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3Graafiset ohjeet

Johdanto

Helsingin kaupungin visuaalinen ilme määritellään Helsingin kaupungin viestinnän 
ohjeissa (Khs 948 §/7.9.2009), joiden mukaan (Viestinnän ohjeet, kohta 5.4) ”kau-
pungin visuaalinen ilme määritellään tarkemmin kaupunginjohtajan antamassa kau-
pungin sekä sen virastojen ja laitosten virallista ilmettä koskevassa graafisessa ohjeis-
tossa sekä eri hallintokuntien omissa graafisissa ohjeissa.”

Tämän graafisen ohjeiston tavoitteena on tarjota työvälineet kaupungin hallintokun-
tien yhdenmukaiseen, linjakkaaseen ulkoiseen esiintymiseen. Yhtenäinen graafinen 
linja edistää osaltaan Helsingin kaupungin ja koko kaupunkikonsernin läpinäkyvyyttä 
ja auttaa kaupunkilaisia, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita hahmottamaan kau-
pungin toiminnan kokonaisuutta. 

Helsingin kaupunkikonsernin emoyhteisö on Helsingin kaupunki virastoineen ja lii-
kelaitoksineen. Kaupunkikonserniin kuuluvat myös sellaiset yhteisöt ja säätiöt, joissa 
kaupungilla on määräysvalta.

Kaupunginvaakuna on Helsingin keskeinen graafinen symboli. Kaupungin visuaali-
sen ilmeen peruselementtejä ovat vaakunan kanssa muodostetut tunnussovellukset: 
Helsinki-tunnus, Helsingin kaupunki -tunnus sekä hallintokuntakohtaiset tunnukset. 

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä on kullakin oma tunnuksensa ja graafinen 
ilmeensä. Kaupungin viestinnän ohjeissa tarkemmin määritellyin ehdoin ja menet-
telyin myös hallintokuntien on mahdollista saada käyttöön oma tunnus ja graafi-
nen ilme. Kuntalaisten kannalta on tärkeää, että erilaisin kaupungin vaakunailmeestä 
poikkeavin tunnuksin esiintyvien organisaatioiden ja yksiköiden viestinnässä selvästi 
käy ilmi kuuluminen Helsingin kaupunkiin tai laajempaan kaupunkikonserniin.

Kaupungin graafinen ohjeisto määrittelee yhteisissä tunnuksissa käytettävät värit, 
typografian ja eri elementtien suhteet sekä antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta. 
Tunnuksista on tuotettu kaupungin aineistopankkiin valmiit originaalitiedostot.

Kaupunginjohtajan antamat graafiset ohjeet koskevat kaikin soveltuvin osin myös 
verkkoviestintää. Lisätietoja saa tarvittaessa hallintokeskuksen viestinnästä.

Eero Waronen
Viestintäpäällikkö   
Helsingin kaupungin hallintokeskus

Rita Ekelund
Julkaisupäällikkö
Helsingin kaupungin hallintokeskus
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2 Kaupunginvaakuna

Kaupunginvaakuna on kaupungin ja sen hallinnon yleinen tunnus ja keskeinen graa-
finen symboli.

Kaupungin viranomaisroolia, palvelujen tuottamista ja omistusta kuvaavana symbo-
lina käytetään kahta erilaista kaupunginvaakunaa.

Yläkruunullista vaakunaa, jossa kruunu esiintyy sekä kilpiaihion sisällä että ylä-
puolella, käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja keskushallinnon viras-
tot (hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus, henkilöstökeskus, tarkastusvirasto). 

Yläkruunutonta vaakunaa käyttävät muut lauta- ja johtokunnat, virastot, liikelai-
tokset ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöt. 

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten pöytäkirjoissa, päätösluettelois-
sa, kuulutuksissa sekä muussa kaupungin viranomaistoiminnassa on käytettävä kau-
punginvaakunaa. Erillistä virasto- tai laitostunnusta ei saa käyttää edellä mainituissa 
tarkoituksissa, vaikka virastolla tai laitoksella olisi kaupunginhallituksen myöntämä 
oikeus omaan tunnukseen.

Kaupunginvaakunaa on käytettävä sen arvon mukaisella tavalla. Käytettäessä vaa-
kunaa sen tulee olla heraldisesti oikea sekä vaakunasäännön, kaupungin viestinnän 
ohjeiden ja graafisten ohjeiden mukainen. Vaakunalle määritellystä suoja-alueesta voi 
poiketa vain perustellusta syystä ja hallintokeskuksen viestinnän luvalla.

Vaakunaohje (Khs 726 §/7.6.2010) sisältää kaupunginhallituksen kaupunginvaaku-
nan käytöstä antamat ohjeet, joissa säädetään myös vaakunan yksityisestä tai elinkei-
notoimintaan liittyvästä käytöstä. 

Vaakunan suoja-
alue on kilven 

leveys suuntaansa. 
Suoja-alueen

tarkoituksena on 
turvata tunnuksen 
riittävä näkymi-
nen ja erottu-
minen muusta 
informaatiosta.
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Kaupunginvaakunan värit

Painotöissä käytetään joko neliväripainatukseen soveltuvia CMYK-värejä tai yksi- 
kolmi- ja viisivärisiin töihin soveltuvia Pantone -painovärijärjestelmän PMS-värejä. 
Verkkoviestinnässä käytetään RGB- ja HTML-värimäärityksiä. Kultaa ja hopeaa ei 
pidä tavallisissa toimisto-ohjelmissa tai sähköisessä viestinnässä käyttää lainkaan.
 
Yksivärinen ääriviivapiirros on musta tai sininen PMS 288.
Negatiivisena viivan väri on valkoinen. 

Muotoa, värejä tai mittasuhteita ei saa muuttaa.
Vaakunan päälle ei saa sijoittaa tekstiä tai mitään muita elementtejä.

Vaakunan ulkoasu on vakioitu, 
jolloin tunnus toisinnetaan aina 
valmiista originaalitiedostosta.

Vaakunaoriginaalit löytyvät
kaupungin aineistopankista.

Kolmivärisenä PMS CMYK RGB HTML

sininen (kuvioiden 
ääriviivat)

PMS 288 C:100, Y:0,
M:80, K:30

R:0, G:51, 
B:127

00337F

sininen 
(”kilven taivas”)

PMS 300 C:98, M:50, 
Y:0, K:0

R:0, G:114, 
B:198

0072C6

keltainen 
(vene ja kruunu)

PMS 123 C:0, M:22, 
Y:90, K:0

R:255, G:198, 
B:30

FFC61E

Viisivärisenä PMS (Pantone)

sininen PMS 300

punainen PMS Rubin Red

musta PMS Black

kulta PMS 873

hopea PMS 877

Yksivärinen PMS (Pantone)

sininen PMS 288

Kultaa ja hopeaa käytetään lisäväreinä 
ainoastaan erityistä juhlallisuutta 
vaativissa painotuotteissa.

Yksivärinen CMYK

musta K:100

http://aineistopankki.hel.fi/
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3 Kaupungin tunnukset 

Helsingillä on kolme vaakunan kanssa muodostettua perustunnusta.

Helsinki-tunnus kuvaa Helsinkiä yleensä tai Helsingin kaupunkikonsernia. Yläkruu-
nullisena Helsinki-tunnusta voivat käyttää vain kaupungin keskushallinnon toimielimet 
ja hallintokunnat. Yläkruunutonta Helsinki-tunnusta voivat käyttää kaikki kaupungin 
virastot ja liikelaitokset sekä kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt sekä lisäksi 
yksityiset helsinkiläiset yhteisöt.  

Helsingin kaupunki -tunnus viittaa kaupungin hallinnolliseen organisaatioon ja 
kaupunkikonsernin emoyhteisöön. Yläkruunullisena Helsingin kaupunki -tunnus-
ta voivat käyttää vain kaupungin keskushallinnon toimielimet ja hallintokunnat. 
Yläkruunutonta Helsingin kaupunki -tunnusta voivat käyttää kaikki kaupungin viras-
tot ja liikelaitokset.  

Hallintokunnan tunnus on muodostettu vaakunan ja nimilogon yhdistelmästä.

Kaikista kaupungin tunnuksista on sekä kolmivärinen versio (värimääritelmät ks. 
kohta 2 Kaupunginvaakuna) että yksivärinen ääriviivaversio, jolloin ääriviiva on mus-
ta tai sininen (PMS 288). Lisäksi tunnuksia voidaan tummalla taustalla käyttää nega-
tiivina (valkoiset ääriviivat). Tunnusten käyttämistä eriväristen taustojen päällä käsi-
tellään kohdassa 4 Tunnukset erilaisilla taustoilla.

Tunnusten ulkoasu on vakioitu, jolloin ne toisinnetaan
aina valmiista originaalitiedostosta.

Tunnusten muotoa, värejä tai mittasuhteita ei saa muuttaa. 

Tunnuksille on määritelty suoja-alue. 

Tunnusoriginaalit löytyvät kaupungin aineistopankista.

Tunnuksia 
voidaan 
käyttää kaikissa 
painotuotteissa, 
ilmoittelussa 
ja sähköisessä 
viestinnässä.

http://aineistopankki.hel.fi/
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Helsinki-tunnus

Helsinki-tunnuksen tekstiosa on vaakunan alapuolella. Tunnuksesta on yksikieliset 
suomen- ja ruotsinkieliset versiot sekä kaksikielinen versio, jossa vaakunan alle on 
sijoitettu päällekkäin sanat Helsinki – Helsingfors. Suomenkielistä Helsinki-tunnusta 
käytetään suomenkielisissä sekä muissa kuin suomen- tai ruotsinkielisissä materiaa-
leissa. Ruotsinkielistä Helsingfors-tunnusta käytetään ruotsinkielisissä materiaaleissa. 
Kaksikielisenä tunnusta käytetään kaksikielisissä (suomi ja ruotsi) materiaaleissa sekä 
sellaisissa monikielisissä materiaaleissa, joissa ruotsi on yksi kielistä.

Helsinki-tunnusta käyttävät Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja sää-
tiöt. Tunnus sopii myös kaupunkikonsernin laajojen yhteishankkeiden yhteiseksi 
tunnukseksi esimerkiksi silloin, kun ei ole mahdollista tai tarpeellista erikseen jul-
kaista kaikkien osapuolien omia tunnuksia.

Myös virastot ja liikelaitokset voivat käyttää Helsinki-tunnusta Helsingin kaupunki 
-tunnuksen sijasta esimerkiksi silloin, kun se tilankäytön tai graafisen sommittelun 
tai materiaalin monikielisyyden vuoksi on perusteltua. 

Helsinki-tunnusta voivat vaakunan tavoin käyttää myös kaupungin hallintoon kuu-
lumattomat helsinkiläiset yhteisöt. Tällöin sen käytössä noudatetaan soveltuvin osin 
kaupungin vaakunaohjetta. 
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Helsingin kaupunki -tunnus

Helsingin kaupunki -tunnuksen tekstiosa on vaakunan oikealla puolella. Tunnus 
istuu hyvin esimerkiksi verkkosivuille, sähköisiin esitysmateriaaleihin sekä kirje- ja 
kirjekuoripohjiin. 

Helsingin kaupunki -tunnusta käyttävät kaupungin virastot ja liikelaitokset. 
Keskushallinnon virastot (hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus, henkilöstökes-
kus ja tarkastusvirasto) käyttävät toiminnassaan pääsääntöisesti yläkruunullista Hel-
sinki kaupunki -tunnusta tai yläkruunullista Helsinki-tunnusta hallintokuntakohtai-
sen tunnuksen sijasta. 

Helsingin kaupunki -tunnuksesta on kuusi kieliversiota: suomi, ruotsi, englanti, 
saksa, ranska ja venäjä. Hallintokunnat voivat graafisen ohjeiston määräyksiä nou-
dattaen tarvittaessa tuottaa muitakin kieliversioita omalla kustannuksellaan. Hallin-
tokeskuksen viestinnästä saa tähän tarkoitukseen tunnuksen perusmallin. Tunnus-
ten ohjeenmukaisuus tulee tarkistuttaa hallintokeskuksen viestinnässä ennen niiden 
käyttöönottoa.

Helsingin kaupunki -tunnus sopii etenkin kaupunkikonsernin emoyhteisön yhteis-
hankkeiden tunnukseksi. Useiden hallintokuntien esiintyessä yhdessä esimerkiksi 
rekrytointi-ilmoituksissa käytetään yläkruunutonta Helsingin kaupunki -tunnusta 
silloinkin, kun mukana on keskushallinnon virastoja.
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Hallintokuntien tunnukset

Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten virallisen ilmeen mukainen tunnus 
koostuu vaakunan ja nimilogon yhdistelmästä, jossa vaakunan oikealle puolelle sijoit-
tuva kaksirivinen tekstiosuus muodostuu sanoista Helsingin kaupunki sekä viraston 
nimestä. 

Keskushallinnon virastot (hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus, henkilöstö-
keskus ja tarkastusvirasto) käyttävät toiminnassaan pääsääntöisesti yläkruunullista 
Helsinki kaupunki -tunnusta tai Helsinki-tunnusta virastotunnuksen sijasta. 

Hallintokuntakohtaisista tunnuksista on kolme kieliversiota: suomi, ruotsi ja englan-
ti. Hallintokunnat voivat graafisen ohjeiston määräyksiä noudattaen tarvittaessa tuot-
taa muitakin kieliversioita omalla kustannuksellaan. Hallintokeskuksen viestinnästä 
saa tähän tarkoitukseen tunnuksen perusmallin. Tunnusten ohjeenmukaisuus tulee 
tarkistuttaa hallintokeskuksen viestinnässä ennen niiden käyttöönottoa.

Tunnusten ulkoasu on vakioitu, jolloin ne toisinnetaan
aina valmiista originaalitiedostosta.

Tunnusten muotoa, värejä tai mittasuhteita ei saa muuttaa. 

Tunnuksille on määritelty suoja-alue. 

Tunnusoriginaalit löytyvät kaupungin aineistopankista.

Tunnuksia 
voidaan 
käyttää kaikissa 
painotuotteissa, 
ilmoittelussa 
ja sähköisessä 
viestinnässä.

http://aineistopankki.hel.fi/
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4 Tunnukset erilaisilla taustoilla

Kaupunginvaakunasta ja Helsingin kolmesta perustunnuksesta – Helsinki-tunnuk-
sesta, Helsingin kaupunki -tunnuksesta ja hallintokuntien tunnuksista – on kolmi-
värisen version lisäksi käytössä negatiivi- ja ääriviivaversiot. Jälkimmäisiä käytettäessä 
on huomioitava, että vaakuna piirtyy vain ääriviivoin, vaakunassa ei ole värialueita.

Tummalla taustalla tunnuksesta käytetään negatiiviversiota (valkoiset ääriviivat).

Valkoisella tai vaalealla taustalla tunnuksesta on mahdollista käyttää yksiväristä ver-
siota, jolloin ääriviiva on musta tai sininen (PMS 288).

Tunnuksia on suositeltavinta käyttää rauhallisella, yksivärisellä taustalla. Kaikissa 
käyttöyhteyksissä on huolehdittava riittävästä erottuvuudesta ja kontrastista.

Esimerkkinä valkoisella taustalla hallintokuntatunnuksen sininen ääriviivaversio.

Esimerkkinä tummalla taustalla Helsinki-tunnuksen kaksikielinen negaversio.

Esimerkkinä kirjavalla vaalealla taustalla Helsingin kaupunki -tunnus kolmivärisenä.
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5 Typografia

Tämän ohjeen mukaisissa tunnuksissa ja niiden sovelluksissa käytetään seuraavaa 
typografiaa:
 
Adobe Univers 45 (Light)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+!%&

Adobe Univers 65 (Bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+!%&

Tunnuksen yhteyteen sijoitettavissa teksteissä, kuten nimi- ja yhteystiedoissa, käyte-
tään Univers-kirjainperhettä: Adobe Univers 45 (Light) ja Adobe Univers 65 (Bold).
Typografian johdonmukaisella käytöllä materiaaleissa tuetaan myös Helsingin kau-
pungin virastojen ja laitosten yhtenäistä ilmettä.

Sähköisissä materiaaleissa ja verkkosivuilla, asiakas- ja henkilöstölehdissä sekä muissa 
esitteissä ja julkaisuissa käytetään omaa erikseen sovittua tai tapauskohtaisesti kulloi-
seenkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaa typografiaa.
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6 Tekstin sijoitusvaihtoehdot 
 tunnuksen yhteydessä

Kun Helsinki-, Helsingin kaupunki- tai viraston vaakunatunnuksen yhteyteen sijoite-
taan tarkentavaa tekstiä, esimerkiksi osoitetietoja tai alempien yksiköiden nimitietoja, 
teksteissä käytetään Univers-kirjainperhettä. 

Teksti voidaan asemoida tunnuksen alle samaan linjaan nimilogon kanssa tai teksti 
voi olla keskitettynä koko tunnukseen nähden. Helsinki-tunnuksen yhteydessä teksti 
voidaan asemoida myös vaakunan oikealle puolelle.

Tunnuksen yhteyteen sijoitettavalla tekstillä tai muilla elementeillä tulee olla vähin-
tään määritellyn suoja-alueen etäisyys itse tunnuksesta.

Helsinki- tai Helsingin kaupunki- tunnuksen yhteyteen ei saa milloinkaan sijoittaa 
hallintokunnan nimeä siten, että syntyisi vaikutelma logokokonaisuudesta. Tätä var-
ten ovat hallintokuntien omat tunnukset.
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7 Asiakirjat ja lomakkeet

Kaupunginvaakunaa käytetään erillisenä elementtinä asiakirjapohjissa. Sen yhteyteen 
liitetään sanat Helsingin kaupunki ja alle samalla tekstityypillä ja koolla toimielin, 
esimerkiksi kaupunginvaltuusto, tai virasto, esimerkiksi hallintokeskus (Asiakirjaopas 
2001, Helsigin kaupunki 2000).

Kaupungin vaakunaohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten 
pöytäkirjoissa, päätösluetteloissa, kuulutuksissa sekä muussa kaupungin viranomais-
toiminnassa on käytettävä kaupunginvaakunaa. Erillistä virasto- tai laitostunnusta ei 
saa käyttää edellä mainituissa tarkoituksissa.

Vuodesta 2011 lähtien kaikki päätösvalmisteluun liittyvät asiakirjat tulevat suoraan 
sähköisestä asianhallintajärjestelmästä.

8 Kilvet ja opasteet

Vaakunakilpi tai vaakunallinen opaste osoittaa kaupungin omaisuutta tai toimintaa.
Rakennusten seiniin kiinnitettävissä virastoa, osastoa tai toimipaikkaa osoittavissa 
ulkokilvissä sekä muissa viitoissa ja opasteissa tulee soveltuvin osin noudattaa kau-
pungin vaakunaohjetta ja graafista ohjeistoa.

Kaksikielisen vaakunallisen peruskilven malli ja tilausohjeet löytyvät Helmen 
yhteisistä palveluista hankintojen kohdalta.

Omaa ilmettä ja tunnusta käyttävien virastojen kilvet ja opasteet voivat noudattaa 
viraston ilmettä.  Historiallisten rakennusten ja arkkitehtonisesti erityisen arvokkai-
den kohteiden kilvet ja opasteet suunnitellaan kohteen erityispiirteet ja kokonaisuus 
huomioiden.

http://helmi/yhteisetpalvelut/hankinnat/sopimukset/muut/vaakunakilvet/sivut/default.aspx
http://helmi/yhteisetpalvelut/hankinnat/sopimukset/muut/vaakunakilvet/sivut/default.aspx
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9 Poikkeukset yhtenäisen ilmeen 
 käytöstä 

Kaupungin viestinnän ohjeiden mukaan (Khs 948 §/7.9.2009, kohta 5.4) hallinto-
kunnilla on mahdollisuus ”perustellusta syystä käyttää omaa virasto- tai laitostun-
nustaan kaupunginhallituksen hyväksymällä tavalla. Kaupunginhallitus vahvistaa 
hallintokunnan oman tunnuksen lauta- tai johtokunnan esityksestä. Ennen vaaku-
nailmeestä poikkeavan virasto- tai laitostunnuksen vahvistamista siitä on pyydettävä 
hallintokeskuksen viestinnän lausunto.”

Viestinnän ohjeissa todetaan lisäksi, että ”esimerkiksi kaupungin liikelaitoksilla sekä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavilla yksiköillä saattaa olla oman asiakas-
markkinointinsa kannalta perustellut syyt itsenäiseen virasto-, laitos- tai yhteisöil-
meeseen. Kaupungin peruspalvelujen tuotannosta vastaavien hallintokuntien asiakas-
palvelun ja -markkinoinnin kannalta on kuitenkin yleensä perusteltua osoittaa myös 
kaupungin vaakunaan perustuvan visuaalisen ilmeen avulla, että sen tuottamista pal-
veluista vastaa Helsingin kaupunki.”

Omien palvelujensa markkinoinnissa ja palveluja tarjoavissa toimipisteissä hallinto-
kunnat voivat tarpeen mukaan käyttää myös palvelu- tai kampanjakohtaista visuaa-
lista ilmettä. Tällaiseen markkinointiviestintämateriaaliin ja toimipisteittäiseen pro-
filointiin on viestinnän ohjeiden mukaan kyettävä yhdistämään myös kaupungin 
virallisen tai hallintokunnan oman ilmeen mukainen tieto siitä, mikä virasto tai laitos 
vastaa ko. palvelujen tuotannosta. Myös hankekohtaisiin tunnuksiin, joita tuotetaan 
virastojen yhteisten, määräaikaisten projektien profilointiin, tulee sopivalla tavalla 
yhdistää tieto yhteisestä omistajasta.

Kaupungin vaakunaohjeen (Khs 726 §/7.6.2010) mukaan ”lauta- ja johtokunti-
en sekä virastojen ja laitosten pöytäkirjoissa, päätösluetteloissa, kuulutuksissa sekä 
muussa kaupungin viranomaistoiminnassa on käytettävä kaupunginvaakunaa. Eril-
listä virasto- tai laitostunnusta ei saa käyttää edellä mainituissa tarkoituksissa.”

Omaa tunnusta käyttävän viraston tai laitoksen viestinnässä, esimerkiksi verkkosivuil-
la, tiedotteissa ja painotuotteissa, on aina selkeästi ilmaistava kuuluminen Helsingin 
kaupunkiin joko vaakunan tai vaakunatunnuksen avulla tai tekstissä. Kuntalaisten 
tulee voida helposti saada selville, että viestin lähettäjä tai palvelun tuottaja on Hel-
singin kaupungin organisaatioon kuuluva yksikkö.

Hallintokuntien osastoilla tai muilla alemmilla yksiköillä ei voi olla erillisiä, hallin-
tokunnan omasta tunnuksesta poikkeavia osasto- tai yksikkötunnuksia (Khs 2009-
1750). Hallintokuntien alaisten organisaatioyksiköiden omia tehtäväalueita voi 
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10 Tunnusoriginaalien värijärjestelmät 
 ja tallennusmuodot

Painotöihin käytettävät korkealaatuiset originaalitunnukset:
  PMS
  CMYK 
  Musta
  Valkoinen
Digipainotyöt: RGB

Tiedostomuodot:
Painotyöt pdf, eps
Office-ohjelmat ja verkkosivut png

11 Aineistopankki

Vaakunan ja tunnusten originaalit löytyvät Helsingin kaupungin aineistopankista 
osoitteesta http://aineistopankki.hel.fi/. Rekisteröinti aineistopankin käyttäjäksi 
onnistuu suoraan kirjautumissivulla. Tunnusten käyttöönotossa auttaa hallintokes-
kuksen viestinnän verkkotoimitus verkkotoimitus@hel.fi.

Lisätietoja vaakunatunnuksien käytöstä ja originaalitiedostoista saa hallintokeskuksen 
viestinnän julkaisuyksiköstä julkaisuyksikko@hel.fi.

tuoda esiin hallintokunnan yleisilmeen kanssa yhteen sopivalla tavalla esimerkiksi 
väri- ja kuvaelementein.

Graafinen ohjeisto jättää runsaasti liikkumavaraa omien visuaalisten sovellusten 
kehittämiseen myös niille hallintokunnille, jotka noudattavat virallista vaakunail-
mettä. Hallintokuntien omissa graafisissa ohjeissa voidaan ohjeistaa vaakunailmettä 
täydentäviä graafisten elementtien, kuten värien, typografian ja dekoraatioaiheiden 
käyttöä. 

Kaupunkikonserniin kuuluvilla yhteisöillä ja säätiöillä on kullakin oma ilmeensä ja 
omat tunnuksensa. Tytäryhteisöt ilmaisevat kuulumisensa Helsingin kaupunkikon-
serniin vaakunan tai vaakunatunnuksen avulla esimerkiksi nettisivuilla tai muissa 
materiaaleissa.
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