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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunnan HUMAKOn tunnusta 
on päivitetty 2013. Vanhan tunnuksen 
käytöstä luovutaan kokonaan (KUVA 
1.1). Tunnuksen päivityksen yhteydessä 
poistettiin irrallinen pilkku, sekä 
siirrettiin teksti HUMAKO merkin 
sisältä sen viereen. Merkille tehtiin 
varjostus ja tunnuksessa näkyy selkeästi 
mistä lyhenne HUMAKO muodostuu.

Uusi tunnus koostuu kahdesta 
elementistä: merkistä ja logotyypistä. 
Merkin ja logon välistä suhdetta, väriä 
tai asettelua ei tule muuttaa. Tunnus on 
aina yhtenäinen kokonaisuus eikä 
pelkkää logotyyppiä tule käyttää 
itsenäisenä elementtinä.

HUMAKOn tunnuksesta on kaksi 
pääasiallista versioita: vaaka- (KUVA 
1.2) sekä pystyversio (KUVA 1.3).
Versioista voidaan käyttää kumpaa vain 
tilanteesta riippuen. 

1. Tunnus - tunnuksen osat ja versiot
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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

KUVA 1.1 Vanha tunnus

KUVA 1.3 Uusi pystytunnus

KUVA 1.2 Uusi vaakatunnus



Värillinen- ja harmaasävytunnus 
(KUVAT 1.4 ja 1.5. ovat pääasiallisia 
tunnusversioita. Tarvittaessa voidaan 
käyttää myös mustavalkoista (KUVAT 
1.6. ja 1.7) tai negatiiviversiota. 

Värillistä versiota käytetään värillisissä 
julkaisuissa neutraalilla taustalla. Jos 
julkaisu painetaan mustavalkoisena, 
käytetään tunnuksen 
harmaasävyversiota.

Tunnuksen mustavalkoista versiota 
tulee käyttää vain silloin kun värillistä 
tai harmaasävyversiota ei voida käyttää 
esimerkiksi painatuksessa 
painoteknisistä syistä

1. Tunnus - harmaasävy ja mustavalkoinen
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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

KUVA 1.4 Vaakatunnus harmaasävynä

KUVA 1.5 Pystytunnus harmaasävynä

KUVA 1.6 Vaakatunnus mustavalkoisena

KUVA 1.7.Pystytunnus mustavalkoisena



Tunnuksen negatiiviversiota (KUVA 
1.8) tulee käyttää aina taustan ollessa 
musta tai värillinen. Negatiiviversiota 
voi käyttää myös kuvan päällä, kunhan 
tausta ei ole liian sekava.

1. Tunnus - negatiivi
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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

KUVA 1.8 Tunnukset negatiivina sinisellä taustalla



Tunnuksen ympärille on määritelty 
suoja-alueet. Suoja-alueen tarkoitus on 
varmistaa tunnuksen erottuvuus 
kaikissa käyttöyhteyksissä. Suoja-alue 
määrittää kuinka lähelle toista 
elementtiä tunnus voidaan sijoittaa.

Tunnusten suoja-alueiden mittayksikkö 
on Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta-tekstin määrittävän X:n 
korkeus (KUVAT 1.9 ja 1.10). 
Suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita 
elementtejä.

Tunnuksen eri versioille on määrätty 
pienimmät mahdolliset käyttökoot 
(KUVA 1.11) ja (KUVA 1.12). 
Vaakatunnuksen minimikorkeus on 12 
mm. Kun korkeus on alle 12mm, 
voidaan tunnusta käyttää ilman 
“Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta” -tekstiä. 
Pystytunnuksen minimikoko 
määräytyy suhteessa tekstin koon 
mukaan. Pystytunnuksen 
minimikorkeus on 24mm.

1. Tunnus - suoja-alue ja minimikoko
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X

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

KUVA 1.9 Vaakatunnus ja suoja-alue

KUVA 1.10 Pystytunnus ja suoja-alue

KUVA 1.11 Tunnuksen minimikoko

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

KUVA 1.12 Tunnuksen minimikoko

12mm

24mm



Tunnuksen osien värejä (KUVA 1.11, 
KUVA 1.12) suhteita tai asettelua ei saa 
muuttaa tai vääristellä (KUVA 1.13). 
Logon kirjoitusasua ei saa muuttaa 
(KUVA 1.14). Tunnusta ei saa käyttää
väärin väriyhdistelmin (KUVA 1.15) tai 
ruuhkaisen taustan päällä (KUVA 1.16).

1. Tunnus - virheellinen käyttö
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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen 
ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
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KUVA 1.11.

KUVA 1.14.

KUVA 1.12.

KUVA 1.13.

KUVA 1.15. KUVA 1.16.



HUMAKOn päävärit ovat sininen, 
musta ja harmaat. Jonkun näistä on 
oltava aina dominoiva. 

Värejä käytetään ensisijaisesti 
tunnuksessa (päävärit) sekä 
kuvituselementeissä. Tummia sävyjä 
voi käyttää myös korosteväreinä — 
esimerkiksi otsikoissa. Korostusväreja 
voi hyödyntää kuvituselementeissä 
sekä korostamaan päävärien sävyjä.

2. Tunnusvärit
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Sininen, merkki
CMYK 100 0 0 0
RGB  0 174 239
HEX #00AEEF

Harmaa 70% musta, merkin varjostus
CMYK 0 0 0 70
RGB 109 110 113
HEX #6D6E71

Harmaa 80% musta, logon teksti
CMYK 0 0 0 80
RGB  88 89 91
HEX #58595B

Musta, logon teksti
CMYK 0 0 0 100
RGB  0 0 0
HEX #000000

Pinkki, korostusväri
CMYK 10 95 20 0
RGB 218 45 124
HEX #DA2D7C

Violetti, korostusväri
CMYK 60 100 0 10
RGB 102 39 128
HEX #662780

Oranssi, korostusväri
CMYK 0 85 100 0 
RGB 198 73 38
HEX #C64926

Haalea sininen, korostusväri
CMYK 15 5 10 0
RGB  214 226 224
HEX #D6E2E0

Vihreä, korostusväri
CMYK 50 0 100 0
RGB 141 198 63
HEX #8DC63F



HUMAKOn leipäteksti-fonttina 
käytetään Palatino Linotype -fonttia, 
otsikoissa taas käytetään päätteetöntä 
Segeo UI-fonttia.

Molemmat fontit ovat on yleisiä 
järjestelmäfontteja Windows 
käyttöjärjestelmissä ja ne tulevat 
Offoce-ohjelmiston mukana myös Mac 
käyttöjärjestelmään. 

Jos Segeo UI-fontti ei ole käytettävissä, 
voidaan fontti korvata yleisellä Calibri 
Bold-fontilla.

Sähköisesti välitettävät tiedotteet tulisi 
pyrkiä lähettämään pdf-tiedostoina, 
jolloin tekstien muotoilu säilyy 
ennallaan. 

3. Typografia
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Leipäteksti
Palatino Linotype Regular
Käytetään julkaisuissa pistekoossa 9 / 12 pt ja
isommissa ilmoituksissa koossa 11 / 14 pt.

Ingressit, korostukset
Palatino Linotype Italic
Käytetään ingressissä pistekoossa 11 / 14 pt.
Suomenkielisessä leipätekstissä vieraskielisten 
sanojen korostukseen.

Otsikot, korostukset
Segeo UI Semibold
Käytetään otsikoissa pistekoossa 16 / 18 pt ja
isommissa otsikoissa versaalina koossa 26 / 30 pt.
Käytetään korostamaan tekstissä sanoja. Voidaan 
käyttää myös korosteväreissä isoissa otsikoissa.

Ingressit, nostot
Segeo UI bold Italic
Käytetään nostoissa ja isommissa ingresseissä
koossa 11 / 14 pt. tai 14 / 18 pt. Voidaan käyttää 
myös korosteväreinä isoissa nostoissa.

Ilmoitusten isot otsikot
Segeo UI Bold
Käytetään ainoastaan versaalilla ja aina 
mahdollisimman suuressa koossa.
Voidaan käyttää myös korostusväreinä.

Otsikot
Calibri Bold
Jos normaali otsikko-fontti Segeo UI ei ole 
käytössä, voidaan fontti korvata Calibri 
Bold-fontilla. Calibrissa fontin pistekoko voi olla 
koon verran suurempi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!?%&@“”½

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!?%&@“”½

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!?%&@“”½

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
123456789!?%&@“”½

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!?%&@“”½

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!?%&@“”½



HUMAKOn ilme on värikäs, erottuva ja 
leikkisä. Merkin muotoa voi käyttää 
kuvituksena ilman taustaväriä. 
Kuvituksena käytettynä merkki ei saa 
olla väriltään tunnuksessa oleva 
sininen, vaan sävyinä käytetään 
grafisen ilmeen korostusvärejä: 
punaista, violettia, pinkkiä, vihreää ja 
haalean sinistä harmaan ohella.

Merkin muotoa voi käyttää 
kuvituselementtinä suurissa pinnoissa. 
Kuvituselementtinä merkin tulee 
toistua vähintään kolme kertaa, eikä 
merkin muotoa saa rajata rikki. Merkin 
saa kuitenkin asetella niin, että osa siitä 
menee painoalueen ulkopuolelle.  

4. Kuvituksen elementit
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HUMAKOlla on maskotti Hjördis. 
Maskottia voidaan käyttää 
kuvituselementtinä normaalilla 
vihreä-pinkki -värityksellä (Kuva 4.1.), 
tai maskotin värityksessä voi käyttää 
muita värejä. Värien tulee olla 
käyttötarkoituksen teemaan ja 
aiheeseen sopivia. Maskotissa voi 
hyödyntää erilaisia asusteita tai 
taustoja. 

4. Kuvituksen elementit - maskotin käyttö
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KUVA 4.1. Maskotti



Merkkien kuvitusmainen käyttö on 
vapaampaa kuin itse tunnuksen. 
Merkkien ja typografian suuri 
keskinäinen kontrasti typografisiin 
elementteihin näiden luo komean 
yleisvaikutelman. 

Merkkikuosia voi käyttää isoja pintoja 
peittävänä tapettina (KUVA 4.2) tai 
nauhana joko värillisenä tai 
negatiivisena värisellä taustalla (KUVA 
4.3).

Merkkien sijoittelun tulee tukea kuvien 
ja typografian luomaa rytmiä. Näin 
tarkastelijan katse kohdistetaan 
olennaisiin asioihin.

4. Kuvituksen elementit - kuvituksen käyttö typografian kanssa
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Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Ilkantie 4 
00400 Helsinki
Y-tunnus 2040777-2

Puhelin 044-257 8884
www.humako.net

www.facebook.com/OpiskelijakuntaHUMAKO
humako@humak.edu

Aina mielessä - HUMAKO
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa 
opiskelijakunta HUMAKO. HUMAKO on HUMAKin opiskelijoiden palvelu- ja 
edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo ja edistää opiskelijoiden oikeuksia. 
Toimintamme perustuu ammattikorkeakoululakiin, mutta toiminnasta vastaavat 
vain opiskelijat, sekä opiskelijakuntaan palkattu työntekijä, joka auttaa Sinua 
esimerkiksi jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

Ensimmäiseksi opiskelemaan saapuessasi tutustut varmasti HUMAKOn tutoreihin, 
jotka tuovat väriä ja meininkiä kampuksen arkeen. Tutorit ovat juuri Sinua varten 
vastaamassa kysymyksiin ja auttamassa mahdollisten ongelmien kanssa. Tutorit 
myös vastaavat kampuksella järjestävistä tapahtumista ja juhlista. 
HUMAKO sen sijaan piristää opiskelijoiden arkea, järjestämällä valtakunnallisia 
tapahtumia, keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Valtakunnallisissa tapahtumissa 
kaikki HUMAKin opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan ja hieman rentoutumaan 
opiskelujen lomassa. 

