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§ 1222
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen visuaalisen ilmeen 
hyväksyminen

HEL 2015-012923 T 00 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -lii-
kelaitoksen visuaalisen ilmeen liitteen 1. mukaisena ja toteaa samalla, 
että sitä voidaan käyttää myös ruotsinkielisenä versiona.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työterveys Helsinki, Visuaalinen ilme 24.11.2015
2 Työterveyskeskuksen kirje
3 Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työterveyskeskuksesta tulee vuoden 2016 alusta Helsingin kaupungin 
työterveys -liikelaitos, joka käyttää toiminnassaan nimeä Työterveys 
Helsinki. Työterveyskeskus esittää kirjeellään 26.11.2015, että tulevalle 
liikelaitokselle hyväksytään uusi visuaalinen ilme. Tämän visuaalisen il-
meen kautta työterveys haluaa sekä identifioitua tiiviiksi osaksi Helsin-
gin kaupunkia ja että tulla tunnistetuksi työterveysalan vahvana toimija-
na. Työterveyskeskuksen kirjeessä todetaan lopuksi, että Työterveys 
Helsinki tulee sitoutumaan kaupungin viestinnän linjauksiin ja ottamaan 
huomioon tulevat kaupunkimarkkinoinnin linjaukset.

Kaupunginhallituksen hyväksymien viestinnän ohjeiden mukaan kau-
pungin hallintokunnilla on perustelluista syistä mahdollisuus käyttää 
omaa virasto- tai laitostunnustaan kaupunginhallituksen hyväksymällä 
tavalla. Esimerkiksi liikelaitoksilla tai kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnas-
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ta vastaavilla yksiköillä saattaa olla oman asiakasmarkkinointinsa kan-
nalta perustellut syyt itsenäiseen virasto-, laitos- tai yritysilmeeseen. 
Kaupunginhallitus vahvistaa hallintokunnan tunnuksen. Ennen virasto- 
tai laitostunnuksen vahvistamista siitä on pyydettävä kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäosaston lausunto. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston lausunnossa 
25.11.2015 todetaan mm., että työterveys -liikelaitokselle on luotu uusi 
tunnus ja ilme soveltaen kaupunginkanslialle vuonna 2014 luodun il-
meen elementtejä. Näin muodostuu selkeä visuaalinen yhteys kaupun-
kiorganisaation ytimeen.

Lausunnossa todetaan edelleen, että kaupunginhallitus käsitteli 
12.10.2015 kaikkia hallintokuntia koskettavat kaupungin viestinnän lin-
jaukset.  Valtuustostrategiaan liittyen (Khs 2.6.2014) viime vuonna on 
käynnistynyt koko kaupungin kattavan markkinointistrategian ja brändi-
hierarkian laatiminen.   Viestintä-, markkinointi- ja brändityö vaikuttavat 
tulevaisuudessa kaikkiin kaupungin toimijoihin. Tavoitteena on nykyistä 
yhtenäisempi, vaikuttavampi ja taloudellisempi tapa markkinoida ja 
viestiä kaupungista ja sen palveluista.

Voimassa oleviin viestinnän ohjeisiin viitaten kaupunginkanslian tieto-
tekniikka- ja viestintäosasto puoltaa sitä, että kaupunginhallitus oikeut-
taa Helsingin kaupungin työterveyskeskus -liikelaitoksen käyttämään 
ehdotettua tunnusta toiminnassaan, kuitenkin sillä edellytyksellä, että 
hallintokunta sitoutuu viestinnän linjauksiin ja huomioi kaupunkimarkki-
noinnin linjaukset niiden valmistuttua.

Työterveys Helsingin uuden visuaalisen ilmeen graafinen ohjeistus eli 
esimerkit fonteista ja käytettävästä värimaailmasta sekä niiden sovelta-
misesta ilmenee liitteestä 1.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Tiedoksi

Työterveyskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2015 § 1188
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.12.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Marcus Rantala: viikoksi

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi


