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Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden 

teema on Yhdessä, ja kaikki on kutsuttu mukaan. Juhlat alkavat 

vuoden 2017 alusta ja kestävät aina itsenäisyyspäivään saakka eri 

puolilla Suomea ja myös ulkomailla.  

 
Juhlavuoden ohjelma koostuu suomalaisten ja Suomen ystävien organisoimista 

ohjelmahankkeista. Hankekattaus on rikas ja monipuolinen sisältäen erilaisten 

toimijoiden tekoja Suomelle. Yhteistä on erityisyys vuonna 2017, liittymäpinta 

itsenäisyyden juhlavuoteen sekä teemaan yhdessä. 

 

Suomi 100 -ohjelman hankkeissa käytetään juhlavuoden tunnusta ja brändiä. Osassa 

juhlavuoden hankkeita käytetään myös yhteistyöyritysten rahoitusta varmistamaan 

hankkeen onnistuminen. Oppaassa kerrotaan, miten Suomi 100 -brändiä voi käyttää 

sponsoroinnin ja yritysyhteistyön yhteydessä. 

 

Oppaan on laatinut Suomi 100 –sihteeristö valtioneuvoston kansliassa.  

 

Sihteeristössä lisätietoja asiasta antaa markkinointikoordinaattori Heidi Ketola, 

heidi.ketola (at) vnk.fi tai p. 0295 160 144.  

 

Alueellisissa hankkeissa pyydämme kääntymään oman aluekoordinaattorin puoleen. 

Yhteystiedot löytyvät suomifinland100.fi –verkkosivulta kohdasta Yhteystiedot. 

(http://suomifinland100.fi/info/#alueverkosto) 

 

http://suomifinland100.fi/info/


Suomi 100 -tunnuksen 
käyttöoikeudet ohjelmahankkeille 

• Suomi 100 -ohjelmaan valitut hankkeet saavat oikeuden käyttää itse Suomi 100 -

tunnusta viestinnässään ja markkinoinnissaan. 

 

• Oikeus on tarkoitettu hankkeen viestintään: oikeus on hankekohtainen, ei 

organisaatiokohtainen.  

• Verkostomaisella hankkeella voi olla monta toteuttajaa, jolloin oikeus tulee 

hankkeen toteuttamisen myötä monelle tekijätaholle. Toisaalta oikeus ei ulotu 

tekijätahon muuhun, hankkeen ulkopuoliseen, toimintaan. Oikeus ei myöskään ulotu 

kaupallisiin tuotteisiin ja palveluihin ilman kirjallista sopimusta valtioneuvoston 

kanslian kanssa. 

 

• Tunnuksen käyttöoikeuksia ei saa luovuttaa välittömästi eikä välillisesti kolmansille 

osapuolille ilman Suomi 100 -hankkeen kirjallista suostumusta. 

• Tämä tarkoittaa erityisesti yhteistyöyrityksiä, kaupallisia tuotteita ja palveluita sekä 

hankkeen ulkopuolisia kumppaneita.  

 

• Kaikki oikeudet Suomi 100 -tunnukseen sekä siihen liittyvään viestintään ja kaupalliseen 

toimintaan ovat valtioneuvoston kanslialla. 

 

• Suomi 100 -tunnus on patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröity 

tavaramerkki.  
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Ohjelmahankkeen yhteistyöyritykset ja 
sponsorit 
• Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla voi vapaasti olla yhteistyökumppaneita ja 

sponsoreita. Suomi 100 -ohjelmaan kuuluminen ei rajoita kumppanuuksia.  
 

• Ohjelmahankkeen kumppanille ei siirry oikeuksia käyttää Suomi 100 -tunnusta 
kaupallisesti. 
• Jos ohjelmahankkeen yhteistyöyritykset tai sponsorit haluavat käyttää Suomi 100 –

tunnusta tuotteen tai palvelun myynnin tai markkinoinnin yhteydessä, on yrityksen 
tai sponsorin solmittava erillinen kirjallinen sopimus valtioneuvoston kanslian 
kanssa.   

 
• Ohjelmahankkeen sponsori voi kuitenkin olla hankkeessa mukana myös toimijana, ja 

tässä rajatussa yhteydessä käyttää tunnusta ilman että siihen liittyy tuotteen tai palvelun 
markkinointia.  
 

• Omassa viestintämateriaalissaan sponsori voi kertoa yhteydestään ohjelmahankkeeseen 
seuraavalla tavalla 
• Yritys Y tukee hanke H:ta, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisohjelmaa 

vuonna 2017 (tai kun asia on tuttu: Yritys Y tukee hanke H:ta, joka on osa Suomi 100 
–ohjelmaa vuonna 2017.)  

• Företaget Y stödjer programprojekt H, som är en del av programmet för Finlands 
100 –årsjubileum år 2017 (alt. då du känner till sammanhanget : Företaget Y stödjer 
programprojekt H, som är en del av Finland 100-programmet år 2017).   

• The company Y is part of the programme for the centenary of Finland’s 
independence in 2017. (or when the subject is already known, Y is part of the 
Finland 100 programme in 2017).  
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Esimerkkihanke H 
Toimijoiden keskinäiset suhteet 

Ei sopimussuhdetta.  
 

      Tunnuksen kaupalliseen 
hyödyntämiseen vaaditaan 

erillinen kirjallinen sopimus. 

Ohjelma- 
hankkeen 
kumppani 

Suomi 
100  

-hanke/VNK 
(brändin omistaja) 

Suomi 100 
ohjelma-

hanke 
”H” 

Yritys ”Y” 
(ohjelma- 

hankkeen ”H” 
kumppani) 

Sopimussuhde 
Oikeus Suomi 100 -tunnuksen käyttöön 

ei siirry kolmannelle osapuolelle.  

Sopimussuhde: 
oikeus Suomi 100 -
tunnuksen käyttöön 

Sponsori tai yhteistyöyritys voi kertoa 
olevansa Hankkeen  kumppani, joka on 
osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.  



Suomi 100-
ohjelmahanke 

”H” 
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Yritys Y Kumppani 2 Kumppani 3 

Yritys Y 

”Koe H” 

Kun ohjelmahanke viestii, se käyttää 
käyttää Suomi 100 -tunnusta. 

Kun ohjelmahankkeen kumppani kertoo 
tukevansa ohjelmahanketta, sillä on 
oikeus käyttää Suomi 100 -tunnusta 
ainoastaan  silloin, kun se välittää 
ohjelmahankkeen tuottamaa 
viestintämateriaalia.  Suomi 100 -tunnus 
ja hankkeen nimi esiintyvät aina yhdessä 
yrityskumppanin viestinnässä. Suomi 100  
-tunnus ei irtoa hankkeen viestinnästä 
kumppanille.  
 

Muutoin yritys voi kertoa  sanallisesti 
tukevansa ohjelmahanketta, joka on osa 
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.  

Yritys Y tukee hanketta H, joka 
on osa Suomi 100 -juhlavuoden 

ohjelmaa. 

Esimerkit ohjelmahankkeen ja 
yrityskumppanin viestinnästä 

Kumppani 1 

Tuemme 

tapahtumaa

”H” 

Yritys Y tukee hanketta H, joka 
on osa Suomi 100 -juhlavuoden 

ohjelmaa. 

Kun ohjelmahankkeen kumppaniyritys 
kertoo tukevansa ohjelmahanketta, voi se 
kertoa sanallisesti tukevansa 
ohjelmahanketta, joka on osa Suomi 100  
-ohjelmaa. 
 

Ohjelmahankkeelle myönnetty Suomi 100 
-tunnuksen käyttöoikeus ei siirry 
kumppanille. 



Tule kokemaan 
”H”  

26.8.2017 
Olemme osa Suomi 100 –ohjelmaa 
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Yritys Y Kumppani 2 Kumppani 3 Kumppani 4 

Yritys Y 

Tule 

kokemaan ”H”  

ja osta maukas  

”H-makkara” 

Kun ohjelmahanke viestii, se voi käyttää 
käyttää Suomi 100 -tunnusta. 

Jos ohjelmahankkeen kumppaniyrityksellä on 
tuote, joka on käytössä hankkeeseen liittyvässä 
yhteydessä kuten tapahtumassa, yritys voi kertoa 
sanallisesti tukevansa hanketta, joka on osa 
Suomi 100 -ohjelmaa. 
 

Ohjelmahankkeelle myönnetty Suomi 100  
-tunnuksen käyttöoikeus ei siirry 
kumppaniyritykselle. 
 

Yritys Y tukee hanketta H, joka 
on osa Suomi 100 -juhlavuoden  

-ohjelmaa. 

Esimerkit ohjelmahankkeen ja 
yrityskumppanin viestinnästä 



suomifinland100.fi 
#suomi100 #finland100 