Sinne missä tapahtuu - HUMAKO
HUMAKOn toimintaan voit lähteä mukaan jo heti opintojen ensimmäisenä vuonna! 
HUMAKOn päivittäisesti toiminnasta vastaa hallitus, joka valitaan aina 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja sekä 
liuta hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenien vastuualueita ovat tuutorointi, 
kansainvälisyys, viestintä, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja tapahtumat. 
Hallituksen toiminnasta voit lukea lisää internetsivuiltamme.
 
Ylintä päätäntävaltaa opiskelijakunnassa sen sijaan käyttää edustajisto, joka myös 
valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajistoon voi asettua ehdolle kuka 
tahansa HUMAKOn jäsen. Edustajiston hakuaika on perinteisesti heti syksyllä, joten 
seuraa HUMAKOn tiedotusta! 

KUVA 4.2  kuvituksen käyttö tapettina

KUVA 4.3 kuvituksen käyttö nauhana
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HUMAKOn toiminta 

• Perustuu AMK-lakiin 
• Rahoitus tiukka 

– Humakin maksama toimintatuki 
– Jäsenmaksut 
– Yhteistyösopimukset 

• Tapahtumat 
• Mainonta 
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Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the board

Ilkantie 4, 00400 HELSINKI
045 - 122 5030
pj.humako@humak.edu
www.humako.net

Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta

Viestintävastaava / Communication coordinator

Ilkantie 4, 00400 HELSINKI
viestinta.humako@humak.edu
www.humako.net

Uuden ilmeen mukainen kirjekuori 
(KUVA 6.1) ja kirjepohja (KUVA 6.2). 
Uudella ilmeellä on tehty myös 
käyntikorttimalli (KUVA 6.3). 
Käyntikortteihin ei paineta toimijoiden 
nimiä, koska toimijat vaihtuvat 
vuosittain. Lisäksi uudella ilmeellä on 
laadittu powerpoint-pohja (KUVA 6.4). 

5. Sovellukset
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KUVA 6.1 Kirjekuori
KUVA 6.2 Kirjepohja

KUVA 6.4 PowerPoint-pohjaKUVA 6.3 Käyntikortit



Aloittaessasi uuden työn, lataa aina 
tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet 
tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat 
tunnustiedostot koneellasi. Näin 
vahingoittuneet tai muuten muuttuneet 
tunnustiedostot eivät päädy käyttöön.

.pdf-päätteiset tiedostot ovat vektoritiedostoja, 
jotka ovat vapaasti skaalattavissa. 
uurentaminen ei heikennä vektoroidun 
tunnuksen piirtotarkkuutta, koska vektori ei ole 
riippuvainen resoluutiosta.

Pdf-tiedoston voi tuoda kaikkiin moderneihin 
tietokoneohjelmiin. Pdf-tiedostomuoto säilyttää 
merkin läpinäkyvyyden kaikissa moderneissa
tietokoneohjelmien versioissa. Varhaisemmat 
Office-ohjelmat lukevat rgb-tunnustiedostoja, 
mutta eivät tue elementtien läpinäkyvyyttä.
Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista 
aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio.
Käytössäsi on myös erilaisia sähköisiä 
asiakirjapohjia (kirjepohjia sekä 
PowerPoint-pohjat). Kaikissa tähän ohjeistoon 
ja graafiseen ilmeeseen liittyvissä kysymyksissä 
avustaa HUMAKOn pääsihteeri, 
ps.humako@humak.edu

Tämän ohjeiston ja tunnuksen päivitykset on 
tehnyt Marianna Rantanen. 
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