuutus. 
 
LemmikkiHelpin etäeläinlääkärin kautta saat 
avun viikon jokaisena päivänä klo 7-23. 

7-23

 Lemmikki- 
Helppi

LemmikkiHelpin 
eläinlääkäri  
auttaa  
kännykässäsi

Kuinka LemmikkiHelppi toimii?

Lataa LemmikkiHelppi-sovellus. Lataamalla LemmikkiHelpin varmistat, 

että sinulla on sairauksien tai tapaturmien sattuessa valmiiksi eläin- 

lääkäri taskussasi. LemmikkiHelppi palvelee sinua klo 7–23 ilman erillistä 

ajanvarausta. Olitpa sitten matkalla tai harrastamassa koirasi kanssa, 

on etäeläinlääkäri aina apunasi lemmikkisi terveyshuolissa. Aloita 

chat-keskustelu eläinlääkärin kanssa ja saat apua muutamissa  

minuuteissa. Eläinlääkäri voi tarvittaessa pyytää lupaa käynnistää 

videoneuvottelu puhelimeesi.

LemmikkiHelppi on enemmän kuin etäeläinlääkäri. Sovelluksessa  

lemmikkisi vakuutustiedot pysyvät kätevästi mukana suorakorvaus- 

palvelua varten. Karttapalvelun avulla löydät helposti lähimmät  

avoinna olevat LähiTapiolan suorakorvausklinikat ja -sairaalat. Pääset 

hyödyntämään LemmikkiHelpin eläinlääkäreiden antamia ajankohtaisia 

ohjeita ja neuvoja lemmikkisi terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa sovelluksemme puhelimeesi: 

 
lahitapiola.fi/lemmikkihelppi

Tervetuloa

LemmikkiHelppiin

Kosketa tassua, niin kerromme kuinka 

helppoa LemmikkiHelpin käyttäminen on. 

Eläinlääkärille tassun

kosketuksella

joka päivä 7-23

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Tutustu 

eläinlääkäreihimme

Tutustu 

eläinlääkäreihimme

9:41

Palveluntarjoajat: LemmikkiHelppi: Omaeläinklinikka Oy, Veteva Oy/LähiVet, LähiTapiolan alueyhtiöt. 

Palvelu on osa LähiTapiolan korvauspalvelua. Eläinlääkärikuluvakuutus kattaa etäeläinlääkäripalvelun. 

Mikäli lemmikin hoitoa jatketaan eläinklinikalla, saat käyttöösi LähiTapiolan suorakorvauspalvelun, 

jolloin maksat vakuutuksen piiriin kuuluvasta hoidosta vain omavastuun.

8 %
ALENNUSTA

13 %
ALENNUSTA

17 %
ALENNUSTA

ETUTASO 1

ETUTASO 2

ETUTASO 4

ETUTASO 3

Omaetu 
palkitsee
Kun sinulla on sopimuksia kaikista 
neljästä alueesta, johon LähiTapiolan 
tuote- ja palveluvalikoima on jaettu, 
saat vakuutusmaksuista parhaimmil-
laan 17 % alennusta. 

Rastita alle kaikki  
LähiTapiolan  
vakuutukset, jotka  
sinulta löytyvät.

Koti

Kotivakuutus
Maatilavakuutus

Tulevaisuuden turva

Henkivakuutus
Henki- ja sijoitusvakuutus
LähiTapiola-rahastot  
(min. 1 000 €)
Vapaaehtoinen  
eläkevakuutus
Private Banking

Terveys

Henkilö- ja matkavakuutus
Matkustajavakuutus
Yksityistapaturmavakuutus
Lapsivakuutus
Sairaskuluvakuutus
Terveysvakuutus
Vakavan sairauden vakuutus
Terveysturva
Eläinvakuutus

Ajoneuvot

Liikennevakuutus
Kaskovakuutus

LähiTapiolan kaikki tuotteet eivät kuulu Omaedun piiriin. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola 
Varainhoito Oy. LähiTapiolan korko-, osake- ja yhdistelmä-rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy  

ja LähiTapiolan kiinteistörahastoja hallinnoi LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy.

  hyvää syytä keskittää LähiTapiolaanVoit saada nimittäin jopa 17 % alennusta 

vakuutusmaksuista, kun keskität asioin-

tisi meille. Se on ihan Omaetua kaikki, 

jonka vakuutusmaksuissa säästää.

Jopa

Ja pistetään kaupantekijäisiksi myösKaikkien edellä mainittujen syiden lisäksi voit saada 

jopa 5 % S-ryhmän Bonusta vakuutusmaksuistasi.

ilahduttavaa syytä

Lisätään vielä pakettiin vakuuttavaa  syytäLähiTapiolan Terveys- 
Helppi auttaa henkilö- ja 

yritysvakuutusasiakkaita, jos  

sairaus tai tapaturma sattuu  

kohdalle. Saat applikaation 

avulla apua Mehiläisen asian- 

tuntijoilta ja tarvittaessa 
pääset suoraan lääkäriin. 

Vakuutusprosessi käynnistyy 

myös automaattisesti ilman 

turhaa paperihässäkkää.

LähiTapiola on säästä-
misen ja sijoittamisen 

asiantuntija. Meiltä saat 
monipuolista apua ja 

palvelua tulevaisuuden 
turvan takaamiseksi.

Tiesitkö, että Lähi-Tapiola 

tukee montaa elämän-
turvaa lisäävää hanketta 

lähialueellaan? Jos haluat 

tietää näistä lisää, Lähi- 
Tapiolan henkilökunta 

auttaa mielellään.

17
3

5
Tarkemmat tiedot Omaedusta ja S-ryhmän  

Bonuksesta löydät: lahitapiola.fi/edut



Ulkomainokset, pöytäpuhujat

Tänäänkin tulee
todeksi 30 unelmaa
omasta yrityksestä.

Turussa 3 pyöräilijää
joutui tapaturmaan
tänä viikonloppuna.

LähiTapiolan 
vakuutuksista 
saa S-ryhmän 
Bonusta  
jopa 5 %.

Keskittämällä LähiTapiolaan saat 
pienempiä laskuja ja säästöä 
vakuutusmaksuissa jopa 17 %.

Lisäksi LähiTapiolan vakuutuksista 
saat S-ryhmän Bonusta jopa 5 %. 
Hyödyt siis vakuutuksista silloinkin, 

kun kaikki on kohdallaan.
 

lahitapiola.fi/bonustavakuutuksista

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuu-
tusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola 

Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo.



Bannerit

Mainos- ja sähköpostibannereiden 
visuaalisuudessa noudatetaan 
paremman luettavuuden vuoksi samoja 
saavutettavuusdirektiivin periaatteita 
kuin verkkosivuilla ja sovelluksissa. 



Ikkunateippaukset

Ikkunateippauksissa käytetään 
sekä hieman peittävämpää 
piirroshahmoteippausta, että 
Elämänturvayhtiön sisustuskonseptiin 
suunniteltua nyöriteippausta 
piirroshahmojen kera.



Ikonit

Ikonit täydentävät LähiTapiolan
kuvamaailmaa ja niitä käytetään 
pääosin digitaalisissa palveluissa 
osana UI-komponentteja.

Ikonit on ladattavissa Duet Design 
Systemistä (Guidlines, Iconography):

www.duetds.com 
Salasana: Duet1857#



Kampanja ja taktinen mainonta

Kampanjoissa käytetty kuvitustyyli elää 
kampanjan luonteen mukaan. Valokuvia 
ei tule käsitellä luonnottomiksi tai käyttää 
muutoinkaan epärealistista väritystä.

Elämänturvasovellus 
on kätevä tapa käyttää 
LähiTapiolan palveluita.

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Varainhoito. Terveyshelppi: Mehiläinen Oy.

Aina mukanasi siellä, 
missä on elämää.

LähiTapiolan Elämänturvasovellus on 
aina käden ulottuvilla, kun kaipaat 
apua ja tietoa vakuutuksiin, talouteen 
ja terveyteen liittyvissä asioissa. Löydät 
kätevästi tärkeimmät yhteystiedot sekä 
apua hätä- ja vahinkotilanteisiin. 

Matkavakuutuskorttisi kulkee aina 
digitaalisena mukana ja näet vakuutus- 
ja laskutilanteesi yhdellä silmäyksellä 
– muun muassa ja paljon muuta 
hyödyllistä ja kiinnostavaa.

lahitapiola.fi/mobiili 
Lataa applikaatio:


