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Ohjelma Tiedostomuoto DPI VÄRIT 

Photoshop .psd   .jpg   .tif   .bmp 600 Dpi 
(300dpi) 

CMYK 

CorelDraw .cdr 600 Dpi 
(300dpi) 

CMYK 

Illustrator .ai 600 Dpi 
(300dpi) 

CMYK 

PDF PDF 600 Dpi 
(300dpi) 

CMYK 

LISÄTIETOJA  

Kortin koko 86 x 54 mm, paksuus 0,76 mm 

Bleedit Jos haluat reunasta reunaan painatuksen, otathan huomioon 2mm bleedit 

Magneettiraita Magneettiraidan korkeus: 12,5 mm (4mm yläreunasta).  

Tekstit Kaikki tekstit konvertoituna 

Värit CMYK tai Pantone 
 

Muuta Pienet kuvat ja tekstit vektorimuodossa 

Yksilöinnit Lähetä yksilöintitiedot tilausjärjestelmämme kautta tai WeTransferilla. GDPR-
uudistuksen myötä sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa lähettää henkilödataa.
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86 mm x 54 mm
Leikkuuvara 
vähintään 

2mm
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1. Onko kortti vaaka- vai pystymallinen? 
2. Onko kortti yksi- vai kaksipuolinen 

(takapuolelle voidaan tehdä esim. palautusohje kortille) 
3. Mitä tietoja haluat korttiin: 

- Työntekijän nimi 
- Työntekijän titteli 
- Työntekijän syntymäaika 
- Työntekijän kuva 
- Suoritetut kurssit, esim. Tulityö 
- Yrityksen logo 
- Yrityksen y-tunnus 
- Yrityksen yhteystiedot 

4. Kortin mitat ovat 8,6 x 5,4 cm 
 5. Jos suunnittelette kortin itse, pyydämme lähettämään korttipohjan meille aineiston eps, 
tiff, psd, pdf tai jpg muodossa. Tarkkuuden tulee olla vähintään 300 dpi. Korttipohjasta 
lähetetään ns. valmis versio sekä toinen, jossa ei ole muuttuvia tekijöitä. Leikkausrajat  
jätetään kortista pois. Jokaista korttia ei tarvitse tehdä erikseen, vaan riittää, että lähetätte 
korttipohjat, sekä erikseen muuttuvat valokuvat (jpg) ja tekstit (excel). Jos käytössänne on 
oma fontti, tarvitsemme myös fonttitiedoston.  

 6. Jos me suunnittelemme kortin, pyydämme lähettämään logonne yms. tiedot meille.  
7. Työntekijälistauksen tarvitsemme excel-tiedostona. Excel tiedostoon tulee kirjoittaa tiedot 

juuri niin, kuin ne tulevat korttiin. Isot ja pienet kirjaimet tulevat korttiin suoraan Excel-
taulukosta.  

8. 

Etunimi Sukunimi Titteli   
Matti Meikäläinen toimitusjohtaja   
 
Jos työntekijän nimi tulee yhdelle riville korttiin, tulee se laittaa yhteen kolumniin myös Excelissä.  

HENKILÖKORTIN VAATIMUKSET RAKENNUSTYÖMAALLA: 
 
1. Yrityksen nimi ja/tai logo (Palkanmaksajan yritys) 
2. Yrityksen y-tunnus 
3. Henkilön kuva 
4. Henkilön etu– ja sukunimi 
5. Henkilön veronumero 
6. Henkilön titteli  
7. Henkilön syntymäaika (vapaaehtoinen) 
8. Kortin voimassaoloaika (vapaaehtoinen) 
 
Verohallinnon ohjeen mukaisesti ”tunnistekortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja eli liikkeen– tai ammatinharjoit-
taja.” Tittelillä saadaan tämä tieto korttiin. Korttiin on laitettava henkilön palkanmaksajan yritys.  

Aineistot ja etenkin henkilötietoja sisältävät yksilöintitiedot tulee lähettää tilausjärjestelmämme 
kautta tai tietoturvallisella tiedonsiirtopalvelulla esim. wetransfer.com. Emme vastaanota 
henkilötietoja sähköpostitse uuden GDPR-asetuksen tultua voimaan. Valokuvat toivomme 
saavamme jpg-tiedostoina niin, että tiedoston koko ei ylitä 300 kt:tä. Myös valokuvat tulee lähettää 
tietoturvallisesti. Valokuvien rajaus tehdään korttien valmistusvaiheessa Korttilinnan toimesta
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