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Graafinen ohjeistus

Verken graafisessa ohjeistuksessa käydään läpi Verken ilme ja ilmeen hyödyntäminen 
erilaisissa materiaaleissa. Graafinen ohjeistus linjaa muun muassa logon, tunnuksen, värien ja 

typografian käytön. 

Verken kaikissa materiaaleissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä. Verke pyrkii 
WCAG ohjeiston mukaiseen AA-saavutettavuustasoon Helsingin kaupungin linjausten 
mukaisesti. Saavutettavuuteen ja sen toteuttamisen voi tutustua paremmin kaupungin 

saavutettavuusohjeistuksessa täällä.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/TPR/opas_saavutettavaan_sisaltoon.pdf
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Logo ja tunnus
Verken logona käytetään erivärisiä Verke-tekstejä ja tunnuksena toimii V-kirjain. Materiaaleissa käytetään 

joko logoa ta tunnusta, mutta ei yhtäaikaisesti molempia.

Logoa käytetään kaikissa virallisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi verkkosivuilla ja asiakirjoissa. V-tunnusta 
voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa merkitsemään materiaaleja Verkelle. Tunnusta voidaan käyttää 

sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi valokuvissa ja videoissa.

Logot Tunnus
Logo on käytettävissä neljässä eri värissä; turkoosina, 

mustana, tumman sinisenä ja valkoisena. Väri valitaan 
materiaalin mukaan siten, että logo erottuu taustasta ja 

on luettavissa helposti.

Tunnus on käytettävissä kolmessa eri värissä; mustana, 
turkoosina ja valkoisena. Väri valitaan materiaalin 
mukaan siten, että tunnus erottuu taustasta ja on 

luettavissa helposti.
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Logon ja tunnuksen käyttö
Logon ja tunnuksen ympärille on jätettävä tilaa, niin ettei logoa tai tunnusta käytetä aivan materiaalin 

reunassa. Logon tulee olla myös pienimmillään sen kokoinen, että teksti on luettavissa.

Logoa ja tunnusta ei saa venyttää tai muuttaa niiden värejä Verken käytössä olevia värejä lukuunottamatta. 
Logoa ja tunnusta ei myöskään saa kierittää eri suuntiin, jolloin luettavuus ja tunnistettavuus kärsii. 

Verken logoa ja tunnusta tulee käyttää kuvien päällä siten, että se on erotettavissa ja luettavissa 
saavutettavasti. 
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Logon ja tunnuksen versiointi
Tunnuksesta on käytössä erilaisia pattern-kuvioita. Tunnuksesta tehtyä neliön muotoista rypästä voidaan 

yhdistää kuvien kanssa samaan tapaan kuin Verken verkkosivuilla olevassa nostoelementissä.

Esimerkkejä
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Logon ja tunnuksen versiointi

Tunnuksesta on käytössä erilaisia pattern-
kuvioita. Pattern-kuviota voidaan hyödyntää 

materiaalien taustalla, kuten esimerkiksi 
vinkkilistoissa, esitysmateriaaleissa tai 

sosiaalisessa mediassa.

Pattern-kuviointeja on kolmessa eri värissä. 
Värin voi valita käyttötarkoituksen mukaan 

siten, että kuvion päällä oleva teksti on 
saavutettavasti luettavissa ja erottuu 

pattern-kuvion päällä.
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Värit

#0e0e37 #7ae7cd #f4f7f8#ddf3ef

R:14 G:14 B:55
C:100 M:97 Y:45 K:58

R:122 G:231 B:205
C:50 M:0 Y:31 K0

R:244 G:247 B:248
C:5 M:2 Y:3 K:0

R:221 G:243 B:239
C:16 M:0 Y:9 K:0

Verken tunnusväreinä on neljä pääväriä. Väreinä käytetään rinnakkain tummaa sinistä, turkoosia, 
vaalean harmaata sekä vaaleaa mintunvihreää sävyä. Jos värejä hyödynnetään fonteissa ja taustoissa 

samanaikaisesti, tulee saavutettavuus ottaa huomioon.
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Typografia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789

Verken materiaaleissa käytetään aina ensi sijaisesti Konnect-fonttia. Fontti on käytössä muun muassa 
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, diaesityksissä ja julkaistavissa materiaaleissa, kuten esimerkiksi 

vinkkilistoissa ja esitteissä. 

Fontin koko määräytyy materiaalin mukaan. Otsikoissa käytetään Konnect Bold -fonttia ja leipätekstissä 
Konnect Regular -fonttia. Sitaatteihin tai tehosteeksi voidaan käyttään Konnect Italic -fonttia.

Konnect Bold

Konnect Regular 18

Konnect Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789
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Typografia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789

Varafonttina käytetään Verdana-fonttia silloin, kun Konnect-fonttia ei ole saatavilla tai käytettävissä. 
Varafonttia käytetään samaan tapaan kuin pääfonttia.

Verdana Bold

Verdana Regular

Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789
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Tehostetekstit

Verken materiaaleissa on mahdollista käyttää 
normaalin tekstikirjoituksen lisäksi erilaisia 

tehostetekstejä. 

Tehostetekstit noudattavat Verken typografiaa 
ja tekstejä voidaan tehdä kaikista Verken 

käsittelemistä teemoista. 

Tehosteteksti ovat kuvatiedostoja, joita voidaan 
liittää kaikkiin materiaaleihin. Tehostetekstejä 
voidaan käyttää erityisesti epävirallisimmissa 
materiaaleissa, kuten sosiaalisessa mediassa. 

Tehostetekstejä käytettäessä tulee huomioida 
saavutettavuus.
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Kuvat
Verken materiaaleissa käytetään monipuolisesti erilaisia kuvia digitaaliseen nuorisotyöhön liittyen. Kuvia 

voidaan käyttää sekä Verken omasta kuvapankista että julkisista kuvapankeista. Ensi sijaisesti käytetään itse 
otettuja kuvia ja Verken ottamia omia kuvituskuvia aidon tunnelman luomiseksi. Kuvien yhteydessä mainitaan 

kuvaajan tiedot kuvapankin ohjeiden mukaisesti, mutta Verken omissa kuvissa kuvaajaa ei tarvitse merkitä.

Lähtökohtaisesti materiaaleissa käytetyt kuvat ilmaisevat iloa sekä positiivista suhtautumista teknologiaa ja 
digitalisaatiota kohtaan. Kuvat eivät saa loukata mitään ihmisryhmiä. Kuvissa voi esiintyä esimerkiksi ihmisiä, 

teknologisia laitteita tai maisemia.

Kuvia käytetään esimerkiksi sosiaalisen median viestinnässä, uutiskirjeissä, verkkosivujen sisällöissä ja 
esittelydioissa. Kuviin merkitään alt-tekstit eli vaihtoehtoiset kuvatekstit aina kun mahdollista. Alt-tekstiin 

kuvaillaan saavutettavuusdirektiivin mukaisesti mitä kuvassa näkyy tai tapahtuu. Kuvan päälle lisätyssä tekstissä 
noudatetaan saavutettavuuskriteerejä.

Jokainen kuvan käyttäjä vastaa kuvan käytöstä ja sen sopivuudesta Verken linjaan. Kuvien käytössä avustaa 
tarvittaessa viestinnän suunnittelija.
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Esimerkkikuvia
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Ohjeita ja 
esimerkkejä



Esitysmateriaali
Esitysmateriaalina käytetään Verkelle suunniteltuja pohjia, joita voi käyttää Keynotessa ja PowerPointissa. 

Esitysmateriaalit sisältävät vaalean ja tumman väripohjan kansikuvasta, kahdesta erilaisesta 
sitaattinostosta sekä tekstidiasta. Väriversioita voi käyttää oman mielen mukaan esimerkiksi vaihdellen niitä 

esityksen sisällä.

Esityksessä käytetään Verken Konnect-fonttia sekä Sigmar-lisäfonttia. Fonttien koko ja tarkempi muotoilu 
(rivivälit yms) määräytyy esitettävän sisällön määrästä. Jokainen vastaa omien esitysmateriaalien 

luettavuudesta ja saavutettavuudesta.

Esitysmateriaaleissa käytetään Verken linjaan sopivia kuvituskuvia, jotka voi olla Verken ottamia tai yleisistä 
kuvapankeista.

Kansi
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Esitysmateriaali

Sitaattinosto

Tekstipohja

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyåäö

0123456789

Sigmar
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Sosiaalinen 
media



Somessa käytettävät värit

#0e0e37

#7ae7cd

#f4f7f8

#ddf3ef

R:14 G:14 B:55
C:100 M:97 Y:45 K:58

R:122 G:231 B:205
C:50 M:0 Y:31 K0

R:244 G:247 B:248
C:5 M:2 Y:3 K:0

R:221 G:243 B:239
C:16 M:0 Y:9 K:0

Sosiaalisen median sisällöissä käytetään Verken päävärejä. Päävärien lisäksi voidaan käyttää myös 
apuvärejä. Apuvärejä voidaan lisätä esimerkiksi kuvien taustoihin kehyksiksi tai esimerkiksi tehdä 

tekstisisöltöjä värien avulla. Verken päävärejä käytetään aina ensi sijaisesti, mutta lisävärejä voidaan ottaa 
mukaan virkistämään ja monipuolistamaan sisältöjä.

#447b82

#acedde

Päävärit Lisävärit
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Profiilikuva ja kansikuvat
Verken somekanavissa käytetään profiilikuvana Verken V-kirjaimesta tehtyä tunnusta mustana 

vaaleansinisellä taustalla.

Kansikuva valitaan Verken kuvalinjaan sopivasti. Kuvassa voidaan lisäksi käyttää Verken värien mukaista 
väritehostetta. Kansikuvassa tulee aina esiintyä jotain digitaaliseen nuorisotyöhön, Verkeen, teknologiaan 

tai digitalisaatioon liittyvää. Somekanavien kansikuvia vaihdellaan aina tarpeen tullen tai esimerkiksi 
vuodenajan mukaan.

Profiilikuva Kansikuva
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Sosiaalisen median sisällöt
Verken sosiaalisen median kanavilla jaetaan tietoa saavutettavasti ja positiivisella näkökulmalla. 

Kanavakohtaisesti sisällöt voivata olla tekstiä, kuvia tai videoita. Somekanavissa näkyy Verken logo/
tunnus sekä päävärit. Toisinaan somekanavissa voidaan käyttää myös aiemmin mainittuja lisävärejä.
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Esimerkkinä Instagram feed

Instagram-tilillä julkaistaan 
kuvapainnoitteista sisältöä graafista 

ohjeistusta mukaillen. Somekanavissa 
käytettävät kuvat voidaan ladata 

kuvapankeista tai käyttää Verken ottamia 
kuvia. Toisinaan somesisällöissä voidaan 

käyttää myös tekstisisältöä, jolloin voidaan 
esimerkiksi nostaa esille lainauksia/sitaatteja 

blogitekstistä tai julkaisusta ja esimerkiksi 
jakaa lyhyitä vinkkilistoja. Kuviin lisätään 
Verken värielementtejä hyödyntämällä 

erilaisia valmiita pohjia.

Instagramissa voidaan käyttää myös 
pyyhkäistäviä kuvasarjoja, jolloin kaikissa 
kuvissa käytetään samanlaista pohjaa.
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Taitetut ja painetut materiaalit
Verken materiaaleja voidaan taittaa visuaalisen muotoon noudattaen edellä esiteltyjä värejä, typografiaa 

ja muita graafisia ohjeistuksia. Taitossa tulee ottaa huomioon muiden materiaalien tapaan luettavuus ja 
saavutettavuus. 

Taitetuissa materiaaleissa, kuten esimerkiksi vinkkilistoissa ja ohjeistuksissa, voidaan käyttää päävärien lisäksi 
lisävärejä. Materiaaleihin voidaan lisätä myös tehostetekstejä ja aiheeseen sopivia graafisia elementtejä, 

kuten esimerkiksi piirrettyjä symboleita.

Muotokieleltään taitetuissa ja painetuissa materiaaleissa voidaan hyödyntää esitysmateriaalien 
pehmeämpää muotoa.
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