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Johdanto

graafisen suunnittelijan ambivalentti ammatinkuva, 
toisaalta palveluammattilaisena, toisaalta luovana tekijänä, 
muodostaa asetelman vaikeasti määriteltävälle roolille – ja 
vastuulle.

Suunnittelija kuitenkin luo osaltaan sitä kompleksista 
visuaalista todellisuutta, joka kertoo meille minne mennä, 
mitä ostaa, mitä ajatella ja mitä olla. Graafisella suunnitteli-
jalla on valtaa ja näin ollen myös vastuuta.   

Sosiaalisesti vastuullisesta graafisesta suunnittelusta 
on kirjoitettu suhteellisen vähän, mutta se on pikkuhiljaa 
löytämässä tiensä alan käytäntöihin esimerkiksi sosiaalisen 
designin muodossa. Tällaiset käytännöt ovat kuitenkin mar-
ginaalisia eivätkä kyseenalaista alan vallitsevia rakenteita. 
Siksi mielestäni on tärkeää tarkastella ammatinkuvaa koko-
naisuudessaan ja määrittää ne tekijät, jotka ovat vaikutta-
neet ja vaikuttavat edelleen graafisen suunnittelijan rooliin 
ja käsitykseen vastuusta.

Tutustumalla alan kirjallisuuteen ja seuraamalla vastuul-
lisesta suunnittelusta käytävää keskustelua olen pyrkinyt 
hahmottamaan niitä rajapyykkejä, jotka ovat muuttaneet 
käsitystä graafisen suunnittelijan roolista ja joiden myötä 
käsitys suunnittelijan paikasta vaikuttajana on määräyty-
nyt. Halusin selvittää, mikä suhde suunnittelijalla on ollut 
muodon lisäksi sisältöön eri aikakausina sekä miten käsitys 
tekijyydestä on muuttunut. Lisäksi pyrin selvittämään, mil-
laisin keinoin suunnittelija voi tiedostaa roolinsa ja harjoittaa 
vastuullista suunnittelua käytännössä – niin, että vaikutus 
yleisöön ja yhteiskuntaan olisi tiedostettu ja positiivinen.
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 Laadin lisäksi internetkyselyn vastuuttomasta suunnit-
telusta pyrkien negatiivisen lähestymistavan avulla kerää-
mään aitoja esimerkkejä suunnittelijoiden vastuuttomiksi 
kokemista työtehtävistä. Selvitin myös suunnittelijoiden 
käsitystä siitä, kenelle ja missä määrin he kokevat olevan 
vastuussa. Kyselyyn vastasi 61 graafista suunnittelijaa 26 
maasta.

Käsittelen aluksi graafisen suunnittelun varhaista histo-
riaa, joka loi lähtökohdat vasta paljon myöhemmin viralli-
sesti syntyvälle alalle. Keskityn tarkastelemaan lähemmin 
modernismin aikakautta, jolloin graafisen suunnittelun 
ammatinkuvan voidaan katsoa muodostuneen. Käyn läpi 
myös niitä postmoderneja murroksia, joilla on ollut eri-
tyinen vaikutus suunnittelijan roolin muovautumisessa. 
Käsittelen lisäksi graafisen suunnittelun valtaa, vastuuta ja 
vastuualueita yleisemmin sekä pohdin estetiikan ja etiikan 
suhdetta graafisen suunnittelijan näkökulmasta. 

Käyn läpi myös graafisen suunnittelun ammattieettisiä 
ohjeistoja ja muita eettisen sääntelyn keinoja sekä tarkas-
telen First Things First -manifestoja, niiden sanomaa ja 
kritiikkiä, joiden ympärille koko vastuukeskustelu pitkälti 
rakentuu. 

Pyrin lisäksi poimimaan vastuukeskustelusta sellaisia 
älyllisiä ja käytännöllisiä toimintatapoja, joiden avulla 
vastuullisuus voidaan tuoda osaksi graafisen suunnittelun 
konventioita.

Esittelen lopuksi Graphic Designer’s Road to Hell -kyselyn 
vastaukset ja niistä heränneet pohdinnat.
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vastuu erotellaan usein kausaaliseen, lailliseen ja moraaliseen 
vastuuseen. Ammatillinen ja yksilöllinen vastuu lomittuvat osittain 
keskenään; ammatillinen vastuu ulottuu teoriassa vain ammatin-
harjoittamiseen, mutta käytännössä niin yksilön kuin ammatinhar-
joittajankin toimintaa ohjaavat samat arvot. Graafisen suunnitteli-
jan ammatillinen vastuu käsittää vastuun niin asiakkaalle, itselle, 
kollegoille, yhteisölle kuin ympäristöllekin*.

Englannin kielinen termi responsibility kuvaa graafiseen suun-
nitteluun vastuuta hyvin, sillä olennainen osa vastuullista suun-
nittelua on viestinnän jatkumon kunnioittaminen, kyky vastata 
(response ability).

sosiaalinen vastuu tarkoittaa yrityskontekstissa sitä, miten 
yritykset pyrkivät hoitamaan liiketoimintaa niin, että sillä on myön-
teinen vaikutus yhteiskuntaan. Saavuttaakseen tämän, yrityksen 
täytyy ottaa huomioon hallinnan laatu (ihmisten ja prosessien) 
sekä yhteiskuntaan vaikuttavien tekijöiden luonne ja määrä.* 
Sosiaalisen vastuun määritelmästä ei kuitenkaan olla yksimieli-
siä. Esimerkiksi ekonomi Milton Friedman määrittelee yrityksen 
sosiaalisen vastuun näin: ”Yrityksen ainoa sosiaalinen vastuu, on 
tuottaa voittoa.”

Graafisessa suunnittelussa sosiaalisen vastuun idean kat-
sotaan syntyneen 1960-luvulla, kun ensimmäinen First Things 
First -manifesto julkaistiin. Sosiaalisesti vastuullisen graafisen 
suunnittelun ajattelumallissa graafisia suunnittelijoita kannuste-
taan vastustamaan kulutusyhteiskunnan negatiivisia sosiaalisia ja 
ekologisia vaikutuksia.**

etiikalla viitataan yleisesti moraalin tutkimiseen ja moraali-
filosofiaan. Etiikan käsitettä tarvitaan moraalin rinnalle, koska 
moraali ei itsessään ole yksinselitteinen asia. 

Filosofit jakavat useimmiten etiikan teorian kolmeen eri 
alueeseen: metaetiikkaan, normatiiviseen etiikkaan ja soveltavaan 

sosiaalinen vastuu  
 

[eettinen ideologia 
tai teoria, siitä 
miten jokainen 

taho (järjestö tai 
yksilö), on velvollinen 

toimimaan hyödyksi 
yhteiskunnalle.]  

* Mallen, Baker. 2004

** Armstrong, Helen. 
2009:136.

etiikka 
 

 [hyvää ja pahaa 
sekä ihmisen 

moraalista toimintaa 
tutkiva tieteenhaara, 

moraalin filosofia.]

vastuu.  
 

[velvollisuus vastata 
jostakin asiasta,  

henkilöstä, 
toiminnasta, teosta.]

käsiTTeeT

* Grayling, Anthony. 
2006:36.
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etiikkaan. Metaetiikka tutkii, mistä eettiset periaatteemme tulevat 
ja mitä ne tarkoittavat: ovatko ne pelkästään sosiaalisia keksintöjä? 
Onko kyse muustakin kuin yksilöllisten tunnetilojemme ilmauk-
sesta? Normatiivinen etiikka on pragmaattisempi ja pyrkii ym-
märtämään moraalisia normeja, jotka säätelevät oikeaa ja väärää 
toimintaa. Tätä kautta pyritään määrittelemään muun muassa 
hyviä tapoja, velvollisuuksia ja toimintamme syy-seuraussuhteiden 
merkityksiä.* Sovelletun etiikan laajin osa-alue on ammattietiikka**.

moraaliset arviot tapahtuvat asteikolla oikea,  hyvä, velvollisuu-
den mukainen vastaan väärä, paha, velvollisuuden vastainen. Voi-
daan ajatella, että ”moraali ottaa asioihin kantaa, ja etiikka tutkii 
kantaa ottamattomasti, miten moraalinen kannanotto tapahtuu”.*

Anthony Graylingin kuvaa etiikan ja moraalin käsitteiden eroa 
visuaalisen viestinnän kontekstissa: ”On eettinen päätös, minkä 
väriseksi maalaat talosi, koska se kertoo sinun eetoksestasi, siitä, 
miten sinä elät ja minkälainen henkilö sinä olet. Mutta se ei ole 
moraalinen valinta – ellei sitten värivalinta ole niin provosoiva, 
että se voisi järkyttää naapureitasi”**. 

tekijä, luoja, alulle panija (author) -rooli yhdistää graafisen 
suunnittelijan ammatin lähemmäs taidetta. Käsitys suunnitteli-
jasta visuaalisen viestinnän tuottajana (producer) taas alleviivaa 
ammatillista roolia osana käytännön viestintäketjua. Sana author 
viittaa tekijyyteen ja luovuuteen vastakohtana passiivisemmille 
toimille, kuten konsultointi, stilisointi ja muotoilu*.

Termillä on viitattu 2000-luvulla myös graafisen suunnittelijan 
itsetuottamaan sisältöön, jolloin tekijyydellä (authorship) tarkoite-
taan valtaa koko prosessiin sisällöntuottamisesta muodolliseen 
graafiseen suunnitteluun. Puhuessani tekijästä ja tekijyydestä 
viittaan tästedes author-sanaan, josta ei suomenkielestä löydy 
tyhjentävää vastinetta. Tarkoitan termillä sen tekijä ”taiteilijana” 

-merkitystä.

* Lupton, Ellen. 1998.

moraali 
 

[latinan mos, 
mores  = tapa, 

käyttäytymismalli.] 

* Fieser, James. 2009.

* Pikkarainen, Esa. 
1993.

** Grayling, Anthony. 
2006.

** Häyry, Matti. 1999.

tekijä 
 

[engl. author,  
tekijyys = authorship] 
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teoria

neuTraalin 
graaFisen 
suunniTTelun 
paradoksi
”The myth of objectivity disengages the 
designer from compassionate concerns.” 

Katherine McCoy 1993
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vallitseva ajatus vastuullisesta graafisesta suunnittelusta 
juontaa juureensa neutraalin suunnittelun käsitteeseen. 
Jos suunnittelua tarkastellaan neutraalina ja suunnittelijan 
roolia objektiivisena, myös vastuun merkitys vähenee. Kä-
sitys objektiivisuudesta ja subjektiivisuudesta on muuttunut 
paljon modernilla ja postmodernilla aikakausilla. Läpikäy-
dyt murrokset ovat myöhemmin mahdollistaneet graafisen 
suunnittelijan roolin tarkastelemisen vastuullisena ammat-
tina.

Graafinen suunnittelu on määritelty osana niin taidet-
ta, tiedettä, liiketoimintaa kuin käsityötäkin1. Muuttuviin 
käsityksiin ovat osaltaan vaikuttaneet historian tapahtumat, 
taidesuuntaukset ja teknologian kehitys. Moderni graafisen 
suunnittelun ala on näiden tapahtumien aikaansaannos ja 
yhdistelmä muiden alojen osasia. 

Tarkastelen tässä luvussa graafisen suunnittelun historiaa 
keskittyen erityisesti niihin tärkeisiin tapahtumiin, jotka 
ovat muodostaneet tai muuttaneet käsitystä suunnittelijan 
roolista. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat kirjapai-
non yleistymisen, teollisen massatuotannon synnyn sekä 
modernin ja postmodernin aikakausien murrosten myötä. 
Yhteistä näille merkkipaaluille ovat muutokset graafisen 
suunnittelijan suhteessa viestin sisältöön sekä käsityksissä 
suunnittelijasta tekijänä. Nämä seikat määrittävät graafisen 
suunnittelun neutraalisuutta, ja neutraalisuuden näkö-
kulma puolestaan auttaa hahmottamaan suunnittelijoiden 
vastuuta.

1  McCoy, 
Katherine.1990:9

katherine mccoy 

Graafinen suunnittelija, 
opettaja, Cranbrook 

Academy of Art 
Design-ohjelman 

johtaja. Painotti 
opetuksessa teoriaa 

ja yleisökeskeisyyttä.
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Historia

graafisen suunnittelun historiaa ei voida tarkastella 
muusta historiasta erillään, koska alan suurimmat murrok-
set ovat tapahtuneet yhdessä kulttuuristen ja poliittisten 
murrosten kanssa. Kuten Steven Heller2 kirjoittaa: ”[...] 
graafisen suunnittelun historia risteää kulttuurihistorian ja 
poliittisen historian kanssa. Suunnittelua ei tuoteta tyhjiössä, 
joten sen historian täytyy tunnustaa vaikutteet ympäröivistä 
tapahtumista, keksinnöistä ja politiikasta. Design-historia 
siis on tietyllä tavalla maailmanhistoriaa.” Historian tapahtu-
mat ovat muokanneet suunnittelijan roolia merkittävästi ja 
määrittävät myös sitä, miten nyt suhtaudumme suunnitteli-
jan vastuuseen. Vaikka visuaalisuudella on graafisessa suun-
nittelussa ensisijainen rooli, on tärkeä pohtia myös suunnit-
telijoiden arvoja sekä heidän töidensä vaikutusta yleisöön3.

Varhaisen graafisen suunnittelun syntyminen voidaan 
sijoittaa esihistoriaan, jolloin ihmiset alkoivat kehittää visu-
aalisia muotoja ideoille ja konsepteille sekä säilyttää tietoa 
visuaalisin keinoin. Itse graafisen suunnittelun termi (graphic 
design) otettiin kuitenkin käyttöön vasta vuonna 1922, kun 
William Addison Dwiggins kuvaili aktiviteettejään henki-

2  Heller, Steven. 2004.

3  Meggs & Purvis. 
2012:vi, viii, 7, 47.

william Addison 
Dwiggins

“Design history is, 
in a sense, world history.” 
steven heller 2004

william addison dwiggins 

“Ensimmäinen graafinen 
suunnittelija“

william Addison 
Dwiggins
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lönä, joka ”tuo rakenteellista järjestystä ja lisää visuaalista 
muotoa painettuun viestintään”3. 

Keskityn historian tarkastelussa 1920-luvun jälkeiseen 
aikaan, jolloin varsinainen ammattikunta syntyi ja suunnit-
telijan roolia alettiin tarkastella kriittisesti.

kalliomaalaukset ja varhainen kuvakieli

Varhaiset luolamaalaukset, joita on löydetty muun muassa 
Lascauxin luolista Etelä-Ranskasta ovat yli 200 000 vuotta 
vanhoja. Yleisestä käsityksestä huolimatta nämä maalauk-
set ovat todellisuudessa lähempänä visuaalista viestintää 
kuin taidetta sellaisena kuin sen nyt käsitämme, koska niitä 
tehtiin käytännön syistä ja selviytymistä varten. Graafiseen 
suunnitteluun olennaisesti liittyvä symbolien tekemisen 
ja ymmärtämisen ensimmäiset esimerkit löytyvät luolista. 
Ensimmäiset kuvallisen viestinnän välineet, ideografit, eli 
käsitemerkit kehittyivät vuosisatojen aikana tärkeäksi osak-
si monipuolista viestintää ja muodostivat lopulta perustan 
kirjoittamiselle, kun kuvista muodostui symboleita puhutun 
kielen äänteille.3 

kirja ja kirjapaino

Varhainen kuvakieli soveltuu luontevasti graafisen suunnit-
telun esi-isäksi yhteisten tarkoitusperien vuoksi. Visuaali-
sen symboliikan merkitys kuitenkin heikkeni, kun kuvakieli 
kehittyi ja vakiintui kieleksi. Graafisen suunnittelun merki-
tystä on mielekästä tarkastella historian valossa seuraavaksi 
vasta tuhansia vuosia myöhemmin tapahtuneen kirjan syn-
tymisen myötä. Keskiajalla kirjojen taitto, kirjoittaminen ja 
koristelu alkoivat lähestyä niitä konventioita, jotka nykyään 
koemme osaksi graafista suunnittelua. Keskiajalta on myös 

esihistoria: 

Egyptiläinen hieroglyfi, 
joka merkitsee mehi-

läistä, lehteä, merta ja 
aurinkoa.

keskiaika: 
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jäänyt paljon vaikutteita nykyajan graafiselle suunnittelulle, 
esimerkiksi kirjojen pitkulainen muoto, joka johtui perga-
menttien muodosta, jota puolestaan saneli eläimen, usein 
lampaan tai vuohen nahan muoto4.

Keskiaikaisia käsikirjoituksia koristeltiin miniatyyrimaa-
lauksin, ornamentein ja koristeellisin anfangein*. Kirjojen 
koristelusta tekstin rikastamiseksi tuli hyvin tärkeää, joten 
se tehtiin erityisellä huolella ja ”design-herkkyydellä”5. Itse 
kirjan valmistaminen oli hidasta ja vaati erilaista suunnit-
teluprosessin hallintaa ja huolellisuutta kuin tämän päivän 
tekniikka. On siis mahdollista, että keskiajalla kirjantekijä on 
tuntenut sisältönsä paremmin ja ollut omistautuneempi suun-
nitteluprosessille kuin tämän päivän graafinen suunnittelija.

Kirjojen tekeminen kehittyi edelleen typografian ja Gu-
tenbergin kirjanpainon syntymisen ansiosta 1400-luvulla5. 
Kirjapainon myötä visuaalisen viestinnän ala mullistui ja 
muuttui lähemmäs tämän päivän graafista suunnittelua.

Tärkeät tapahtumat sivistyneen maailman kehityksessä – 
esimerkiksi kirjoittamisen taito ja kirjapaino – ovat vaikut-
taneet olennaisesti myös graafisen suunnittelun historiaan. 
Kirjoittaminen toi ihmisille keinon dokumentoida, säilyttää 
ja hakea tietoa ja taitoa, joka ei ole riippuvainen ajasta eikä 
paikasta; typografinen painaminen taas salli edullisen tavan 
tuottaa ja levittää viestejä – näin tieto levisi ja lukutaito 
lisääntyi nopeasti5. 

teollinen vallankumous

Seuraava merkittävä tapahtuma graafisen suunnittelun 
historiassa oli niin ikään seurausta huomattavasta yhteis-
kunnallisesta muutoksesta. Teollisen vallankumouksen 
vaikutukset olivat merkittävät koko länsimaalaisen yhteis-
kunnan kannalta. Sen myötä syntyivät myös kaikki moder-
nit design-ammatit6. 

4  Kirjava Keskiaika, 
Kansalliskirjasto

5  Meggs & Purvis. 
2012:46, 68, 144, 151.

1800-luku

6  McCoy, Katherine. 
2003:7.

* anfangi 
Tekstin suurkokoinen 

alkukirjain

6  McCoy, Katherine. 
2003:7.
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Muutos maanviljelykeskeisestä elämästä teolliseen oli 
merkittävä murros, jonka myötä graafisen suunnittelun 
merkitys laajeni ja kysyntä kasvoi. Olemassa olevat kaupun-
git suurenivat ja uusia syntyi. Syntyi myös urbaani kulttuu-
ri, jossa visualisuus valtasi tilaa.5

Teollisen vallankumouksen myötä pitkään kestänyt 
aristokraattien poliittinen valta alkoi jakaantua laajemmin 
kansalle: ensin teollisuuden pohatoille, kauppiaille ja pikku-
hiljaa myös työläisille. Ranskan ja Amerikan vallankumous-
ten myötä tasa-arvo kasvoi ja johti julkisen koulutuksen 
leviämiseen ja laajempaan lukutaitoon. Lehtien ja kirjojen 
yleisö kasvoi jatkuvasti, minkä myötä graafinen viestintä 
tuli laajemmin saataville ja tärkeämmäksi osaksi kulttuuria. 
Kuten muidenkin hyödykkeiden kohdalla, tekniikka alensi 
kustannuksia ja tuotanto lisääntyi. Näin siis tarjonta kohtasi 
kysynnän ja joukkoviestinnän aika koitti.5

Friedrich Koenigin, saksalaisen kirjanpainajan, keksin-
nön myötä teollinen vallankumous mullisti myös painotek-
niikan. Koenig esitteli höyryllä toimivan painokoneensa 
idean 1804 ja vuonna 1810 hänen koneensa painoi jo 400 
sivua – ja tekniikan kehittyessä yli 1000 sivua tunnissa – 
reilusti enemmän kuin edeltävällä käsivoimin toimivalla 
tekniikalla, jolla maksiminopeus oli ollut 350 sivua tunnis-
sa5. Tehokkaammat painokoneet, automaattinen ladonta ja 
valokuvaus laajensivat suunnittelijoiden mahdollisuuksia. 
Sanomalehtien ja aikakauslehtien määrä ja monimuotoisuus 
kasvoivat.7

Graafisen suunnittelijan vastuullisuuden kannalta tämä 
oli merkittävin muutos tai jopa tapahtuma, jonka myötä 
vastuullisen suunnittelun konseptin voidaan katsoa synty-
neen, koska yleisö kasvoi eksponentiaalisesti ja näin ollen 
graafisen suunnittelijan viesti sai enemmän tilaa, tulkintoja 
ja valtaa.

Graafisen suunnittelijan rooli suhteessa työprosessiin 
muuttui merkittävästi. Teollistumisen aikakauteen asti 

7 Getlein, Mark. 2010.

kaksisylinterinen 
painokone 

Koenigin ja Andreas 
Bauerin suunnittelemaa 

ja rakentamaa 
painokonetta käytettiin 

The Timesin painamiseen 
Lontoossa 1814.
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suunnittelija oli ollut itsenäinen käsityöläinen, joka vastasi 
kaikista työhönsä liittyvistä vaiheista: kirjasimen suun-
nittelusta, sivun sommittelusta sekä itse lehden tai kirjan 
painamisesta.

1800-luvulla graafisen suunnittelijan rooli kuitenkin 
muuttui, kun prosessi jakautui erillisiin suunnittelu- ja tuo-
tantovaiheisiin, joista vastasivat eri ihmiset ja koneet. Näiden 
muutosten vaikutuksesta visuaalisen viestinnän ammatinku-
vat muuttuivat täysin.8 Viestintäprosessien hajautuminen eri 
osa-alueille loi ennakkoasetelman edelleen vaikeasti määri-
teltävälle graafisen suunnittelijan vastuuntunnolle.

Vaikka graafisen suunnittelun alaa ei 1800-luvulla viral-
lisesti ollut vielä olemassakaan, ammatinkuva kävi jo läpi 
suuria murroksia, jotka määrittävät vielä tämänkin päivän 
keskeistä teoreettista kädenvääntöä esimerkiksi tekijyydes-
tä. Jos kuvittelemme, että teknologia olisi mahdollistanut 
massatuotannon synnyn ilman graafisen suunnittelijan 
toimenkuvan hajottamista suunnitteluprosessin yksinval-
tiaana, suunnittelijan ”taiteilija”-rooli korostuisi toden-
näköisesti enemmän kuin nyt. Koska suunnitteluprosessi 
kuitenkin  hajosi eri osasiin, muodostui ala, jossa tekijyys 
ja tuottajuus toimivat saman aikaisesti osittain yhdessä ja 
osittain toisiaan vastaan.9 + sivu 026

1800-luvun lähestyessä loppuaan taiteilijat ja suunnitteli-
jat alkoivat protestoida vanhoja ja konservatiivisia perinteitä 
vastaan. Jugend-tyyli toimi porttina suurempiin muutoksiin 
hylkäämällä pikkuhiljaa vanhentuneita lähestymistapoja. 
Samaan aikaan designkenttä kansainvälistyi, mikä mahdol-
listi uudenlaisen vuorovaikutuksen. 1800-luvun loppupuo-
lella ja 1900-luvun alussa saksalaiset, skotlantilaiset ja itäval-
talaiset uraauurtavat suunnittelijat hylkäsivät jugend-tyylin 
kartoittaakseen uusia suuntauksia vastauksena henkilökoh-
taisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin. ”Keskittyminen tilan 
suhteisiin, kekseliäisiin muotoihin ja toiminnallisuuteen 
muodosti pohjatyön uuden vuosisadan suunnittelulle”.8

8  Meggs & Purvis. 
2012:145,251,256.

9 mm. Mau, Bruce /
Novosedlik, Will. 

1994.
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Modernismi

1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä 
läntisessä maailmassa koettiin sosiaalisia, poliittisia ja talou-
dellisia mullistuksia. Lisäksi ensimmäisen maailmansodan 
tuhot ravistelivat perinteitä ja instituutioita8. Nämä murrok-
set vaikuttivat taiteen kentän muutosten ohella modernis-
min syntyyn.

Modernismin idea perustuu järjenkäyttöön ja käsityk-
seen siitä, että virheetön designongelmien analyysi johtaa 
oikeisiin ratkaisuihin. Ajan ideaalit olivat utopioita, joiden 
tavoitteena oli tehdä maailmasta parempi paikka luomalla 
universaali, rajat ylittävä kuvakieli. Modernistit pyrkivät 
yhdistämään logiikan ja ihmisläheisen suunnittelun. Ajan 
hengen mukaisesti myös filosofit uskoivat löytävänsä ab-
soluuttisia totuuksia ja väittivät, että analysoimalla maail-
maa rationaalisesti, voimme tuottaa absoluuttisia eettisiä 
koodistoja.10

bauhaus ja universaali kuvakieli

Bauhaus oli Saksassa sijaitseva koulu, joka tuli kuuluisaksi 
designlähestymistavastaan yhdistettyään käsityön ja taiteen 
käytännöt. Bauhausissa sai alkunsa myös se moderni graafi-
nen suunnittelu, jota tänäkin päivänä harjoitetaan. Bauhaus 
syntyi konstruktivismin, futurismin ja De Stijlin vaikutuk-
sen alaisena, kun epäpersoonallinen, ”konemainen”, estetiik-
ka törmäsi subjektiivisuutta korostavan ekspressionismin 
kanssa11. 

Bauhaus-koulun perusti arkkitehti Walter Gropius Wei-

10  Lucienne, Roberts. 
2006:104.

1920

11  Lupton, Ellen / 
Armstrong Helen 

2009:11,9.

lucienne roberts

Graafinen suunnittelija  
ja kirjailija
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Josef Müller-Brockmann  
1914–1996, sveitsiläinen graafinen 
suunnittelija ja opettaja. 
kuva: vangeva.com
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marissa, Saksassa, vuonna 1919. Koulu muutti Dessauhun 
vuonna 1924 ja sulki ovensa natsien painostuksesta vuonna 
1933. Graafisen suunnittelun kehittymisen kannalta merkit-
tävä muutos tapahtui vuonna 1922, kun Bauhausia hallinnut 
sveitsiläinen taidemaalari, opettaja sekä taidekoulutuksen ja 
väriopin teoreetikko Johannes Itten lähti Weimarista erimie-
lisyyksien vuoksi. Dominoivan Ittenin lähdön myötä koulu 
alkoi tehdä yhä enemmän yhteistyötä teollisuuden kanssa ja 
keskittyi massatuotantoon taiteen sijaan.12

Aikaa leimasi halu löytää universaali, niin maantieteel-
liset, etniset kuin luokkarajatkin ylittävä muotokieli ja 
lähestymistapa. Ilmapiiriin vaikutti osaltaan ensimmäinen 
maailmansota ja sen aiheuttamat traumat13. Gropius itse pal-
veli ratsuväen upseerina länsirintamalla. Rankan sotakoke-
muksen jälkeen hän halusi omien sanojensa mukaan ”aloit-
taa nollasta”, millä hän tarkoitti sellaista uutta näkemystä 

12  MacCarthy, Fiona. 
2012.

13  McCoy, Katherine. 
2003:4.

”The withdrawal of the 
personality of the designer 
behind the idea, the themes, 
the enterprise, or the product 
is what the best minds are all 
striving to achieve.”
josef müller-brockmann
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arkkitehtuuriin ja designiin, joka voisi tarjota särkyneelle 
sivilisaatiolle keinon rakentaa itsensä uusiksi12. Käytännös-
sä tämä muutos tarkoitti muun muassa objektiivisuuden ja 
rationaalisuuden korostamista ja näin etäisyyden ottamista 
1800-luvun visuaalisessa viestinnässä ja arkkitehtuurissa 
esiintyneeseen tunteellisuuteen ja eklektismiin*.14

1920-luvulla Bauhausissa kuvataiteen saralla pyrittiin 
kehittämään universaalia visuaalista kieltä, jonka uskottiin 
olevan kaikille ymmärrettävää. Muun muassa Wassily Kan-
dinsky vaati elementtisanakirjan ja visuaalisen kieliopin 
laatimista. Josef Albers taas painotti opetuksessaan syste-
maattista ajattelua yksilöllisen intuition sijaan ja objektii-
visuutta tunteellisuuden sijaan. Moholy-Nagy puolestaan 
pyrki yhtäläistämään objektiivisuuden ja totuuden.15

Myöhemmin Sveitsissä graafiset suunnittelijat kuten Max 
Bill, Emil Ruder, Josef Müller-Brockmann ja Karl Gerstner 
jatkoivat objektiivisen ja neutraalin suunnittelun ideaalin 
kehittelyä 1900-luvun alun avantgarden oppeihin perus-
tuen. Suunnittelijoiden käsittelyssä ideaalit kehittyivät 
rationaalisiksi ja systemaattisiksi lähestymistavoiksi, jotka 
perustuivat gridin käyttöön.16 

Michael Rockin17 mukaan Müller-Brockmannin mieliku-
vassa ”matemaattisen ajattelun esteettisyydestä” tiivistyy 
ajan käsitys graafisesta suunnittelusta tieteellisenä ja neut-
raalina alana. Myös muiden muassa György Kepes, Donis A. 
Dondis ja Rudolph Arnheim työskentelivät paljastaakseen 
ennalta määrättyjä muotoja ja järjestyksiä tavalla, jolla 
tiedemiehet etsivät totuutta. Müller-Brockmannin mukaan 
suunnittelijan kuuluu alistua järjestelmälle, luopua persoo-
nallisuudesta ja evätä oma tulkinta. Voidakseen ilmaista 
totuutta taiteilijan tuli irrottaa tunteensa työstään, vain näin 
tämän katsottiin voivan saavuttaa rationaalinen ja univer-
saali lähestymistapa18. Bauhausin funktionalismi ja objektii-
vinen analyysi muodostivat perustan graafisen suunnittelun 
rationaaliselle ongelmanratkaisuajattelulle14.

* eklektismi  
(taide)suuntaus, 

joka yhdistelee eri 
suuntauksia.

14  McCoy, Katherine. 
2003:4.

15  Lupton, Ellen.  
2008:8.

16  Lupton, Ellen.  
2009:9.

18 Lupton, Ellen  
& Lupton, Julia. 

2007:133.

17  Rock Michael. 1996.
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Jump over the Bauhaus, 1927  
kuva: t. lux feininger
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universaalin designin käsite ja vastuullisuus

Huolimatta Bauhausin ja sveitsiläisen koulukunnan kor-
vaamattomasta, pääosin positiivisesta vaikutuksesta, useat 
juuri modernismin hallitsevat piirteet: ihanteet, muodot, 
menetelmät ja mytologia, ovat etäännyttäneet suunnittelijat 
kulttuuritaustoistaan.19 

Tämä neutraalisuus ja irrallisuus määrittävät yhä graa-
fisen suunnittelijan suhdetta vastuullisuuteen. Suunnitte-
lijan on pyrittävä työssään saavuttamaan maksimaalinen 
objektiivisuus, mutta luovassa työssä tekijän persoonalla ja 
arvomaailmalla on väistämättä vaikutuksensa. Arvovapaan 
universaalin muotokielen näkökulmasta ideaali suunnitteli-
ja on objektiivinen ja etäinen. Graafinen suunnittelu on näin 
ollen jo ensiaskeleita ottaessaan sanoutunut irti subjektiivi-
suudesta ja sitä kautta myös yksilöllisestä vastuusta. 

Universaalin visuaalisen kielen toimivuutta alettiin 
epäillä 1960-luvulla20 ja viimeistään 1970- ja 1980-luvuilla 
postmodernismi haastoi universaaliuden käsitteen allevii-
vaten yksilöiden ja yhteisöjen loputtomia eroavaisuuksia ja 
alati muuttuvien visuaalisten muotojen merkitystä21. 

Graafinen suunnittelija ei voi tehdä luovaa työtään täysin 
itsestään irrallisena prosessina. Kuten McCoy19 kirjoittaa: 
”Kaikki design-ratkaisut ovat joko suorasti tai epäsuorasti 
puolueellisia. Rehellinen suunnittelija tunnustaa puolueel-
lisuuden pikemminkin kuin pyrkii vakuuttamaan yleisönsä 
universaalista totuudesta tai puhtaudesta.”

Bauhaus ja universaali design ovat kuitenkin määrit-
täneet olennaisesti graafista suunnittelua ja sen opetusta. 
Johannes Ittenillä on tässäkin tärkeä rooli, sillä hän kehitti 
valmentavan taideopetuksen kurssin, jossa harjoitellaan 
perusmuotojen, tekstuurin ja värien käyttöä22. Tämän 
kaltainen opetusmenetelmä on edelleen käytössä laajalti 
ja se on saanut kritiikkiä muodon korostamisesta sisällön 
kustannuksella19. + sivu 111

19  McCoy, Katherine. 
2003:4,5.

20  Lupton, Ellen.  
2008:8.

21  Lupton, Ellen / 
Armstrong Helen 

2009:11,134.

22  mm. MacCarthy,  
Fiona. 2012.

ellen lupton

graafinen suunnittelija, 
kirjailija, kuraattori ja 

kouluttaja.
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 Vaikka Bauhausin perintö näkyy vielä opetuksessa,  graa-
finen suunnittelu on kuitenkin yleisesti ottaen muuttunut 
paljon ja ottanut etäisyyttä juuriinsa. Siinä, missä Bauhaus 
edisti rationaalisia ratkaisuja standardisoinnin kautta, tänä 
päivänä suunnittelijoihin ja taiteilijoihin vetoaa standardien 
ja normien lisäksi niiden rikkominen. Modernismin yksin-
kertaistettujen muotojen rinnalla elää nykyään halu raken-
taa systeemejä, jotka taipuvat odottamattomiin tuloksiin. Vi-
suaaliset ajattelijat pyrkivät saamaan monitahoisia tuloksia 
yksinkertaisista käytännöistä ja konsepteista sen sijaan, että 
pyrkisivät yksinkertaistamaan ne pelkimmilleen.25

universaalin designin kaupallistuminen

Graafinen suunnittelu ja kaupallinen viestintä jakavat mit-
tavan osan yhteistä historiaa23. Ken Garlandin laatiessa First 
Things First -manifestoa vuonna 1964 graafisen suunnittelun 
ja mainonnan ero koettiin vielä merkittävänä24. Manifeston 
protestipyrkimyksestä huolimatta graafinen suunnittelu 
sulautui pikkuhiljaa yhteen kaupallisen viestinnän kanssa, 
ja modernismin universaalin designin kieli valjastettiin 
kaupallisen viestinnän käyttöön.

Universaalin visuaalisen kielen kehittäminen ei alunperin 

1960

23 Howard, Andrew. 
1994. 

24 Poynor, Rick. 
1999. 

”Designers must break out of  
the obedient, neutral, servant-
to-industry mentality.” 
katherine mccoy 2003

steven heller

AD, graafiseen 
suunnitteluun  

erikoistunut 
toimittaja ja kirjailija.

25 Heller, Steven. 
2008:99.
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liittynyt kaupallisuuteen, vaan tavoitteet olivat, epärealis-
tisuudestaan huolimatta humaanit. Globalisoituvien mark-
kinoiden tarkoitukseen universaali visuaalinen kieli sopi 
kuitenkin hyvin, koska kohteena olivat kansainväliset mark-
kinat eikä kulttuurieroja haluttu alleviivata – päin vastoin21.

Ensimmäisen kerran kaupallisen viestinnän ja eurooppa-
laisen modernismin yhteispotentiaali oli huomattu jo vuonna 
1920, kun Earnest Elmo Calkins, amerikkalainen mainos-
mies, väitti, että päivittäisten tuotteiden ja mainoskampan-
joiden tulee ottaa vaikutteita eurooppalaisesta avantgar-
de-taiteesta. Hänen mielestään modernismin visuaalinen 
kieli kiinnittäisi paremmin kuluttajien huomion kuin sadat 
sloganit yhteensä. 25 

Viimeistään designin ja mainonnan erottamaton liitto 
solmittiin 1960-luvulla kun amerikkalaiset graafisen suun-
nittelun ikonit Paul Rand ja Bauhausin jälkeläinen Herbert 
Bayer käyttivät sveitsiläisen tyylin lähestymistapaa suunni-
tellessaan suurten yritysten graafisia ilmeitä.26

Modernistinen konsepti suunnittelusta maailman pelas-
tajana epäonnistui käytännössä, ja kaupallinen visuaalinen 
viestintä löysi siitä voimavaransa. Hyvä tarkoitus joutui 
vääriin käsiin ja modernismi keskittyi tyylin ja muodin nou-
sukauden myötä yhä enemmän kaupalliseen viestintään.27

26 Armstrong, Helen. 
2009:57.

27 Heller, Steven. 
2001:47.

”Modernist concept of design 
as savior of the world had long 
been overtaken by an upswing  
of interest in style and fashion.” 
steven heller 2002

Paul Rand: UPS (1961), 
Cummins (1962), ABC 

(1962).
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Postmodernismi

1960-luvun loppupuolen aktivismi antoi uudenlaista tilaa 
myös suunnittelijoille. Siinä missä modernismi halusi häi-
vyttää suunnittelijan persoonallisuuden, nyt suunnittelija 
sai laittaa itsensä peliin ja olla jopa itsekäs. Mediatutkijat 
puhuivat 1970-luvulla ”minä-sukupolvesta”. Tyylillises-
ti postmoderni graafinen suunnittelu on leikkisämpää ja 
intuitiivisempaa verrattuna modernin jäykkään gridiin ja 
rationaalisuuteen.28

Postmoderni graafinen suunnittelu arvostaa erilaisuutta, 
monimerkityksisyyttä ja ironiaa sekä vastustaa jäykkiä op-
peja ja suunnittelun suvaitsemattomuutta. Postmodernista 
näkökulmasta yksikään auktoriteetti ei ole suojassa arvos-
telulta eikä kyseenalaistamiselta. Postmoderni graafinen 
suunnittelu on suhteellista.29

Graafisen suunnittelijan roolin kannalta postmoderni 
aikakausi on keskeinen, koska aiemmin vallinnut objektiivi-
suus muuttui lähes vallankumousmaisesti subjektiivisuuden 
korostamiseen. Modernismin aikakaudella arvostettuun 
muodon ja funktion symbioosiin lisättiin postmodernilla 
aikakaudella sisältö. 

”Funktiota ei hylätty, mutta tunnustettiin, että jos suun-
nittelijat eivät ymmärrä tekemiensä tuotteiden sisältöä, 
heidän työllään on hyvin vähäinen – tai jopa haitallinen 
vaikutus, monimutkaisessa maailmassamme”30. Sisällön 
merkityksen hahmottamiseen rakentuu myös keskustelu 
tekijyydestä, joka on yksi postmodernin graafisen suunnit-
telun keskustelun keskeisimmistä aiheista.

28  Meggs & Purvis. 
2012:460.

29  Lucienne, Roberts. 
2006:103.

30 Buchanan, Richard.  
2001:192.
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graafinen suunnittelija tekijänä ja tuottajana

Kun Bauhausissa painotettiin suunnittelijan objektiivisuut-
ta, myös taiteen ja kirjallisuuden saralla alettiin kyseen-
alaistaa tekijyyttä31. Tekijyyteen liittyvät kysymykset ovat 
määrittäneet graafisen suunnittelun alaa yhtä kauan kuin se 
on ollut olemassakin. Intensiivistä keskustelusta tuli kuiten-
kin vasta 1970-luvulla postmodernin aikakauden lähestyes-
sä. Siitä asti graafisen suunnittelun piireissä on väitelty sekä 
tekijyydestä että tekijä (author)-sanan merkityksestä.32  

Graafisessa suunnittelussa tekijyyden mantteli on vai-
keasti jaettavissa, eikä sen olemassaolostakaan olla yhtä 
mieltä. Tekijyyden määrittäminen riippuu myös siitä, 
kuinka  suunnittelija nähdään osana viestintäprosessia. Sen 
sijaan taiteessa ja eritoten kirjallisuudessa käsitys tekijyy-

1970

31  mm. Lupton, Ellen. 
1998.

32  Rock Michael. 1996.

objektiivinen 

neutraali arvoista 

osa tuotantoprosessia 

palvelija / tuottaja

persoonaton

nöyrä

subjektiivinen 

arvoja omaava 

tuotantoprosessin “yläpuolella” 

tekijä / taitelija 

persoonallinen

ylimielinen

→

→

→

→

→

→

muutokset graafisen suunnittelijan roolissa
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destä on yksiselitteisempi. Varhaisimmat määritelmät teki-
jyydestä eivät liity pelkästään kirjoittajaan, vaan pikemmin-
kin “henkilöön, joka antaa olemassaolon jollekin”32. Termiä 
”graphic authorship” käytti ensimmäisen kerran Katherine 
McCoy 1990-luvulla opettaessaan Cranbrook Academyssa. 
Hän tarkoitti termillä postmodernia muutosta kohti persoo-
nallisempaa ja ilmaisevampaa graafista suunnittelua.33

Keskustelu subjektiivisuudesta ja objektiivisuudesta sekä 
tuottajuudesta ja tekijyydestä nousee pinnalle aika ajoin 
graafisen suunnittelun keskustelussa. Lopullista vastausta 
tuskin kuuluukaan löytää, vaan itse diskurssissa piilee alan 
merkittävä luonteenpiirre. Luovalla alalla subjektiivisuuden 
merkitystä on mahdotonta ohittaa, mutta graafiseen suun-
nitteluun liittyy myös palvelunomaisuus ja yrittäjyys, mikä 
tekee alasta vaikeammin lokeroitavan. Graafisen suunnit-
telun monimuotoisuus on paitsi rikkaus, myös este, joka 
hankaloittaa alan määrittämistä ja suunnittelijan roolin ja 
vastuun käsittämistä. Asetelman monimutkaisuutta on py-
ritty oikomaan muun muassa uusien graafisen suunnittelijan 
roolia määrittävien termien avulla. Esimerkiksi Steven Hel-
ler on ehdottanut termiä ”authorpreneur” ja Denice Gonzales 
Crispin termiä ”designist”34. 

33 Armstrong, Helen. 
2009:146.

34 De Almeida & 
McCarthy. 2002

Dan Friedman:  
Typografische  
Monatsblätter, 1971.  
 
”Kirjaimista tulee 
kineettisiä objekteja, 
jotka liitkkuvat ajassa ja 
urbaanissa tilassa.”
 
(Meggs & Purvis 
2012:466)

Emil Ruder: 
Typography: A Manual  
of Design, 1967. 
 
Yksi tärkeimmistä 
International stylen tutk-
ielmista, joka heijastaa 
Ruderin uskomuksia.
  
(Meggs & Purvis 
2012:379)
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tekijän kuolema

Tekijyyden ihannointia alettiin kritisoida avant-garden 
myötä 1910- ja 1920-luvuilla, kun taiteilijoita ja intellektuel-
leja alkoi häiritä ”tekijyys prosessina, jossa uniikkeja muo-
toja kaivetaan itsensä syvyyksistä”. He haastoivat taiteen 
romanttisen määritelmän ja kohtasivat uuden massamedian 
ja -tuotannon maailman.31 Graafisen suunnittelun ala alkoi 
siis muodostua aikana, jolloin taiteessa ja kirjallisuudessa 
kyseenalaistettiin tekijyyttä. 

Modernismin aikana hallitseva objektiivisuuteen täh-
täävä suunnittelu ei alleviivannut graafista suunnittelijaa 
tekijänä tai määritellyt tätä taiteilijana, päinvastoin. Niin 
avant-garden kuin Bauhausinkin suuret nimet El Lissitzky, 
Aleksandr Rodchenko, Herbert Bayer ja László Moholy-Nagy 
katsoivat tekijyyden korostamisen olevan vanhanaikaista 
sekä ”häpeällisen elitististä ja itsekeskeistä” – heidän mieles-
tään tällainen porvarillinen ja subjektiivinen visio turmeli 
yhteiskuntaa35. 1900-luvun alussa valinta subjektiivisen 
ja objektiivisen katsomuksen välillä oli tosin nykypäivään 
verrattuna erilainen. Koska graafisen suunnittelun alaa 
ei itsessään ollut vielä olemassa, moni suunnittelija aloitti 
uransa taiteilijana ja päätyi graafikoksi vasta myöhemmin. 
Muutos sai alkunsa usein juuri halusta määritellä oma rooli 
uudestaan. Esimerkiksi Aleksandr Rodtšenko koki, että hä-
nen sosiaaliset näkemyksensä maailmasta ja vastuuntunto 
painoivat henkilökohtaista ilmaisua enemmän, minkä vuok-
si vuonna 1921 hän päätti hylätä maalaustaiteen ja keskittyä 
visuaaliseen viestintään.36

Tekijyyden kohdatessa yhä enemmän kritiikkiä arvostus 
alkoi kohdentua tuotantovälineisiin. Marxilainen Walter 
Benjamin ennakoi esseessään 1934 ”The Author as Producer”, 
että uudenlaiset viestinnän muodot – elokuva, radio, mai-
nonta, sanomalehdet, kuvalehdet – tulisivat sulauttamaan 
perinteiset taiteen lajit ja häivyttäisivät rajapintoja kirjoit-

35  Lupton, Ellen 
/ Armstrong 

Helen.2009:9.

36  Meggs & Purvis. 
2012:307.
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Roland Barthes,1974. 
kuva: carla cerati

Michel Foucault 
kuva: afp/getty images

tamisen ja lukemisen sekä tekijyyden ja editoinnin välillä. 
Benjaminin mukaan kirjoittaminen ja muut taiteet perustu-
vat yhteiskunnan materiaalisiin rakenteisiin, lähtien niistä 
oppilaitoksista, jotka opettavat lukutaitoa päätyen niihin 
julkaisevien tahojen verkostoihin, jotka tuottavat ja jakavat 
tekstejä. Benjamin vaati, että taiteilijan ei pidä pelkästään 
hyväksyä viestin poliittista sisältöä, vaan hänen täytyy mul-
listaa ne välineet, jotka tuottavat ja jakavat heidän töitään.37

Yhdessä massatuotannon yleistyminen ja siihen liittyvä 
teknologian, tuotantovälineiden ja työläisten ihannointi 
sekä universaaliuteen ja objektiivisuuteen pyrkivän suun-
nittelun ideaali määrittivät graafisen suunnittelijan vasta 
syntyvää identiteettiä osaksi suurempaa koneistoa ja etään-
nyttivät suunnittelijan viestin sisällöstä. 

37  Lupton, Ellen.  
1998.
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Vuonna 1968 Roland Barthes kirjoitti esseen ”Tekijän 
kuolema” (Death of the author). Barthes ei ollut ainoa, joka 
halusi ”tappaa” tekijän, mutta hänen teoksensa nousi 
diskurssin keskiöön. Barthes ja muun muassa Foucault 
kritisoivat sitä arvovaltaa, joka tekijään liitetään. Heidän 
mielestään olennaista ei ole se, mitä jokin tarkoittaa, vaan 
millä tavalla. Näin he keskittyvät tarkastelemaan tekijän 
aikomuksen sijaan sitä, miten itse teksti toimii. Barthes 
kirjoittaa: ”lukijan syntymän tulee tapahtua tekijän kuole-
man hinnalla.” Foucault puolestaan haaveili ajasta, jolloin 
voimme kysyä: ”Mitä merkitystä sillä on, kuka puhuu?”.38

Graafisen suunnittelun alalla aika ei kuitenkaan ollut vie-
lä kypsä tekijän syöksemiseen vallasta. Kuten Michael Rock 
kirjoittaa: ”Kehotuksella tekijyyden hylkäämisestä lukijan 
hyväksi oli kaikunsa protestin vuonna 1968. Mutta vallasta 
luopuminen edellyttää sitä, että olet jo pitänyt vallan mant-
telia. Suunnittelijoiden oli hankalaa yrittää syöstä itsensä 
vallasta, jota heillä ei ollut koskaan ollutkaan.” 

38  Rock Michael. 1996.

”But to lose power you must have 
already worn a mantle, which is 
perhaps why designers had a problem 
in trying to overthrow a power which 
they never possessed.” 
michael rock 1996

michael rock

Graafinen suunnittelija, 
Designer as Author 

-esseen kirjoittaja
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tekijyys & sisällöntuottaminen

1990-luvulla uudenlainen suhtautuminen sisältöön näkyi 
alan keskustelussa ja käytännössä. Ellen Lupton perusti 
yhdessä Abott Millerin kanssa monitieteellisen studion, joka 
keskittyi suunniteluun, kirjoittamiseen ja tutkimukseen 
”designer as author” -idean sanelemana, jossa ”sisältö ja 
muoto kehittyvät rinnakkain, toinen toisiaan tukien”.39

Graafisen suunnittelun diskurssin ja debatin keskipistee-
seen tekijyyden käsite nousi, kun Michael Rockin artikkeli 
”Designer as Author” julkaistiin Eye-lehdessä vuonna 1996. 
Artikkeli kimmoitti keskustelun uudelle tasolle Rockin kri-
tisoitua suunnittelijan roolia jonkun luojana.40 Tästä lähtien 
tekijyys (authorship) on ollut graafisen suunnittelun yksi 
väitellyimmistä aiheista. 

Tekijyyden voidaan käsittää tarkoittavan teoreettista 
keskustelua tekijyydestä, joka liittyy myös valtaan ja vas-
tuuseen. Tekijyys käytännön tasolla taas tarkoittaa itse-

1990

39  Meggs & Purvis. 
2012:539.

40  Lupton, Ellen / 
Armstrong Helen 

2009:10.

 ▲ omaehtoisten projektien luominen
 ▲ hakeutuminen mukaan innovatiivisiin yhteistyöprojekteihin
 ▲ kirjoittamisen, editoimisen, suunnittelun ja julkaisemisen 

yhdistäminen
 ▲ subjektiivisten menetelmien tunnustaminen
 ▲ alakulttuurien tunnustaminen
 ▲ yritysideoiden kehittäminen

mccarthyn 
ohjeet tekijä-
painotteiseen 

suunnitteluun
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tuotettua sisältöä. Nämä erilaiset keskustelun lähtökohdat 
ovat johtaneet keskustelua osittain harhapoluille. ”Koska 
kaikki eivät ole käsittäneet tekijyyden konseptia samalla 
tavalla, keskustelu on ollut moniäänistä. Jonkinasteinen 
yksimielisyys on ollut siitä, että tekijyyden painottamisella 
tavoitellaan suunnittelijan ja sisällön läheisempää suhdetta. 
Idean tarkoitus ja tavoite on kuitenkin ollut hyvin erilainen 
suunnittelijoiden keskuudessa.” 41

Käytännön pyrkimys kohti tekijyyttä korostaa suun-
nittelijan vastuuta. Suurimmalla osalla suunnittelijoita ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta tai ehkä edes kykyjä luoda 
itse sisältöä. Teoreettinen keskustelu graafiseen suunnitte-
luun liittyvästä tekijyydestä on siksi olennaisempi lähesty-
mistapa. Kysymys siitä, millainen tekijyyden vallanmantteli 
kuuluu graafiselle suunnittelijalle, joka työstää muotoa itses-
tään riippumattomalle sisällölle, on keskeinen. Tekijyyden ja 
tuottajuuden ero voi kuitenkin olla myös häviävän pieni.

Bruce Mau on kanadalainen suunnittelija, joka on 
tunnettu pyrkimyksestään tuoda tekijyys osaksi suunnit-
telukäytäntöjään. Hän ajattelee tekijyyden ja tuottajuuden 
suhteesta näin: ”[...] jos ajattelet termejä erillään, ja pohdit 
mitä kumpikin tarkoittaa, huomaat niiden olevan jokseen-
kin vastakkaisia rooleja. Tekijällä, ainakin myyttisessä 
mielessä, täytyy olla jonkinlaista pohdiskelevaa herkkyyttä 
ja vastaanottamisen kyky; hänen täytyy osata tarkkailla 
maailmaa ja omistautua sille saadakseen siitä jotain irti. 
Toisaalta suunnittelija tuottaa aina. Näin ollen molemmat 
puolet ovat lähes tasavertaisia. Meillä studiossamme me 
pyrimme viemään designia kohti sisällöntuottamista ja tuo-
da suunnittelukäytäntöihin niin tekijän kuin taiteilijankin 
tekniikat.” 42

41 De Almeida, Cristina 
& McCarthy Steven. 

2002.

42 Mau, Bruce /
Novosedlik, Will.  

1994.
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tekijyys ja vastuu

Graafisen suunnittelijan roolin käsittäminen jonkin alulle 
panijana, tekijänä sijoittaa ammattialan lähemmäs taidetta, 
kun taas ajatus graafisesta suunnittelijasta visuaalisen vies-
tinnän tuottajana tekee suunnittelijasta osan viestintäket-
jua. Ensin mainittu nostaa henkilökohtaisen luomistyön kes-
kipisteeseen, kun taas jälkimmäinen alleviivaa yhteistyötä 
ja eri osa-alueiden kokonaishallintaa. Se, miten graafisen 
suunnittelijan rooli määritellään, vaikuttaa olennaisesti sii-
hen, miten suunnittelijalle lankeava vastuu voidaan rajata. 

Barthes nosti lukijan eli yleisön tarkastelunsa keskiöön ja 
katsoi tekijän olevan velvollinen luopumaan arvovallastaan 
yleisönsä hyväksi. Myös vastuullisen graafisen suunnittelun 
keskustelussa yleisö on avainasemassa. Perustavanlaatui-
nen paradoksaalisuus piilee kuitenkin siinä, kuinka vasta  
tekijyyttä painottamalla vastuullisuus on päässyt tärkeäksi 
osaksi keskustelua. Kenties osittain itsekkäät tavoitteet 
havitella arvovaltaa on ollut ainoa tapa nähdä graafinen 
suunnittelija vastuullisessa asemassa. Vasta graafisen suun-
nittelun keskustelun nostaminen subjektiiviselle tasolle on 
tuonut mukanaan myös sosiaalisesti vastuullisen suunnitte-
lun liikkeen 1990- ja 2000-luvuilla43. 

Graafisen suunnittelun vastuukeskustelussa keskeinen 
vasta-argumentti liittyy graafisen suunnittelun neutraaliu-
teen. Jos graafinen suunnittelu käsitetään neutraalina, myös 
suunnittelijan työ voidaan nähdä neutraalina ja vapaana 
vastuusta. Kun suunnittelija taas on tekijänä mukana vies-
tin luomisessa, hänen suhteensa muodon lisäksi sisältöön on 
väistämättä läheisempi, mikä tekee konkreettisemman myös 
suunnittelijan vastuusuhteesta. Tekijyyskäsitteen tuomista 
uudestaan graafisen suunnittelun keskiöön 1990-luvulla 
onkin perusteltu juuri vastuun peräänkuuluttamisella. De-
batissa kuuluu selkeä tarve lisätä suunnittelijan sitoutumista 
ja vastuuta suhteessa viestin sisältöön 44.

43  Lupton, Ellen / 
Armstrong Helen 

2009:10.

44 De Almeida, Cristina 
& McCarthy Steven. 

2002.
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tekijyys & egoismi

Tekijyys ei ole yksinomaan positiivinen määritelmä graa-
fiselle suunnittelulle, vaan myös egoistiset motiivit ajavat 
asiaa. Kuten Rock45 kirjoittaa: ”Vaikka jotkut vaatimuk-
set tekijyydestä voivatkin olla yksinkertaisesti osoituksia 
uudenlaiselle vastuulle, ajoittain ne vaikuttavat kuitenkin 
keinoilta saada lisää oikeuksia ja pyrkimyksiltä harjoittaa 
tekijyyttä siellä, missä sitä ei ole koskaan ollut. […] Tekijyys 
saattaa tuoda uusia lähestymistapoja suunnittelukäytäntöön, 
joka perinteisesti rakentuu viestintäprosessin ympärille 
viestin sisällön tekemisen sijaan. Tekijyyden teoriat toimi-
vat kuitenkin myös oikeuttavina strategioina ja vahvistavat 
tiettyjä konservatiivisia käsityksiä suunnittelukäytännöistä 
ja subjektiivisuudesta, jotka ovat vastakkain viimeaikais-
ten pyrkimyksien kanssa päästä eroon suunnittelusta, joka 
perustuu yksilölliseen nerokkuuteen”

Tekijyyden rinnalle Ellen Lupton46 esittää graafisen 
suunnittelijan roolin määrittelemistä tuottajuuden kaut-
ta ”designer as producer”. ”Siinä, missä termi ‘tekijä’, kuten 
‘suunnittelija’ viittaa aivotyöskentelyyn, tuottajuus keskit-

45  Rock Michael. 1996.

46  Lupton, Ellen.  
1998.

”While the longing for graphic 
authorship may be the longing for 
power, is celebrating the design as 
central character necessarily  
a positive move?” 
michael rock 1996
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tyy fyysiseen toimintaan. Tuottajuuden juuret ovat mate-
riaalisessa maailmassa. Se arvostaa asioita enemmän kuin 
ideoita, tekemistä enemmän kuin kuvittelemista ja käytäntöä 
enemmän kuin teoriaa”. Luptonin mielestä suunnittelijan 
tulee hallita teknologia ja tuotantovälineet ja ottaa sitä kautta 
valtaa, jonka hän voi sitten jakaa yleisön kanssa, tavoitteena 
tehdä yleisöstä katsojien sijaan yhteistyökumppaneita.

universaalin design -käsitteen toinen tuleminen

Universaalisuudella on uudenlainen roolinsa myös tämän 
päivän graafisessa suunnittelussa, kun tietokoneiden käyttö 
on rikkonut teknologisia rajoja ja internet on puolestaan 
pyyhkinyt maantieteellisten rajojen merkitystä. Tämä uni-
versaalisuuden käsite on erilainen verrattuna 1900-luvun 
avantgardeutopiaan. Tänä päivänä suuri määrä suunnitte-
lijoita, sekä ammattilaisia että harrastelijoita, jakaa yhteiset 
työvälineet ja teknologian ja määrittää yhdessä suuntaa 
kehittyvälle graafiselle suunnittelulle47. ”Tämän päivän uni-
versaali suunnittelu ei tarkoita Helvetican puhtaita linjoja, 
vaan ohjelmistojen leviämistä suurelle käyttäjäryhmälle.”48

Nykyään iso osa ihmisistä tunnistaa kirjasimet, brändit 
ja logot. Siinä, missä aiemmin suunnittelu ”vaani nurkan 
takana yleisön tietoisuutta” nyt muotokielen tuttuudesta on 
tullut arkipäiväistä, ja mainonnan ja kuluttajan välissä on 
pikemminkin ”hengenheimolaisuutta kuin ylenkatsomis-
ta”49. Suunnittelu ei myöskään ole enää pelkkää ammatillista 
toimintaa. Suunnittelua voi tehdä kuka vain halutessaan 
tai joutua tekemään vaikkei haluaisikaan. Jokaisen ihmisen 
arkeen kuuluu yhä enemmän suunnittelua, kun yhä mo-
nimutkaisemmat ja personoitavissa olevat käyttöliittymät 
muodostavat rajapinnan meidän ja maailman väliin – tietyllä 
tavalla koko maailman tulevaisuus on siis nykyään iso, yhtei-
nen suunnitteluprojekti.50

1990 →

47  Lupton, Ellen / 
2009:13

48 Lupton, Ellen  
& Lupton, Julia. 

2007:135.

49 Lupton, Ellen. 2011:7.

50 Berman, David.  
2009:1.



036

Muoto & sisältö

design on imeytynyt niin syvälle meihin, ettemme enää 
ymmärrä niitä lukemattomia tapoja, joilla se vaikuttaa 
meihin, niin suostuttelun kuin huijauksenkin keinoin. Luu-
lemme olevamme tekemisissä välittömästi sisällön kanssa, 
vaikka todellisuudessa meidän ja sisällön välissä on aina 
muoto.51 Oli kyseessä sitten lehtiartikkeli tai cd-levy, tulkit-
semme ja arvioimme sisältöä sen muodon valossa. Visuaa-
lisesta kuvakielestä on tullut kaikessa luonnollisuudessaan 
lähes näkymätöntä. 

Graafisen suunnittelijan roolia ovat määrittäneet monet 
eri tekijät eri aikakausina. Vaihteleva käsitys suunnittelijan 
suhteesta viestin sisältöön on kuitenkin aina läsnä. Tämä 
suhde määrittää osaltaan vastuullista suunnittelua, koska 
pelkän muodon voidaan käsittää olevan vapaa arvoista. 
Kuten filosofi Anthony Grayling toteaa: ”[design] lakkaa ole-

51 Poynor, Rick. 
1999. 

”Unless designers grasp the 
significant content of the products 
they create, their work may even 
lead to harm in our complex world.” 
richard buchanan

rick poynor

Graafisen suunnittelun 
tutkija. Tutkinut mm. 

visuaalisen viestinnän 
vaikutuksia ja post-
modernia graafista 

suunnittelua
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masta neutraali vasta sisältönsä valossa”52. Mutta voidaanko 
sisältö ja muoto erottaa toisistaan? Onko graafisella suunnit-
telijalla vastuu vain muodosta vai myös sisällöstä?

mitä viestiä, miten viestiä

Graafisen suunnittelun kontekstissa sisältö tarkoittaa sitä, 
mitä viestitään ja muoto sitä, miten viestitään. Perinteisesti 
visuaalisen viestinnän – etenkin opetuksessa53 – on paino-
tettu sitä miten viestitään eli sisällön saamaa muotoa, jonka 
tekemiseen graafiset suunnittelijat pääosin keskittyvätkin. 
Tästä painotuksesta johtuu, että visuaalisessa todellisuu-
dessa presentaatiosta (muoto) on tullut itse tietoa (sisältö) 
tärkeämpää52. Graafisen suunnittelijan näkökulmasta suhde 
muotoon on itsestään selvä eikä sisällön läheisempään tar-
kastelemiseen välttämättä nähdä syytä. Poynor51 kutsuukin   
suhdetta rakkaussuhteeksi, jossa ”kaikki muu paitsi muoto 
jää vaille huomiota”.

Sisältöön tutustuminen ja siihen suhtautuminen on aikaa 
vievää ja siksi kenties luotaantyöntävä lisätyö graafisen 
suunnittelun prosessiin. Edes viestin todellisen sisällön 
määrittäminen ei ole yksiselitteistä, koska siihen vaikuttaa 
yleisön aistillinen, psykologinen ja emotionaalinen tulkin-
ta54. Tulkinta on lisäksi aina lähtökohtaisesti subjektiivi-
nen – vaikkakin myös subjektiivinen on jaettua ja pitkälti 
ympäristömme määrittelemää. 

Sisällön saama muoto ohjaa ideaalitapauksessa edellä 
mainittuja tulkintoja suunnittelijan määrittämiin suuntiin. 
Viestin tulkinta riippuu myös kontekstista, jossa se esitetään 
(ks. seuraava sivu). Graafisen suunnittelijan tulee siis olla 
sisällön lisäksi tietoinen myös kontekstista ja yleisöstä.

Muodon ja sisällön erottaminen graafisessa suunnittelus-
sa johtuu osittain historiallisista syistä, mutta osittain syytä 
voi etsiä myös peilin kautta. Graafisen suunnittelun prosessi 

52  Lucienne, Roberts. 
2006:103, 29.

53  McCoy, Katherine. 
2003:4,7.

54 The Visual  
Literacy Toolbox
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on huomattavasti yksinkertaisempaa, jos suunnittelija pyr-
kii keskittymään vain muotoon. Katherine McCoy55 kir-
joittaa: ”Muodon ja sisällön erottaminen on passiivisuuden 
oppitunti, jonka mukaan graafinen muoto on jotakin irral-
lista subjektiivisista arvoista ja jopa ideoista. Ensimmäinen 
periaate on, että graafisella projektilla täytyy olla sisältö”

retoriikka

Muodolla ja sisällöllä on eri vahvuisia siteitä ja yhteensulau-
tumia eri viestinnän aloilla. Max Bruisman mukaan esimer-
kiksi kirjoittajien ja suunnittelijoiden alat ovat toistensa 
kaltaisia, koska molemmissa luodaan rajapintoja muodon ja 
sisällön välille56. Ymmärtääksemme paremmin sisällön ja 
muodon suhdetta graafisessa suunnittelussa, tarkastellaan 
ensin, miten se toimii puheessa.

Aristoteleen pohtima puheen retoriikka* toimii hyvänä 
esimerkkinä muodon ja sisällön suhteesta. Myös puheen re-
toriikassa on kyse siitä, mitä viestitään ja millä tavalla. Aris-
toteles määritteli tämän logoksen ja lexiksen** erona. Eron 
tekeminen muodon ja sisällön välillä on kuitenkin ”teennäis-
tä” ja ”ehdollista” myös Aristoteleen mukaan, koska jo erot-
tamisyritys paljastaa, kuinka suullisen ilmaisun ja sisällön 
suhde on toisistaan riippuvainen57. Visuaalisessa viestin-
nässä muodon merkitys on luonnollisesti tärkeämmässä 
roolissa, koska viestin saama sisältö voi olla huomattavasti 
moniulotteisempi ja tulkinnanvaraisempi kuin esimerkiksi 
puheessa. Myös puheessa ja kirjoitetussa tekstissä muodon 
merkitys muuttuu eri tyylilajeissa. Esimerkiksi runoissa 
sekä esitystavalla että kirjoitustavalla ja typografialla on 
merkityksensä.

Muoto ja sisältö ovat siis kaksi eri asiaa, mutta elävät 
täydellisessä symbioosissa. Jo antiikin Kreikan ”retorii-
kot” erottivat muodon ja sisällön merkityksen, kuitenkin 

55  McCoy, Katherine. 
2003:4,7.

56 Berman, David.  
2009:142.

* retoriikka  
eli puhetaito on oppi 
menestyksekkäästä 

ja vakuuttavasta 
puhumisesta. 

** logos 
puheen looginen 

sisältö
lexis 

puheen tyyli

57 Burton, Gideon. 
Content / Form.
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priorisoimatta niitä. Pikemminkin he alleviivasivat kielen ja 
merkityksen sekä ajatuksen ja sen ilmaisun toisistaan riip-
puvaisuutta tarkoittaen, että muodot eivät ole vain välineitä 
vaan olennainen osa ajattelua. Jo antiikin Kreikan filosofit 
arvostivat suuresti sitä, miten muodon ja sisällön yhteisvai-
kutus vaikuttaa yleisöön ja ajatusprosesseihin.58

Antiikin ajalla verbaali viestintä oli ainut tapa saada 
viesti läpi, suostutella ihmisiä ja saada heidät muuttamaan 
mielensä tai omaksumaan tietty näkökulma. Tänä päivänä 
visuaalisella viestinnällä on samankaltainen rooli. Viesti 
pyritään välittämään houkuttelevalla ja iskevällä tavalla, 
jotta se menisi perille. Muodolla voi siis olla myös visuaali-
sessa viestinnässä sama suostuttelijan rooli kuin puhetavalla 
kielessä. Tässä mielessä graafinen suunnittelu on suora 
jatke retoriselle taiteelle.59 Puheeseen verrattuna visuaali-
sen viestinnän retoriikassa muoto saa kuitenkin laajemman 
merkityksen, jopa niin, että muodosta tulee merkittävä osa 
sisältöä. Näin ollen sisällön ja muodon suhde elää, mutta 
symbioosi säilyy. 

muoto, funktio & sisältö

Kun 1900-luvun taiteessa ja graafisen suunnittelun alku-
taipaleella dadaistien ja futuristien töissä verbaalinen, 
visuaalinen ja typografinen sulautuivat yhteen, muodosta 
ja sisällöstä tuli  ensi kertaa yhtä – ainakin pintapuolisesti. 
”Sanat kasvoivat harmoniassa muodon kanssa ja ne syntyi-
vät samasta lähteestä”. 60

Myöhemmin muodon ja sisällön symbioosi syventyi, 
kun modernismin aikakaudella muodosta ja funktiosta tuli 
erottamaton pari, joka muodosti perustan myös käsitykselle 
vastuullisesta suunnittelusta. Modernistit uskoivat muodon 
ja funktion muodostavan yhdessä yleisön huomioon ottavaa 
ja näin ollen vastuullisempaa suunnittelua. Vastuullisuus liit-

58 Burton, Gideon. 

59  Grayling, Anthony / 
Lucienne, Roberts. 

2006:42.

60 Burdick. Anne.  
1993.
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tyi viestin toteutukseen ja sen toimimiseen. ”Funktio vastaa 
käytännölliseen tarpeeseen, jolla on selvä tarkoitus: tehdä 
tiedosta helppoa löytää, lukea, ymmärtää ja muistaa.” 61

Modernismin aikana vastuullisuuskäsitys liittyi siis 
tarpeeseen välittää viesti mahdollisimman selkeästi ja tehdä 
siitä ymmärrettävä ja muistettava. Muutos tämän päivän kä-
sitykseen on merkittävä ja liittyy ”vanhan muoto ja funktio 
-parin muuttamiseen uuteen muoto ja sisältö -pariin”62. 
Muutos edellytti kaupallisen visuaalisen viestinnän riemu-
voittoa ja sen myötä lopulta hahmottuvaa ymmärrystä visu-
aalisuuden vaikutuksista ja vallasta. Kun käsitys visuaalisen 
viestinnän valtaamasta kulttuurisesta tilasta vahvistui, 
sen tuottama sisältö alettiin nähdä merkittävässä roolissa 
vastuuta tarkasteltaessa.

sosiaalinen sisältö

Graafisessa suunnittelussa sisältö käsitetään usein itse 
viestin sisältönä, mutta Andrew Howardin63 mukaan on 
olemassa myös sosiaalinen sisältö, eli sisältö sosiaalisen 
tuotannon välineenä, joka määrittää koko alan kompleksi-
suutta. Sosiaalisen sisällön merkitys on Howardin mukaan 
siinä, miten viestin tehtävä vaikuttaa muotoon ja sille an-
nettu tarkoitus vaikuttaa sisällön tulkintaan. Tämän vuoksi 
työmme luonne koostuu enemmästä kuin omista aikomuk-
sistamme yksinään, koska tuotantoprosessit ja se sosiaalinen 
konteksti, jossa työ vastaanotetaan, ohjaa sitä, miten viesti 
ymmärretään.

Kyse on siis graafisen suunnittelijan roolin määrittä-
misestä sosiaalisena tuottajana ja vaikuttajana ennemmin 
kuin itsenäisenä luovana tekijänä. Tämän ymmärtäminen 
edellyttää Howardin mukaan sen käsittämistä, että graafista 
suunnittelua ohjaa samat taloudelliset ja ideologiset voimat, 
jotka ohjaavat muutakin yhteiskuntaa. Näin ollen meidän 

61  Meggs & Purvis. 
2012:366.

62 Buchanan, Richard.  
2001:192.

63 Howard, Andrew. 
1994. 

andrew howard

Graafinen suunnittelija, 
opettaja, kuraattori ja 

design kirjailija
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on kyettävä sijoittamaan graafinen suunnittelu sen histo-
rialliseen kontekstiin, jossa se liittyy sekä taloudellisiin että 
poliittisiin voimiin.63

Ongelmana on se, että graafisen suunnittelun viestin 
sisällön pohtiminen  poliittisessa, teoreettisessa, talou-
dellisessa ja moraalisessa valossa käsitetään usein olevan 
toimenkuvamme ulkopuolella64. Tällainen asenne vähättelee 
suunnittelijan roolia ja pyrkii irrottamaan graafisen suun-
nittelijan toimenkuvan siitä yhteiskunnallisesta kontekstis-
ta, jossa visuaalinen viestintä saa merkityksensä. Howardin 
mukaan tämä yhteys on välttämätön, jos pyritään tuotta-
maan merkityksellistä visuaalista  viestintää.

graafisen suunnittelun poliittisuus

Koska visuaalista viestiä, sen muotoa, sisältöä ja sosiaalista 
sisältöä ei voida erottaa siitä sosiaalisesta kontekstista, jossa se 
vastaanotetaan eikä siitä tarkoituksesta, jota se palvelee, graa-
finen suunnittelu on pohjimmiltaan poliittista toimintaa65.

Graafisen suunnittelun neutraalisuuden paradoksaalisuus 
esittäytyy parhaimmillaan keskustelussa alan poliittisuu-
desta. Useimman graafiset suunnittelijat kieltävät ottavansa 

64 mm. Burdick, Anne. 
1993 & Howard, 

Andrew 1994.

65 Howard, Andrew. 
1994. 

”Design’s love affair with form to 
the exclusion of almost everything 
else lies at the heart of the problem.” 
rick poynor 1999
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kantaa tehdessään ja levittäessään visuaalisia viestejä65. 
Kuitenkin juuri antaessaan viestille muodon ja saattaessaan 
sen yleisön eteen voidaan olettaa, että suunnittelija hyväk-
syy viestin sisällön, jolloin tietyn toimeksiannon voidaan 
katsoa kuvaavan suunnittelijan maailmankuvaa66. 

Diskurssin ristiriitaisuus syntyy, kun sisällön ja sosiaali-
sen sisällön välille ei tehdä eroa. Graafinen suunnittelija ko-
kee tekevänsä poliittista suunnittelua vain, kun itse sisältö 
on yksiselitteisen poliittista sen ”ahtaassa”* merkityksessä. 
Poliittinen graafinen suunnittelu nähdään henkilökohtaise-
na, jopa ”eksentrisenä”, valintana, jolloin poliittisuus työ-
tehtävään tulee ulkopuolelta67. Kuitenkin poliittisuus, sen 
”avarammassa”* merkityksessä on erottamaton osa graafista 
suunnittelua. Toisin sanoen – graafiset suunnittelijat eivät 
mahdollisesti ymmärrä kuinka heidän päivittäin työstä-
mänsä visuaalinen viestintä kantaa aina sosiaalisia arvoja67. 
Näin ollen sekä vaalimainokset että kaupalliset mainokset 
ovat molemmat poliittisia. Jälkimmäisenä mainitut usein 
jopa enemmän, koska ne sisältävät tyypillisesti ovelampaa 
retoriikkaa ja arvokylläisempiä kuvia.

Myös Katherine McCoyn mukaan graafisen suunnittelijan 
päätös ottaa vastaan mikä tahansa työtarjous, on poliittinen 
valinta, koska design ei ole arvovapaa prosessi eikä minkään 
viestin välittäminen ole poliittisesti täysin puolueetonta68. 

vastuullisuusdiskurssin poliittisuus

Poliittista sävyä pyritään usein välttämään keskustelussa. 
Jo Ken Garland alleviivasi ensimmäistä First  Things First 
-manifestoa kirjoittaessaan, ettei arvostelun koh tee  na ole 
poliittinen eikä taloudellinen järjestelmä68. Niin ikään Russell 
Bestley kokee vastuullisuusdiskurssin ongelmaksi sen poliit-
tisen sävyttymisen. Hänen mielestä keskustelu ottaa usein 
joko vasemmistolaisen tai [talous]liberaalin näkökulman69.

66  Lucienne, Roberts. 
2006:89.

* poliittisen  
ahdas käsitys 

Poliittisiksi 
miellytyissä 

organisaatioissa 
tapahtuva toiminta.

poliittisen  
avarampi käsitys 

 Millä tahansa 
elämänalueella 

esiintyvää 
toimintaa, jossa 

vallankäytön keinoja 
käyttäen pyritään 

vaikuttamaan 
toisten toimintaan.
(Patoheimo 2011)

68 Poynor, Rick. 
1999. 

69 Parrinder, Monika. 
2000:16.
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Howardin70 mukaan poliittisten aiheiden välttäminen on 
kuitenkin mahdotonta keskusteltaessa moderneista suun-
nittelukäytännöistä, koska keskustelu johtaa väistämättä 
laajempaan sosiaaliseen diskurssiin. ”Design ei ole teoreetti-
nen koulukunta – se tuottaa konkreettisia esineitä, ilmaisee 
yhteiskunnallisia tavoitteita ja kuljettaa kulttuurisia arvoja. 
[...] Voimme löytää joidenkin tunnistamamme ongelmien 
juuret katsomalla alan sisään, mutta toiset syntyvät selkeäs-
ti siinä laajemmassa sosiaalisessa viitekehyksessä, jonka 
sisällä toimimme.” Howardin mukaan tämän viitekehyksen 
ymmärtäminen edellyttää sen ”porvarillisen poliittisen reto-
riikan” tarkastelua, joka pyrkii kätkemään taustalla olevien 
markkinoiden käytäntöjen todellisen luonteen.

Keskustelu johtaa siis luonnollisesti poliittiseen konteks-
tiin ja vastakkainasettelu syntyy nimenomaan Bestleyn 
mainitseman vasemmistolaisten ja oikeistolaisten näkemys-
ten välille.

Poliittisen sävyn välttäminen jättää vastuukeskustelun 
pinnalliseksi. Keskustelu jää tasolle, jossa vaikutus ja epä-
kohdat tiedostetaan, mutta viestin sosiaalisiin sisältöihin ei 
haluta ottaa kantaa. Suurin osa graafisista suunnittelijoista 
ei pidäkään alaa kantaaottavana71. Halu irrottaa poliittisuus 
graafisesta suunnittelusta selittyy osittain suunnittelijoi-
den haluttomuudella ottaa avoimesti kantaa. Keskustelua 
ohjaa kuitenkin myös laajempi diskurssi ja näkemyserot itse 
ideologioista.

ideologia

Vuonna 1989 Francis Fukuyama julkaisi kirjoituksen Histo-
rian loppu, jossa hän väittää, että ideologiat ovat kuolleet ja 
olemme saavuttaneet päämäärämme länsimaisessa, libe-
raalissa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, joka perus-
tuu kapitalistiseen talousjärjestelmään72. Artikkeli herätti 

70 Howard, Andrew.  
2001:32.

71 mm. Howard,  
Andrew. 1994. 

72 Kinnunen,  
Matti. 1992.
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huomattavaa ja laajaa keskustelua, mikä vaikutti osaltaan 
ajatukseen siitä, että ideologisuus käsitetään irrallisena ja 
vanhanaikaisena. Myös First Things First -manifestoja on 
kritisoitu niiden ideologisuuden vuoksi + sivu 098. Ideolo-
gia-sanalla halutaan tässä viitata niihin negatiivisiin konno-
taatioihin, jotka – etenkin 1990-luvulla kylmän sodan juuri 
päätyttyä viittasivat vielä vahvasti totalitaarisiin järjes-
telmiin. Tällä tavalla jonkun asian ideologisuus on yksise-
litteisesti huonolla tavalla poliittista eikä vaadi tarkempaa 
perustelua.

Ideologian voidaan kuitenkin käsittää tarkoittavan 
yksinkertaisesti ”ajatusten ja uskomusten järjestelmää ja 
näkemystä maailmasta”73. Markkinataloutta puolustavat 
katsomukset ovat siis yhtä lailla ideologisia kuin niitä vas-
tustavatkin. 

Poliittisuuden irrottaminen vastuullisuuskeskustelusta 
on teennäistä ja ideologisuuden demonisoiminen vanhan-
aikaista. Kaikilla keskustelun osapuolilla on jonkinlainen 
maailmankatsomus ja sen piilottaminen tai muiden näke-
mysten ylenkatsominen jarruttaa vastuullisempien suunnit-
telukonventioiden löytämistä.

73 suomisanakirja.fi/
ideologia

”Whilst one sells commodities as 
value, the other sells values as 
commodities. Paradoxically, the form 
of expression, is essentially the same.”
andrew howard 2000
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”All graphic design is by its nature social.”

 Sheila Levrant de Bretteville 2006
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edellä käsittelemäni graafisen suunnittelun näennäi-
nen neutraalisuus ja suunnittelijan etääntyminen viestin 
sisällöstä on monien osien, ideologioiden ja historiallisten 
tapahtumien summa. Nämä tekijät yhdessä määrittelevät 
edelleen osaltaan vastuullisen suunnittelun diskurssia. 

Siitä asti, kun kaupallinen visuaalinen suunnittelu otti 
käyttöönsä modernistisen visuaalisen kielen, graafinen 
suunnittelu ja mainonta ovat kulkeneet yhä tiukemmin käsi 
kädessä. Kaupallisuus onkin yksi keskeisistä vastuullisen 
graafisen suunnittelun haasteista ja hallitsee vastuukeskus-
telun vasta-argumentteja niin suunnittelijoiden henkilökoh-
taisten kuin laajempienkin kaupallisten intressien vuoksi.

Ensimmäiset kriittiset, vastuullista suunnittelua pe-
räänkuuluttavat äänet, alkoivat kuulua 1950-luvun lopul-
la74. First Things First -manifesto herätti lisää keskustelua 
vuonna 1964 ja postmodernien muutosten myötä graafisen 
suunnittelun kulttuurinen voima tuli pikkuhiljaa osaksi kes-
kustelua. Näin myös viestin sosiaalinen sisältö sai huomiota 
keskusteltaessa siitä, mikä on hyvää suunnittelua75. 

2000-luvun taitteessa graafisen suunnittelun kriittinen 
keskustelu kypsyi viimein tarkastelemaan suunnittelun ko-
konaisuutta vaikutusvaltaisena viestintänä ja suunnittelijan 
roolia vastuullisena.

Käsittelen tässä luvussa graafisen suunnittelun valtaa ja 
vaikutuksia sekä niistä syntyvää vastuuta. Käsittelen lisäksi 
vastuualueita, minkä yhteydessä esittelen myös laatimani 
kyselyn vastauksia aiheeseen liittyen.

74 Soar Matt. 1999.

75 Heller, Steven. 
2002:47.
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Valta, vaikutus & vastuu

graafisen suunnittelun kulttuurisia vaikutuksia alettiin 
pohtia vasta 1980-luvulla, kun Rudy VanderLans viittasi 
graafiseen suunnitteluun ”kulttuurisena voimana”. Vielä 
tuolloin monen mielestä viittaus oli absurdi, koska graafinen 
suunnittelu käsitettiin palveluammattina, jonka tarkoitus oli 
palvella asiakkaiden tarpeita. Kulttuurista vaikutusta ei oltu 
viedä laajalti edes harkittu.76

Sittemmin graafisen suunnittelun sosiaaliset ulottuvuu-
det on tunnustettu, kun visuaalisen viestinnän vaikutuk-
sista on tullut koko ajan ilmeisempiä. Etenkin kaupallisella 
sektorilla visuaalisen viestinnän voimaan panostetaan 
aina vain enemmän. Tästä kehityksestä kertoo esimerkiksi 
nyky-yhteiskunnan visuaaliskylläinen maisema ja suuryri-
tysten markkinointibudjetit – joiden kokonaiskustannusten 
määrä on kasvanut tasaisesti aina 1900-luvun alusta asti 
ylittäen YK:n raportin mukaan jo kaksikymmentä vuotta 
sitten kolmanneksella koko maailman talouskasvun77.

graafisen suunnittelun sosiaalisuus

Graafinen suunnittelija ei ole neutraali osa koneistoa. 
Vaikka työnkuva koostuukin pääosin näennäisesti neut-
raalin muodon suunnittelusta eikä päätöksiä tehdä yksin, 
”graafinen suunnittelija on yhtä lailla vastuussa idean tai 
viestin leviämisestä kuin markkinoinnin ja mainonnankin 
tekijä.”78 Vastuullisen viestinnän kannalta suunnittelijan on 
hahmotettava sekä oma osansa työprosessissa että viestin 

76 Heller, Steven. 
2002:47.

77 Klein, Naomi.  
2000:29.

78 Heller, Steven.  
2003:xi. 
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”Graphic designers create a 
bridge between information 
and understanding.” 
david berman 2009

sisällön ja muodon yhteinen potentiaali vaikuttaa yleisöön ja 
yhteiskuntaan. 

Graafinen suunnittelija osallistuu työprosessiin, jossa 
viesti muutetaan visuaaliseen muotoon ja saatetaan ylei-
sön nähtäväksi. Suunnittelija tuo väistämättä jotain lisää 
myös viestin sisältöön, koska ne merkitykset, jotka viesti 
saa katsojassa, riippuvat osittain suunnittelijan tekemistä 
valinnoista. Graafisten suunnittelijoiden merkittävä vastuu 
perustuu juuri siihen, että he rakentavat siltoja tiedon ja 
ymmärtämisen väliin79. Suunnittelijan kannalta on olen-
naisinta ymmärtää, että työmme sisällöllä ja sille annetulla 
muodolla on vaikutuksensa. ”On ratkaisevan tärkeää muis-
taa, että graafinen suunnittelu on sosiaalista toimintaa – 
ihmisiin vaikuttaminen on olennainen osa sitä ja siksi siihen 
liittyy myös vastuullisuutta”.80

Myös viestinnän tekeminen on sosiaalinen prosessi, jonka 
onnistuminen riippuu sen osien saumattomasta yhteistyös-
tä. Jaettu työprosessi tuo myös jaetun vastuun, mikä saattaa 
keventää yksilön vastuuntuntoa ja johtaa näin yhteisesti 
tehtyihin harkitsemattomiin päätöksiin. Kenenkään ei voida 
ajatella kantavan vastuuta yksin, mutta toisaalta joukossa 
tyhmyyskin tiivistyy. Esimerkiksi vain oman osansa viestin-
täprosessissa hoitavan graafisen suunnittelijan ei voida ajatel-
la olevan vapaa vastuusta, mutta hän ei myöskään voi kantaa 

79 Berman, David.  
2009:1

80  Lucienne, Roberts. 
Design. 2006:13.
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vastuuta yksin. Ammattietiikalla ja alan sisältä määrättävällä 
eettisellä ohjeistolla on tässä merkittävä rooli.+ sivu 076 

Ammattimaisen ja vastuullisen työskentelyn edellytyk-
senä on tuntea graafisen suunnittelun alan käytäntöjen 
lisäksi visuaalisen viestinnän sosiaalinen vaikutus. ”Alalla 
on hetkiä, jolloin suunnittelijan tulee uppoutua alan sisäisiin 
konventioihin. Ennemmin tai myöhemmin prosessin on kui-
tenkin yhdistyttävä laajempaan, ulkoiseen logiikkaan.” 81. 
Graafinen suunnittelu ei voi tapahtua irrallaan muusta maa-
ilmasta vain alan itsensä sanelemin ehdoin, eikä sitä voida 
valmistaa neutraaleissa laboratorio-olosuhteissa. Yleisön 
erottamaton rooli viestintäprosessissa tekee suunnittelusta 
sosiaalista, minkä vuoksi viestin tekeminen ja lähettäminen 
vaatii vastuullisuutta.

vastuu ja kaupallinen viestintä

Graafisen suunnittelun painottuminen kaupalliseen vies-
tintään haastaa suunnittelijan sitoutumisen sisältöön ja vai-
keuttaa vastuullisten suunnittelukäytäntöjen saavuttamista. 
Vastuulliselle ja sisältöön omistautuneelle suunnittelulle 
on vähemmän kysyntää, koska yleisen asenteen mukaan 
”arvoa ei ole, jos sitä ei voida muuttaa voitoksi”82. Asiat ovat 
muuttuneet 2000-luvulla sosiaalisen designin myötä, mutta 
painottuminen kaupallisuuteen ei ole vähentynyt. Para-
doksaalisesti suunnittelijat väittävät rakastavansa kulttuu-
ria, mutta omistautuvat kaupalliselle viestinnälle82. Tämä 
on kaupalliselle puolelle edullinen asetelma, koska, kuten 
aina, kaupallinen viestintä imee vaikutteita kulttuurista ja 
alakulttuureista tavoittaakseen kohderyhmänsä vakuutta-
vasti. Suunnittelija toimii siis oivallisena adapterina kahden 
eri maailman välillä. ”Tässä prosessissa siitä, mikä joskus oli 
kapinallista, tulee kauppatavaraa ja järkyttävästä kitchiä”83.

81 Howard, Andrew.  
2001:34.

82 Burdick. Anne.  
1993

83 Heller, Steven. 
2008:98.
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myytit ja arvot

Kaupallisen visuaalisen viestinnän ensisijainen tarkoitus 
on myynnin edistäminen, mutta sivutuotteena valmistuu 
paljon arvo- ja asennelatautumia. Toistojen kautta ne vai-
kuttavat ihmisten arvomaailmoihin, koska katsoja ”liittää ne 
osaksi omaa toimintaansa ja tuttuja merkityksiä”84. Viestin-
nän prosessissa vastaanottaja siis poimii tietyt, ensisijaiset, 
merkitykset osaksi itseään joko ne hyväksyen, torjuen tai 
uudelleen tulkiten85.

Kulttuurisidonnaisia konnotaatioita silmällä pitäen 
mainokset rakentavat myyttejä, joita John Fiske kuvailee 
”kertomuksina, joiden avulla kulttuuri selittää tai ymmärtää 
luonnon tai todellisuuden joitain puolia”84. Myytin olennai-
sin tehtävä on historiallisen muuttaminen luonnolliseksi. 
Myytit ovatkin itsestäänselvyyksiä ja vaikeasti havaittavia, 
ja juuri tähän ”läpinäkyvyyteen” liittyy ongelma käsittää 
mainonnan valtaa.84

Yksi identiteettiemme kannalta merkittävin myytti on 
sukupuoli. Visuaalinen viestintä kertoo meille taukoamatta 
kuinka olla mies tai nainen. Mediassa sukupuolet esitetään 
useimmiten stereotyyppisesti. Leena-Maija Rossin86 mukaan 
juuri mainonnan kanssa neuvottelemme siitä, millaisiin 
malleihin ja ihanteisiin samastumme ja samalla vastus-
tamme sitä, mistä haluamme erottua. Kyseenalaistavista 
poikkeuksista huolimatta perinteiset naisen ja miehen roolit 
vahventuvat median kautta entisestään, sillä identiteetin 
uusiutuminen on huomattavasti vaikeampaa kuin identi-
teetin ylläpitäminen ja vahventaminen, mikä puolestaan on 
todellisista ristiriitaisuuksistakin huolimatta helppoa87.

Graafinen suunnittelija ei voi hallita täysin niitä merki-
tyksiä, joita viesti saa yleisössä, mutta hän voi pyrkiä tie-
dostamaan merkitysten kirjon ja potentiaaliset vaikutukset. 
Suunnittelijan tulisi pyrkiä ymmärtämään vastaanottajan 
asema, josta käsin tämä tulkitsee ja hahmottaa maailmaa85. 

84 Seppänen, Janne. 
2002:34,183.

85 Bush, Anne.  
2003:29.

86 Rossi, Leena-Maija. 
2003:11.

87 Himberg, Laakso, 
1992:72.
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Vastuualueet...

 
graafinen suunnittelija on vastuussa monelle eri taholle: 
asiakkaalle, työnantajalle, itselle, yleisölle, yhteiskunnalle, 
ympäristölle ja kollegoille.

Se, miten vastuun määrä jakautuu näille eri tahoille, luo 
pohjan vastuulliselle suunnittelulle. Ymmärtääkseni tätä 
tasapainoilua eri osa-alueiden välillä, kysyin laatimassani 
internetkyselyssä suunnittelijoiden käsitystä omasta vas-
tuusta ja sen jakautumisesta.

...itselle

Kyselyn perusteella graafisia suunnittelijoita näyttää 
askarruttavan eniten sellaisten työprojektien toteutus, 
joiden sisältö on ristiriidassa oman arvomaailman kanssa. 
Useille suunnittelijoille tällaisia asioita olivat esimerkiksi 
abortti (sekä puolesta että vastaan), ylikansalliset jättiyh-
tiöt asiakkaina sekä viestien seksuaalinen sisältö. Kyselyyn 
vastanneista 87 prosenttia kokee olevansa itselleen erittäin 
tai jokseenkin vastuullinen.

Graafisen suunnittelijan voidaan katsoa yhtyvän välit-
tämänsä viestin arvoihin88 ja olevan näin ollen oikeutettu 
kieltäytymään epäeettisiksi kokemistaan työtehtävistä. 
Päätöksiä tehdessään suunnittelijan tulisi kuitenkin olla 
sosiaalisesti valveutunut ja kyetä rationaaliseen ajatteluun. 
Kuten Nico Macdonald89 tiivistää: ”[...] tunne ei saa koskaan 
korvata hyvin perusteltua väitettä”.

Vaikka oma arvomaailma määrittää suurelta osin suun-

88  mm. Lucienne, 
Roberts. 2006.

89 Macdonald, Nico.  
2001:20.
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...asiakkaalle

...työnantajalle

...itselle

...yleisölle & yhteiskunnalle

...ympäristölle

en yhtään
en paljon
en tiedä
jonkin verran
erittäin paljon

graphic designer’s  
road to hell -kysely.

 lisää tuloksia sivulla 132.

missä määrin 
koet olevasi 
vastuussa...
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nittelijan käsitystä vastuullisesta suunnittelusta+ sivu 133, 
käytännön työelämässä moni haluaa pitää henkilökohtaiset 
arvot erillään. Osittain syystäkin. Kuten kyselyyn vastan-
nut yhdysvaltalainen mies kirjoittaa: ”Pidä mielessä, että 
voit menettää työsi, jos kieltäydyt tekemästä jotakin.” Joskus 
tällainen asenne on kuitenkin tekosyy olla ottamatta kantaa. 
Kuten toinen vastaaja, isobritannialainen mies, kirjoittaa: 
”Kun aiemmin työskentelin muiden alaisina, olin iloisesti 
yllättynyt siitä, että olisin saanut valita työskennelläkö 
vastenmielisiksi kokemieni juttujen parissa... hassua kyllä, 
minä yleensä päätin työskennellä. Luulen, että en työnte-
kijänä tuntenut vastuuta henkilökohtaisesti. Olen työsken-
nellyt huoleti homoja vastaan, ketunmetsästyksen puolesta 
sekä oikeistolaisten kampanjoiden ja muiden (minun mie-
lestäni) ikävien juttujen parissa. Ehkä tunsin vastuullisem-
maksi ’sanoutua irti ammattimaisesti’”.+ sivu 058

Suunnittelijoiden, kuten kaikkien muidenkin ihmisten, 
arvomaailmat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Suun-
nittelija Jock Kinneirin90 mielestä joitakin yhteisiä piir-
teitä löytyy kuitenkin esimerkiksi useista ftf-manifeston 
allekirjoittaneista: ”Tällaiset suunnittelijat ovat vähemmän 
kiinnostuneita suostuttelusta ja enemmän tiedottamisesta, 
vähemmän tuloluokista ja enemmän toimintamekanismeis-
ta, vähemmän makuasioista ja enemmän tehokkuudesta, 
vähemmän muodista ja enemmän palvelusta. Heitä kiinnos-
taa auttaa ihmisiä löytämään oma tiensä ja ymmärtää mitä 
tältä vaaditaan.”

Oma arvomaailma vs. sananvapaus
David Gohin91 mukaan vastuullinen suunnittelu sisältää ris-
tiriitoja oman arvomaailman ja sananvapauden välillä: ”Jos 
graafista suunnittelijaa pyydetään tekemään poliittisen puo-
lueen kampanjaa, jonka viestin arvomaailmaa tämä ei koe 
omakseen, mikä olisi eettinen toimintatapa? Puritanistisen 
näkökulman mukaan on epäeettistä sitoutua projekteihin, 

90 Poynor, Rick. 
1999. 

91 Goh, David. 
2012:9.
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jonka arvomaailmaa ei allekirjoita, ja silti, vakuuttava on 
myös argumentti, jonka mukaan sananvapauden puolusta-
minen on aina eettisempää, koska kaikilla pitää olla vapaus 
esittää mielipiteensä.” 

Gohin esimerkissä hahmottuu graafisen suunnittelun 
vastuukeskustelussa esiintyvä ristiriita, joka syntyy alan 
ambivalentista luonteesta. Toisaalta ala nähdään palve-
lualana, jonka näkökulmasta Gohin esiin tuoma argumentti 
sananvapaudesta on relevantti. Toisaalta taas alaan liittyvä 
luovuus ja suunnittelijan rooli tekijänä yhdistää suunnitteli-
jan persoonan työhön ja sallii tämän valita oman arvomaail-
mansa pohjalta, millaisten viestien parissa työskennellä. 

Jos suunnittelijan työ käsitetään objektiivisena ja neut-
raalina osana koneistoa, suunnittelijalla voidaan käsittää 
olevan myös pienempi määrä subjektiivista vastuuta. Suun-
nittelijalla ei kuitenkaan ole samanlainen rooli kuin esimer-
kiksi painokoneen hoitajalla. Painon työntekijä ei ole henki-
lökohtaisesti luomassa viestiä, vaikka osallistuukin osaltaan 
sen jakamiseen. Myös hänellä on roolinsa prosessissa, mutta 
työ voidaan painaa toisessakin painossa ja lopputulos voi 
olla täsmälleen samanlainen. Graafinen suunnittelija sen 
sijaan antaa viestille jotain itsestään ja tekee viestistään 
jossakin määrin itsensä näköisen. Näin ollen hän myös ottaa 
kantaa ja hänen vastuunsa ulottuu laajemmalle.

Graafinen suunnittelija ei ole yksiselitteisesti palvelija 
eikä tekijä. Tämä määrittelemättömyys muodostaa pohjan 
vastuudiskurssille ja ohjaa keskustelua eri suuntiin sillä tu-
loksella, että oikeita vastauksia on mahdotonta löytää. Kuten 
Gohinkin tapauksessa, lopputuloksena on usein päätelmä 
siitä, että täysin eettisiä valintoja on lähes mahdoton tehdä. 
Tällainen vastuukeskustelun kritiikki on tyypillistä myös 
vaikutusvaltaisilta tahoilta. + sivu 098 

Graafisen suunnittelijan vastuu on vaikeammin määri-
teltävä kuin monen muun alan ammatillinen vastuu. Esi-
merkiksi lääkärin ammatinkuvaan liittyy konkreettisempia 
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eettisiä velvoitteita. Lääkäri on velvollinen yksiselitteisesti 
potilaalle, kun taas graafinen suunnittelija on vastuussa 
myös yleisölleen ja itselleen. Suunnittelija ei epää keneltä-
kään sananvapauden oikeutta kieltäytymällä työtehtäväs-
tä. Väittämällä toisin, asiakkaan arvomaailma asetetaan 
jalustalle suhteessa suunnittelijan arvomaailmaan. Lisäksi 
voidaan kysyä, onko graafiselta suunnittelijalta eettistä 
myöskään asiakasta kohtaan osallistua projektiin, jonka 
viestiin hän ei usko? Voiko asiakas luottaa, että suunnitteli-
ja onnistuu viestimään positiivisesti negatiiviseksi koke-
mastaan sisällöstä tai vakavasti naurettavaksi kokemastaan 
sisällöstä? Kuten Delyth Morgan toteaa: ”Jos suunnittelija 
työskentelee asiakkaalle tuntematta empatiaa työtehtävää 
kohtaan, se saattaa haitata hänen kykyään viestiä toimi-
vasti ja luovasti. Vaikka työn voisi tehdä, se ei välttämättä 
toimi hyvin”92.

Eettiseksi kompromissiksi Goh ehdottaa projektin 
hyväksymistä, ellei poliittinen sisältö aiheuta suunnitteli-
jalle niin suuria ongelmia, että se haittaa suunnittelutyötä. 
Eettisesti toimiva suunnittelija ottaisi siis Gohin mielestä 
vastaan oman arvomaailman vastaisen projektin, mutta 
olisi velvollinen hahmottamaan, missä määrin arvoristirii-
ta vaikuttaa omaan työpanokseen. Myös Grayling93 pitää 
”ammattimaisuutta” ja palvelun tarjoamista tärkeämpänä 
kuin omaa arvomaailmaa. Grayling alleviivaa sananvapau-
den ja eriävien mielipiteiden esittämisen tärkeyttä. Hänen 
mielestään on kuitenkin parempi olla osallistumatta työteh-
täviin, jotka ovat suuressa ristiriidassa suunnittelijan oman 
arvomaailman kanssa: ”älä tee asioita, joiden kanssa et ole 
yhtä mieltä.”

Oikeiden valintojen tekemistä pohtiessa keskustelussa 
päädytään usein harhapoluille, jotka vievät kauas itse vas-
tuullisuuden käsittelemisestä. Tämä saattaa johtua osittain 
vastuullisuuden filosofisesta monimutkaisuudesta, osittain 
haluttomuudesta viedä teoriaa käytännön tasolle.  

92  Morgan, Delyth /
Lucienne, Roberts. 

2006:62.

93  Grayling, Anthony /
Lucienne, Roberts. 

2006:43.
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”To them, a client is 
a client is a client.” 
tim rich 1996

   
...asiakkaalle

Vastuu asiakkaalle on usein keskiössä graafisen suunnit-
telijan työssä ja se vaikuttaa olevan myös vastuualueista hel-
poiten hahmotettavissa. Asiakas on se joka maksaa, ja kuten 
kaikessa muussakin yritystoiminnassa, asiakasta kunnioi-
tetaan ja häntä kohtaan koetaan vastuuntuntoa. Kyselyyn 
vastanneista 87 prosenttia kokee olevansa erittäin tai jok-
seenkin vastuuvelvollinen asiakkaalleen. Vastaajat kokevat 
siis olevansa täsmälleen yhtä lailla vastuussa itselleen kuin 
asiakkaalleenkin.

Jotkut suunnittelijat elävät edelleen neutraalin ja objektii-
visen suunnittelun ideaalin kuplassa, joka määritti graafista 
suunnittelua alan syntyessä. Nämä suunnittelijat näkevät 
työnsä keskiössä asiakkaan viestin, jonka optimaaliseen 
viestintään he pyrkivät, vaikka nyt heidän ”postmodernit” 
silmänsä pitäisivätkin jo nähdä neutraaliuden ja objektii-
visuuden mahdottomuus.94 Tasapainottelu omien ajatusten 
ja arvojen ja asiakkaan vaatimusten ristitulessa voi olla 
haastavaa. Vastuullisuus asiakkaalle tuntuu olevan se tyy-
pillisempi valinta graafisen suunnittelijan arjessa ja johtava 
ajatus siitä, mikä koetaan ammattimaiseksi+ sivu 056. 

Vastuu asiakkaalle koetaan erilaisena työntekijän roolissa 
kuin oman yrityksen omistajan tai freelancerin roolissa. 
Työnantaja on vastuussa sekä työntekijöilleen että asiak-
kaalle. Työnantaja voi antaa mahdollisuuden työntekijöille 

94 Lupton, Ellen.  
2009:10.
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kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa heidän arvo-
maailmansa kanssa, mutta valta on työnantajalla ja hän voi 
painostaa työntekijöitä tiettyihin valintoihin myös irtisa-
nomisen uhalla. Tim Rich97 lainaa erään isobritannialaisen 
suunnittelufirman johtajaa: ”Jos meiltä pyydettäisiin esite 
esimerkiksi ydinvoimayritykselle ja suunnittelijani kertoisi-
vat minulle, etteivät he hyväksy ydinvoimaa, kertoisin heil-

97 Rich, Tim. 1996:190.

Termi ammattimaisuus (proferssionalism) esiintyy usein 
vastuukeskustelussa. Tyypillisesti ammattimaisuus yhdistetään 
siihen, että työtehtävät tehdään vastuullisesti suhteessa 
asiakkaaseen. Näin ammattimaisuus asettuu laajempaa 
vastuullisuutta vastaan keskustelussa, jossa pyritään 
perustelemaan, miksi eettisiä valintoja ei voida tai haluta tehdä. 

Jacqueline Roach95 toteaa asiakassuhteista näin: ”Tehdäkseni työni 
hyvin sitoudun asiakkaan toimeksiantoon. […] Olen tyytyväinen, 
kun toimin ammattimaisesti. Olisi epäeettistä ottaa asiakkaan 
rahat ja olla antamatta parastani. Näin minut on koulutettu 
toimimaan.”

Ammattimaisella toiminnalla viitataan usein yritys- ja 
mainosmaailmaan. ”toimi ammattimaisesti” tai ”olen 
ammattilainen, saan tämän hoidettua” -kommentit sivuuttavat 
henkilökohtaiset reaktiot huolimatta siitä, millainen tilanne on 
kyseessä.96

McCoy vertaa graafista suunnittelijaa prostituoituun, jonka täytyy 
työssään olla objektiivinen ja ”kontrolloida henkilökohtaisia 
reaktioita voidakseen ”toimittaa asiakkaalle yhdenmukaisen ja 
puolueettoman tuotteen.”

95  Roach, Jacqueline / 
Lucienne, Roberts. 

2006

96  McCoy, Katherine.  
2003:4.

ammattimaisuus
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le, että se ei ole yrityksen linja ja siksi heidän täytyy toimia 
ammattimaisesti ja tehdä tehtävä.”

Työympäristön hierarkia hankaloittaa vastuullisuuden 
soveltamista käytäntöön. Ei riitä, että graafinen suunnitteli-
ja pyrkii toimimaan vastuullisesti, jos työnantaja on etään-
tynyt todellisuudesta. ”Kaupallisella alalla toimivat suunnit-
telijatyönantajat ovat menettäneet käsityksen siitä, mitä he 
oikeasti tuottavat. Heille asiakas on asiakas on asiakas.” 97

 

...yleisölle & yhteiskunnalle

Graafisen suunnittelijan vastuu yleisölle ja yhteisölle on 
tärkein vastuualueista, koska niissä tapahtuu suunnittelun 
merkittävin vaikutus. Näin ollen suunnitteluprosessissa tuli-
si aina huomioida sosiaaliset seuraukset. Jotta nämä seurauk-
set voidaan käsittää, täytyy ymmärtää kuinka viesti toimii. 
Viestinnässä on aina kyseessä vaihdosta todellisen yleisön 
kanssa. Näin ollen viestistä tulee kokonainen vasta vastaan-
ottajan tuotua siihen omat odotuksensa ja tulkintansa.98

Nykyaikaan ja näin ollen myös graafiseen suunnitteluun 
liittyy kuitenkin kaupallinen painostus, mistä johtuen – ku-
ten Milton Glaser muotoilee – ”yleisölle voi tehdä mitä vain, 
kunhan se myy.” 99 

Yleisön merkitystä ei tavata korostaa vastuullisuuskes-
kustelussa. Milton Glaser ihmetteli tätä puheessaan ”This is 
what I have learned” AIGAn konferenssissa vuonna 2002: 
”on mielenkiintoista, että AIGAn eettisessä ohjeistukses-
sa on merkittävä määrä hyödyllistä tietoa siitä, kuinka 
toimia vastuullisesti asiakasta ja muita suunnittelijoita 
kohtaan, mutta ei sanaakaan* suunnittelijan vastuullisesta 
suhteesta yleisöönsä.” Glaser jatkoi myöhemmin aiheesta: 
”Minä muuttaisin koko graafisen suunnittelun opetuksessa 
vallitsevaa käsitystä designin tarkoituksesta. Koska design 
linkittyy taiteen kanssa, sitä myös opetetaan usein vain 

98        Bush, Anne. 
2003:26.

99 Soar Matt. 1999.

* Myöhemmin lisätty 
ohjeistukseen 
”Standards of 
Professional 

Practice”. Ks sivu 080.
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itseilmaisun muotona. Sen näkee oppilaista, etenkin nuo-
rista, etteivät he ymmärrä laisinkaan yleisön olemassaoloa. 
Ensimmäinen asia, jonka yritän opettaa oppilailleni on se, 
että kaikki lähtee yleisöstä. Jos et tiedä kenelle puhut, et voi 
puhua kenellekään”. 100

Glaserin kanssa samaa mieltä on Paul Nini 100, joka 
kirjoittaa: ”Ammattimme ja asiakkaidemme oikeuksien 
puolustamisessa ei varmasti ole mitään väärää – näihin 
alueisiinhan keskittyy suurin osa graafisen suunnittelun 
eettisistä ohjeistuksista ympäri maailman. Väittäisin kuiten-
kin, että tärkein subjektiivinen vastuumme yhteisölle on sen 
asian varmistaminen, että ne viestit, joita me luomme ovat 
hyödyllisiä niille, joille ne ovat suunnattukin. Tämä puoli 
asiasta on nostettava yhtä tärkeäksi seikaksi edellä mainit-
tujen rinnalle.”

Markkinoinnin ja mainonnan suunnittelussa ei tieten-
kään jätetä miettimättä yleisöä, vaan kuluttajia tutkitaan 
monin eri keinoin. Suunnittelijan kannalta keskeisin ero on 
kuitenkin siinä, suhtautuuko tämä yleisöönsä kuluttajina 
vai ihmisinä. Mark Crispin Millerin, New Yorkin yliopiston 
media-alan professorin, mukaan vastuullisen suunnitte-
lun paras ratkaisu yleisön kannalta on tiedon tarjoaminen 
heidän valinnanvapaudestaan ja omista oikeuksistaan, jotka 
usein hämärtyvät ja vääristyvät kaupallisen viihdeviestin-
nän vallitessa visuaalista tilaa – siitä huolimatta, että totuu-
den kertominen viestinnän maailmassa ”ei maksa laskuja”101.

Ken Garland ehdottaa, että suunnittelijat pyrkisivät identi-
fioimaan yleisön yhdessä asiakkaan kanssa. ”Yleisö ei maksa 
meille eikä myönnä meille palkintoja, mutta he vastaanotta-
vat työmme ja siksi juuri heillä on merkitystä”. 102

Design for all
Yleisön huomioon ottaminen tarkoittaa myös sen tiedos-
tamista, että yleisö on kirjava. Viestien on oltava kaikkien 
ymmärrettävissä. Bermanin103 mukaan ideaalitavoitteena 

100 Nini, Paul.  
2004.

101 Soar Matt. 
1999.

102 Bierut, 
Michael. 2000.

103 Berman, 
David.  

2009:141, 28.
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tulee olla tarjota kaikille yhtäläinen, miellyttävä kokemus 
iästä, kulttuurista tai kyvyistä huolimatta. 

Kaikki mukaan ottava suunnittelu ei tarkoita pelkästään 
vähemmistöjen huomioon ottamista. Meillä kaikilla on 
jossain elämämme vaiheessa rajoitteita. Lisäksi designrat-
kaisut, jotka lähtökohtaisesti suunnitellaan ihmisille, joilla 
on tiettyjä rajoitteita, saattavat myöhemmin hyödyttää 
kaikkia.103 Berman kirjoittaa esimerkin Yhdysvalloista: 
”Vuonna 1886, Herman Hollerithilla oli ongelmia koulussa 
muistamisen kanssa. Hollerith suunnitteli reikäkortteja 
kompensoimaan kognitiivista vajettaan. Samaan aikaan 
Yhdysvaltojen väestönlaskentavirasto taisteli täyttääkseen 
uuden perustuslain vaatimuksen laskea väestö joka kymme-
nes vuosi. Lisääntyvien amerikkalaisten käsinlaskemiseen 
olisi mennyt itsessään jo vuosikymmen. Niinpä virasto otti-
vat Hollerithin reikäkortit käyttöön. Hollerthin taulukoivan 
koneen yhtiöstä tuli myöhemmin tunnettu nimellä IBM.”

...ympäristölle

Ekologisuus on ollut puhuttu aihe jo monen vuoden ajan. 
Myös graafisessa suunnittelussa on pyritty tuomaan esiin 
ekologista vastuuta. Tämä näkyy lisääntyneestä kirjalli-
suudesta, jossa käsitellään ensisijaisesti graafiseen suun-
nitteluun liittyviä ekologisista valintoja, kuten esimerkiksi 
paperin valintaa ja ympäristöystävällisiä musteita. 

”Good design enables,  
bad design disables” 
eidd 2004
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hanki tietoa

 ▲ Perehdy maasi hallituksen linjauksiin ilmastoasioissa
 ▲ Opiskele ja pyri ymmärtämään kestävän kehityksen käytäntöjä
 ▲ Kysy tavarantoimittajaltasi, kuinka he voivat auttaa sinua 
tulemaan ”vihreäksi”

 ▲ Vieraile painossa ja opi heidän ekologisista käytännöistä

ajattele

 ▲ Ota ympäristö huomioon kaikissa päätöksentekotilanteissa
 ▲ Mieti tekemiesi tuotteiden elämänkaarta
 ▲ Tutki uusia työtapoja, jotka voisivat vähentää studiosi 
negatiivista vaikutusta ympäristöön

 ▲ Esitä kysymyksiä: Onko projekti tarpeellinen ja hyödyllinen? 
Onko muita tapoja saavuttaa tavoite?

toimi

 ▲ Markkinoi ammattitaitoasi ennemmin kuin tuotetta
 ▲ Käytä ympäristöystävällisiä materiaaleja ja pyri minimoimaan 
vaikutuksesi ympäristöön

 ▲ tee yhteistyötä paikallisten tavarantoimittajien kanssa, minimoi 
kuljetus, kierrätä ja käytä kierrätettyjä materiaaleja

 ▲ markkinoi studiotasi ympäristövalveutuneena

tiedota

 ▲ Rohkaise muita suunnittelijoita ajattelemaan ekologisesti
 ▲ Kirjoita blogia ekologisuudesta suunnittelukäytännössä
 ▲ Jaa tietosi designkoulussa tai paikallisissa yritystapahtumissa
 ▲ Opeta ja rohkaise asiakkaita toimimaan ekologisesti

ohjeet 
ekologiseen 
graafiseen 

suunnitteluun
(designcan -

change.org)
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Ekologisesta suunnittelusta on julkaistu määrällisesti niin 
paljon materiaalia verraten esimerkiksi graafisen suunnitte-
lun sosiaalista vastuullisuutta käsittelevään kirjallisuuteen, 
että graafisella suunnittelijalla voisi luulla olevan huomatta-
vakin rooli ilmaston lämpenemisen ja ympäristötuhojen tor-
junnassa. Design Can Change -sivuston ohjeet tarjoaa hyviä 
ohjeita ekologisuuteen tähtääviin suunnittelukäytäntöihin. 
Ne voisivat kuitenkin soveltua yhtä lailla monen muunkin 
alan ammattilaisen ekologisiksi ohjeiksi. ”Vihreän suunnit-
telun” ajatus on hyvä, mutta vaikutus katoavan pieni, kun 
samaan aikaan suurinta osaa graafisen suunnittelijoiden 
ammattitaidosta käytetään kuluttamisen edistämiseen – 
siihen kaikkein epäekologisempaan tekoon.

Ekologisen suunnittelun yhteydessä Glaserin104 pohdinta 
suunnittelijan vastuun määrästä tuntuu relevantilta: ”Olen 
miettinyt pitkään, tulisiko graafisilla suunnittelijoilla olla 
asemansa vuoksi enemmän vastuuta kuin tavallisella kan-
salaisella. Ehkä parempi kysymys olisi ’Pitäisikö heillä olla 
vähemmän?’”. 

Graafisen suunnittelijan sosiaalinen valta sen sijaan 
ulottuu huomattavasti laajemmalle. Jos vertaamme jälleen 
graafista suunnittelijaa lääkäriin: myös lääkäri voi vaatia 
sairaalan papereista ympäristöystävällisiä ja lakanoista 
kierrätettäviä, mutta hänen ensisijainen vastuunsa on 
potilasta kohtaan. Niin ikään suunnittelijalla on ekologista 
vastuuta – niin kuin meillä kaikilla – mutta ammatillinen 
vastuu määrittyy sen perusteella, kehen itse työllä pyritään 
vaikuttamaan.

”Jos ajattelevalla yksilöllä on vastuu kestää lisääntyvä 
määrä suostuttelun tapoja, niin suunnittelijalla, näiden me-
netelmien ammattitaitoisena manipulaattorina, on kaksin-
kertainen vastuu.”105

104  Glaser, 
Milton. 2000.

105 Poynor, Rick. 
1999. 

milton glaser

Graafinen suunnittelija
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”Being ethical requires that we remember  
we are people first and designers second.”

Lucienne Roberts 2006



065

hyvän designin – good design – käsitettä käytettiin ensim-
mäisen kerran vuoden 1940 aikoihin, kun Modernin taiteen 
museossa New Yorkissa pidettiin näyttely ”Useful Objects of 
American Design under Ten Dollars”106. Tässä hyvällä tarkoi-
tettiin esteettistä, käytettävää sekä arkista vastakohtana 
ylelliselle. Esteettinen ja käytettävä ovat perinteisiä mää-
ritelmiä hyvälle suunnittelulle, mutta arkinen ja kaikkien 
saavutettavissa oleva, alle 10 dollarin design, toi hyvälle 
uuden, sosiaalisen ulottuvuuden. Lucienne Roberts on 
käsitellyt hyvyyttä suunnittelussa muun muassa kirjassaan 
Good: An Introduction to Ethics in Graphic Design107. Hän sivuaa 
myös esteettistä hyvää, mutta keskittyy hyvän inhimilliseen 
puoleen ja etiikkaan.

Toisin kuin suunnittelijat usein ajattelevat108, pelkkä 
muotokielen hallinta ei voi olla hyvää suunnittelua eikä 
pelkkä ammattimaisuus takaa vastuullista lopputulosta. 
Yleisesti hyvästä suunnittelusta puhuttaessa graafiset suun-
nittelijat ajattelevat ensisijaisesti esteettisyyttä. ”Kun puhu-
taan ’hyvästä’ graafisesta suunnittelusta, tarkoitetaan joko, 
että se on meidän makuun tai että se onnistuu ilmaisemaan 
ajan henkeä ja on jollakin tapaa uraauurtava. Jos ajatellaan 
estetiikkaa syvemmin, huomaamme, että se liittyy suoraan 
”hyvyyteen” eettisessä mielessä.”108 

Hyvä ja paha, oikea ja väärä – vastakohtien vastakohdat, 
myös etiikan teoriassa. Kuitenkin, kun pohditaan etiikkaa 
käytännössä, esimerkiksi juuri graafisen suunnittelijan 
työnkuvassa, on vaikea kuvitella jonkun pyrkivän tarkoi-
tuksellisesti tekemään pahaa tai väärin.

106 Rand, Paul. 
1987:64.

107  Lucienne, 
Roberts. 2006.

108  mm. 
Lucienne, Roberts. 

2007.
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Hyvän konflikti

richard holloway pohtii Lucienne Robertsin haastatte-
lussa Hegelin oppia hyvän konfliktista. Hegelin mukaan 
paradoksi ei muodostu hyvän ja pahan, vaan hyvän ja hyvän 
vastakkainasettelusta. Toisin sanoen harvoin kukaan haluaa 
lähtökohtaisesti pahaa toiselle vain pahan vuoksi. Joskus 
paha voi olla väline hyvän saavuttamiseksi, mutta siinäkin 
lopullinen pyrkimys on hyvä. Tämä ei välttämättä oikeu-
ta pahaan, mutta olennaista on ymmärtää ”vastapuolen” 
tarkoitusperät. Vertailtaessa vastuullista ja vastuutonta 
toimintaa toisen osapuolen demonisointi on helpoin tie, joka 
ei välttämättä kuitenkaan johda mihinkään.109

Ammatillisessa kontekstissa on siis mielekkäämpää 
pohtia hyvän merkitystä. Mitä hyvä sitten tarkoittaa? Mää-
ritelmä on jokseenkin subjektiivinen, joten sitä on helpoin 
lähestyä synonyymein ja miettien mikä on minulle hyvää. 
Esimerkiksi sivistyssanakirja listaa hyvän synonyymeiksi 
seuraavia: ”positiivinen, onnistunut, sovelias, kelpo, edulli-
nen, erinomainen, kelvollinen, mainio, moitteeton, täydelli-
nen, antelias, armelias, avulias, hyväsydäminen...”110.

Objektiivisesti hyvään, sosiaalisesti vastuulliseen 
elämään pyrkimisen kannalta on yhdentekevää, kuinka 
erilainen on kunkin ihmisen määritelmä hyvästä. Kultainen 
sääntö Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille pätee tässäkin. Kuitenkin perusedellytys hyvään 
elämään on olla hyvä myös itselleen111.  

Filosofiassa hyvän tavoitteluun liittyy kaksi teoriaa: 
altruistinen ja utilitaristinen. Altruismi tarkoittaa muiden 

109  Holloway, 
Richard / Lucienne, 

Roberts. 2006:53.

110  www.sivis-
tys  sanakirja.com

111  Grayling, 
Anthony / Lucienne, 

Roberts. 2006:37.

georg wilhelm  
friedrich hegel
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auttamista oman hyödyn kustannuksella. Utilitarismissa 
taas maksimoidaan hyöty toiminnan jokaiselle osapuolelle. 
Graylingin111 mukaan altruistinen toiminta on paradoksi, 
koska asettamalla itsensä toissijaiseksi graafinen suunnitte-
lija riskeeraa pidemmällä aikavälillä oman hyvinvoinnin ja 
sitä kautta kyvyn olla hyödyksi muille. ”Se, mikä hyödyttää 
sinua yksilönä, tekee sinut onnelliseksi, tehokkaammaksi, 
tuotteliaammaksi, elävämmäksi ja luovemmaksi, hyödyttää 
myös muita”. 

Jos graafiset suunnittelijat siis elävät subjektiivista (ja 
näin ollen myös objektiivista) hyvää elämää eikä kukaan 
tee aktiivisesti epäeettisiä valintoja, niin miten niihin sitten 
päädytään? Vastausta voi mahdollisesti etsiä passiivisuuden 
ja oman roolin aliarvioimisen – tai arvioimatta jättämisen 
–  kautta. Koska ihminen voi ennakoida tekojensa seurauk-
sia, hänellä on myös vastuuta. Seurausten ennakointi vaatii 
kuitenkin aktiivista toimintaa. ”Empatia on moraalisesti 
neutraalia – se ei kerro meille, kuinka meidän tulisi toimia, 
joten hyvyys liittyy siihen, mitä me teemme tietoisuudel-
lamme”112 + sivu 106

112  Lucienne, 
Roberts. 2006:84

”Do we have a responsibility to be 
mindful of what we are persuading 
people to do or does this role as 
censor sit uncomfortably alongside 
tolerance and openmindedness?”
 lucienne roberts 2006
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Estetiikka & etiikka

estetiikan ja etiikan suhteen vakavuudesta on erimieli-
syyksiä, mutta itse suhdetta ei kiistetä. Wittgenstein tapasi 
kutsua etiikkaa ja estetiikkaa yhdeksi. Modernissa filoso-
fiassa käsitteet on kuitenkin pidetty erillään ja esteettisyyttä 
on pidetty eettisen köyhänä, tosin näyttävämpänä, ”serkku-
na”. Sittemmin eroa on kurottu umpeen niin etiikan kuin es-
tetiikankin tutkijoiden vallatessa alaa toistensa reviireiltä.113

Levinsonin mukaan estetiikka ja etiikka risteävät kolmel-
la eri tasolla. Ensimmäinen on näitä kahta perinteistä arvo-
teorian haaraa yhdistävät ongelmat ja olettamukset. Toinen 
on eettiset kysymykset estetiikassa tai taiteen käytännöissä. 
Kolmas esteettiset kysymykset etiikassa, niin teoreettisella 
kuin käytännönkin tasolla.113

Ensimmäisellä tasolla ilmenevät kysymykset ovat kiinnos-
tavimpia vastuullisen suunnittelijan näkökulmasta: ”Onko 
eettisyydellä ja esteettisyydellä objektiivista tasoa? Onko 
olemassa sellaisia esteettisiä ja moraalisia ominaisuuksia, joi-
den olemassa olo voidaan osoittaa empiirisellä tutkimuksella. 
Onko olemassa moraalisia ja esteettisiä totuuksia, ja miten 
niitä voi löytää? Miten universaalisuus liittyy etiikkaan ja 
estetiikkaan, jos niitä verrataan logiikkaan ja tieteeseen? 114

esteettisen ja eettisen yhteentörmäys

Vaikka etiikka ja estetiikka on mielekästä liittää yhteen 
teoriassa, ne eivät välttämättä käytännössä aina kohtaa. Ro-
berts esittää käytännön esimerkin eettisyyden ja esteettisen 

113 Levinson,  
Jerrold. Aesthetics 
and Ethics.1998:1.

114 Levinson,  
Jerrold. Aesthetics 
and Ethics.1998:2.
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ristiriitaisesta suhteesta pohtimalla näkörajoitteista yleisöä 
ja kirjasinkokoa. Suurempi kirjasinkoko parantaa luetta-
vuutta ja näin suunnittelija voi tehdä eettisen teon ja ottaa 
huomioon myös huonommin näkevän yleisön. Mutta näin 
tehdessään suunnittelija saattaa myös sulkea jotain pois. 
”Suunnitteluratkaisut, jotka ovat helposti luettavia saattavat 
olla visuaalisesti tökeröitä ja tilaa vieviä.”115

Graafinen suunnittelija saattaa kohdata hyvinkin konk-
reettisia haasteita eettisen ja esteettisen kompromisseista. 
Erik Spiekermann kuvaa tapausta, jossa hänen studionsa 
palkattiin suunnittelemaan uudet opasteet tulipalossa tuhou-
tuneelle Düsseldorfin lentokentälle vuonna 1997. Tulipalossa 
sai surmansa 16 ihmistä, koska he eivät löytäneet uloskäyn-
tikylttejä. Spiekermann kertoo arkkitehtien halunneen 
uusistakin kylteistä hienoa arkkitehtuuria häiritsemättömät. 
Spiekermannin itse ei kuitenkaan kokenut olevansa palkattu 
tekemään lentokentästä kaunista vaan toimiva.116 

Useimmiten graafisen suunnittelun vaikutukset ovat epä-
suorat ja monimutkaiset eikä niitä ole välttämättä mahdollista 
rajata yksin graafisen suunnittelun aiheuttamiksi. Esimerkki 
osoittaa kuitenkin, kuinka vakavat seuraukset visuaalisen 
suunnittelun valinnoista voi joskus seurata. Kun syy ja seu-
raussuhde on näinkin yksiselitteinen, on helpompi painottaa 
eettistä valintaa, joka usein muuten jää vähemmälle huomi-
olle. Eettistä lähestymistapaa kuvaa myös Max Billin ideaali 
muodon ja funktion suhteesta: ”käytämme 90 prosenttia 
voimavaroistamme saadaksemme jonkin toimimaan, jäljelle 
jäävät 10 prosenttia käytämme tehdäksemme siitä kauniin”116. 

esteettinen muoto & eettinen sisältö

Graylingin mielestä estetiikka liittyy vahvasti etiikkaan, 
koska etiikassa on kyse elämänlaadusta, johon esteettisyy-
dellä on tärkeä vaikutus. ”Elämä sosiaalisessa ja poliittisessa 

115  Lucienne, 
Roberts. 2006:86.

116  Spiekermann,  
Erik. 2009: viii.
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ympäristössä, joka on miellyttävä, houkutteleva ja viehät-
tävä ja joka on täynnä kiinnostavia yksityiskohtia ja väriä, 
kohentaa elämänlaatua”117.

Värit ja visuaaliset yksityiskohdat eivät kuitenkaan voi it-
sessään, pelkkinä muotoina, viestiä hyvää. Eettinen voi liit-
tyä esteettiseen vain sisältönsä kautta. Pelkkä visuaalinen 
kompositio irrallaan kontekstistaan ei viesti mitään. Kenties 
olemme oppineet pitämään kauniina niitä asioita, jotka 
tuottavat meille hyvää. Esimerkiksi käsitys ihmiskauneu-
desta on määrittynyt eri vuosisatoina erilaisin perustein. 
Ennen laihuus on saattanut edustaa sairautta tai köyhyyttä 
ja siksi pyöreämpää vartaloa on pidetty kauniina. Sittemmin 
kulttuuriin on kuitenkin vaikuttanut yhä useampi tekijä ja 
kauneusihanteista on tullut irrationaalisempia. Kaunis ei 
enää yksiselitteisesti edusta hyvää, mutta toisaalta hyvääkin 
määrittelee nykyään useampi tekijä.

Esteettinen hyvyys kyseenalaistetaan helposti kon-
tekstiin liittyvien arvojen valossa. Esimerkiksi fasistinen 
arkkitehtuuri saattaa olla esteettisesti hyvää, mutta arvoste-
luun vaikuttaa fasismin ideologiaan ja historiaan liitettävät 
negatiiviset tunteet. Myös tästä esimerkistä voidaan huoma-
ta, kuinka mahdotonta sisällön ja muodon erottaminen on.117

eettisyys, ironia & opportunismi

2000- ja 2010-luvuilla eettisyys ja ekologisuus ovat olleet 
pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ihmiset ovat tie-
dostavampia etenkin ekologisuuden suhteen. Myös graafisen 
suunnittelun alalla on kasvava kiinnostus ekologisuuteen 
ja eettisyyteen118. Termien trendikkyys vaikuttaa keskuste-
luun kuitenkin myös negatiivisesti, koska sen avulla voidaan 
luoda tyhjää lisäarvoa tuotteille. Niin kutsuttu viherpe-
su*  hämärtää kuluttajien käsitystä siitä, mikä on oikeasti 
ekologista. Samalla tavalla visuaalista viestintää hallitseva 

117  Grayling, 
Anthony /Lucienne, 

2006:38, 41.

118 mm. 
Berman,David.  

2009:3.

* viherpesu 
(engl. Greenwash) 

on pinnallista 
ympäristöystävällisyyttä, 

joka ei ulotu mainontaa 
tai retoriikkaa 

syvemmälle.
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kaupallinen mainonta käyttää hyväksi myös keskustelua 
eettisyydestä. Käytännön tasolla tämä johtaa siihen, että 
kuluttaja voi uskoa tekevänsä ekologisen teon ostaessaan 
uuden ekoauton tai eettisen teon ostaessaan suklaalevyn, 
jonka valmistaja lupaa osan hinnasta menevän afrikkalaisen 
koulun rakentamiseen.

 Kaarenoja, 
Vappu. 2012

”Elokuun 5. päivä Helsingin Sanomien etusivulla komeili Fazerin 
koko sivun mainos. Mainoksessa luki kultaisin kirjaimin: ”Hyvän 
resepti: rakenna lapsille tulevaisuus”. Mainoksessa Fazer 
hurskaasti ilmoitti rakentavansa koulun ’afrikkalaiseen Biébyn 
kummikylään’. Koulu Afrikkaan, mikäs sen ihanampaa. Rahat 
koulun rakentamiseen yhtiö aikoo kerätä 200 gramman Fazerin 
suklaalevyjen elokuun myynnistä. Jokaisesta myydystä levystä 
koulun rakentamiseen liikenee viisi senttiä. Siis viisi senttiä. 
Koko sivun mainos sunnuntaihesarin etusivulta maksaa 50 579 
euroa. Kirkon ulkomaanavun mukaan Afrikkaan voi rakentaa ihan 
kelvollisen koulun 70 000 eurolla. Eli jos Fazer olisi käyttänyt ne 
50 759 euroa mainoksen sijaan koulun rakentamiseen, olisi se jo 
melkein saatu pystytettyä.”

tapaus fazer

ironia

Eettisyyden ja esteettisyyden lisäksi ironia* ja itsetietoisuus 
ovat trendejä, jotka näkyvät myös suunnittelussa. Univer-
saalin absoluuttisen totuuden etsimisen sijaan design, muun 
kulttuurin lailla, pyrkii olemaan tietoista itsestään, omista 
mahdollisuuksistaan ja rajoistaan. Nämä trendit nostavat 
osaltaan suunnittelijan vastuullisempaan asemaan, viestin 
ja sen vaikutusten keskiöön, mikä tekee entistä vaikeampaa 

* ironia  
on ilmaisumuoto,  

jossa todellinen merkitys 
ja käytetyt sanat ovat 
ristiriidassa. Ironiaan 

sisältyy ajatus siitä, että 
asiat eivät ole sitä, miltä 

ne näyttävät tai mitä 
niiden väitetään olevan.
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”On the one hand people are 
considered to be sheep who will 
believe what they are shown 
and, on the other, not intelligent 
enough to warrant someone 
who concentrates his skills and 
effort in the process of effectively 
getting ideas across.”
 alex cameron 2001

jättää tekijä ja tämän vastuu huomiotta. Toisaalta ironia 
on löytänyt tiensä myös viestinnän, etenkin mainonnan, 
retoriikkaan. 

Viestinnän retoriikasta tulee alati ironisempaa ja yleisön 
kannalta vaikeampitulkintaisempaa. Silti viestinnän tekijöi-
den vastuukeskustelua kritisoidaan yleisön arvostelukyvyn 
aliarvioimisesta. Esimerkiksi Nico Macdonaldin119 mukaan 
[vastuukeskustelussa] ihmiset nähdään lampaina, jotka 
uskovat kaiken, mitä heille kerrotaan”. 

119 Macdonald, 
Nico. 2001:20.
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Mainonnassa saattaa joskus olla hyödyllistä jopa kääntyä 
itseään vastaan. Tällainen lähestymistapa näkyi Bob Helsingin 
suunnittelemassa kampanjassa alkoholimainonnan kieltoa 
vastaan vuonna 2012. Ulkomainosjulisteessa oli ylellinen kuva 
sampanjapullosta ja naisesta, sekä teksti: “Joisitko vähemmän 
alkoholia, jos tämä mainos kiellettäisiin?”

Mike Pohjola120 kutsuu tällaista mainontaa käsittelevää 
mainosta metamainokseksi. Mainoksen arvostelun kohteena on 
se poliittinen koneisto, joka pyrkii paapomaan yleisöä (ja viemään 
mainostajilta ja mainonnantekijöiltä rahaa). Kampanjan pyrkimys 
on paiskata kättä kuluttajan kanssa ajatuksella: ”me arvostamme 
teitä, te arvostatte meitä, me olemme samalla puolella”. 

Kuka nyt myöntäisikään itse juovansa vähemmän? Alkoholin 
mielikuvamainonnan kieltämisellä tuskin kuitenkaan edes 
pyritään vaikuttamaan jo alkoholisoituneiden juomistapoihin. 
Suomalaisten alkoholin liikakäytön kierteeseen voidaan kuitenkin 
vaikuttaa nuorten kautta, jotka juovat reilusti enemmän kuin 
esimerkiksi keski- ja eteläeurooppalaiset121. 

Bob Helsingin ja JC Decauxin kampanjan retoriikka on ovela. 
Jos mielikuvamainonta ei vaikuttaisi alkoholin myyntiin, niin 
miksi heitä kiinnostaisi koko asia? Tarkoitus on siis vain saada 
ihmiset vastaamaan mainoksessa esitettyyn kysymykseen – kuten 
Pohjola kirjoittaa: “No en varmana joisi, minuun eivät mitkään 
mainokset vaikuta sitten niin tippaakaan! Nytten mää haluan 
tehdä jotakin! Mitä mää voin tehdä? Onneksi julisteessa on myös 
linkki Facebook-sivulle.” – ja aktivoida kansalaiset tukemaan 
mainostajan omia talousintressejä. 

Muutenhan mainos voisi yhtä hyvin kuulua:  “Alkoholin 
mielikuvamainontaan sijoitetut miljoonat ei lisää alkoholin 
myyntiä!” “Mainostaminen on iso rahareikä, joka ei tuo firmoille 
lisätuloja!” tai “Mainostaisitko vähemmän, jos tajuaisit, että siitä ei 
ole hyötyä?” 120.

tapaus  
bob helsinki

120 Pohjola, Mike. 
2012.

121 Esimerkiksi: 
15-16-vuotiaita  

nuoria, jotka eivät ole 
käyttänyt alkoholia 
viimeksi kuluneen 
vuoden aikana on 

Suomessa 14 prosenttia, 
Ranskassa 24 prosenttia 

ja Portugalissa 26 
prosenttia. www.alko.fi.
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graaFinen  
suunniTTelu 
& ammaTTi-
eTiikka
“Professionalism implies a recognition  
that your profession is part of who you are.”

David Berman 2009
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vastuullinen suunnittelu on nykyään merkittäväm-
pi osa graafisen suunnittelun keskustelua kuin aiemmin. 
Käytännön tasolle vastuullisuutta ei kuitenkaan ole laajalti 
viety. Edellä käsittelemäni graafisen suunnittelun eettiset 
ulottuvuudet ja suunnittelijan vastuualueet luovat pohjan 
vastuulliselle lähestymistavalle, mutta käytännössä vastuul-
lisen suunnittelun harjoittaminen edellyttää sekä koko alaa 
koskevaa eettistä ohjeistusta että valintoja henkilökohtaisel-
la tasolla.

Graafisen suunnittelun alalla ei ole laajalti omaksuttua 
eettistä ohjeistoa ja sen luomisen ajatellaan usein olevan 
hankalaa tai jopa mahdotonta. Monessa maassa on kuiten-
kin käytössä jonkinlainen ohjeisto, joista monet keskittyvät 
tekijänoikeudellisiin ja lainsäädännöllisiin asioihin itse 
eettisyyden sijaan. Suomessa Grafia* on laatinut visuaalisen 
viestinnän ammattilaisille eettisen ohjeiston+ sivu 083. Lisäksi 
mainontaa pyritään sääntelemään Mainonnan eettisen neu-
voston avulla. Kansainvälisesti tunnetuimmat ohjeistot ovat 
AIGAn luomia.

Käyn tässä tässä luvussa läpi sekä graafisen suunnittelun 
eettisiä ohjeita että toimittajien eettistä ohjeistusta, joka 
tarjoaa vertailukohdan toiselta viestinnän alalta. Lisäksi 
esittelen graafisten suunnittelijoiden sertifointikäytännön, 
jonka avulla esimerkiksi Norjassa pyritään sääntelemään 
alaa ja lisäämään vastuullisuutta. 

* grafia ry  
visuaalisen viestinnän 

suunnittelijoiden järjestö, 
jonka tarkoituksena 

on edistää visuaalisen 
viestinnän suunnittelun 

tietämystä ja tuntemusta 
sekä kehittää ja tukea 

alan ammatillisen 
toiminnan yleisiä 

edellytyksiä. 
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Ammattietiikka 

ammattietiikka on sovelletun etiikan osa-alue, joka käsitte-
lee ammatillisten tekojen eettisyyttä. Ammattilainen on toi-
saalta yksilö, toisaalta ammattiryhmänsä edustaja. Yksilönä 
toimiessa on yksinkertaisempaa määritellä vastuunkantaja, 
mutta työelämässä toiminta on laaja-alaista eikä kukaan ole 
yksilönä vastuussa lopputuotteesta tai sen vaikutuksista. 
Monissa ammateissa on käytössä eettinen ohjeisto, jonka 
tehtävänä on saada yksilöt toimimaan yhteisen edun, niin 
organisaation sisäisen kuin ulkopuolisenkin, hyväksi.  

Työelämän eettiset ohjeet jaetaan kolmeen osaan, jotka 
hierarkkisessa järjestyksessä ovat: eettiset koodit, ethical 
code, (arvot ja periaatteet, jotka määrittelevät organisaation 
tarkoituksen), käytännön koodit, code of practices, (pää-
töksentekoa ohjaavat normit) ja toimintaohjeet, codes of 
conduct, (arkipäivän toimintaa ohjaavat säännöt ja niiden 
rikkomisesta seuraavat sanktiot).122 Parhaassa tapauksessa 
eettisyys ja ammatti sulautuvat yhteen niin, että ammat-
timaisuuden käsite tarkoittaa sitoutumista sosiaaliseen ja 
ympäristölliseen vastuuseen123.

graafinen suunnittelu & eettinen sääntely

Eettisten ohjeistojen toimimattomuutta graafisen suunnitte-
lun alalla on perusteltu niin alan sisältä kuin ulkopuolelta-
kin124. Eettinen ohjeistus voisi luoda ristiriitoja kaupallisten 
käytäntöjen kanssa, minkä vuoksi kritiikkiä on huomatta-

122 Sinkkonen, 
Merja. 2008.

123 Berman, 
David. 2009:151.

124 mm. Goh, 
David. 2011:3.  

& Grayling,  
Anthony. 2006:36.
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vasti enemmän verrattaen esimerkiksi journalismiin.
Esimerkiksi David Gohin124 mukaan ohjeistot ja niiden 

tekemisen yritykset ovat kaatuneet joko siihen, ettei sovelta-
minen onnistu läpi arvomaailmojen tai siihen, ettei vähem-
män menestyneillä suunnittelijoilla ole “varaa” noudattaa 
eettisiä sääntöjä. Graylingin mukaan124 graafisen suunnitte-
lun alalle ei sovi jäykät ja joustamattomat eettiset säännöt, 
vaan ohjeistuksena voisi käyttää pikemminkin suuntaa 
antavia esimerkkejä tai yleisluontoisempaa kannustusta 
saada suunnittelijat tiedostamaan roolinsa ja vastuunsa 
yhteiskunnassa. 

Alan merkittävimmät ohjeistot ovat AIGAn* eettinen oh-
jeistus ”Design Business and Ethics” ja ”Standards of Professional 
Practice”. Ensin mainittu pitää sisällään seuraavaa: asiak-
kaan opas suunnitteluun, fonttien käyttö, kuvitusten käyttö, 
ohjelmien käyttö, myyntivero, valokuvien käyttö, tekijänoi-
keudet. Oppaassa käsitellään tärkeitä asioita, mutta pelkäs-
tään lainsäädännön valossa; kenellä on oikeus mihinkin ja 
miten muiden teoksia saa käyttää. Olennaisempia graafiseen 
suunnitteluun liittyviä eettisiä kysymyksiä käsitellään op-
paassa “Standard of Professional Practise”.

toimittajat & eettinen ohjeistus 

Toimittajien ja graafisten suunnittelijoiden ammattietiikkaa 
on mielekästä verrata, koska molemmat edustavat viestin-
nän alaa ja molempien työntuloksella on yleisönsä, johon 
ammattieettinen vastuu liittyy. Toimittajien ammatti on 
kuitenkin lähtökohtaisesti vähemmän kaupallinen, minkä 
vuoksi eettiset ongelmat on mahdollista nostaa esille ilman 
kaupallisen tahon painostusta. 

AIGAn ja Grafian ohjeiden jälkeen listaan Suomen Jour-
nalistiliiton ohjeistuksesta sellaisia otteita, jotka voisivat olla 
sovellettavissa myös graafisen suunnittelun alalle.

american institute  
of graphic arts 

Designammattilaisten 
maailmanlaajuinen 

yhteisö
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 Ammattimainen suunnittelija noudattaa periaatteita, jotka 
osoittavat kunnioitusta ammattia, kollegoita, asiakkaita, yleisöä ja 
kuluttajia, sekä koko yhteiskuntaa kohtaan.

suunnitteljijan vastuullisuus asiakkaita kohtaan
 ▲ Suunnittelijan tulee tutustua asiakkaan toimintaan ja designkäy-

täntöihin ja toimia asiakkaan parhaaksi ammatillisen vastuulli-
suuden rajoissa.

 ▲ Suunnittelijan ei tulisi ilman asiakkaiden hyväksyntää työs-
kennellä samanaikaisesti sellaisille tahoille, jotka voivat olla 
ristiriidassa keskenään.

 ▲ Suunnittelijan on käsiteltävä asiakkaan luovuttamia tietoja 
luottamuksellisesti.

 ▲ Suunnittelijan tulee pyrkiä ratkaisemaan eettiset pulmatilanteet 
tai vaihtoehtoisesti kieltäytyä tehtävästä. 
 
suunnittelijan vastuu kollegoilleen

 ▲ Suunnittelijoiden tulee tukea reilua ja avointa kilpailua
 ▲ Suunnittelijan ei tule vastaanottaa toimeksiantoa, jonka parissa 

toinen suunnittelija työskentelee ennen sopimista asiaa tämän 
kanssa.

 ▲ Suunnittelijan ei tule pyrkiä syrjäyttämään toista suunnittelijaa 
tai kilpailla tämän kanssa epäeettisin keinoin

 ▲ Suunnittelijan tulee olla objektiivinen arvostellessaan toisen 
suunnittelijan työtä, eikä hänen kuulu halveksua toisen suunnit-
telijan työtä tai mainetta

 ▲ Suunnittelijan ei tule ottaa vastaan tehtävää, jonka vastaanotta-
minen rikkoisi toisen henkilön tekijänoikeuksia.

 ▲ Suunnittelijan, joka työskentelee ulkomailla, on tutustuttava 
maakohtaiseen eettiseen ohjeistukseen.

palkkiot
 ▲ Suunnittelijan tulee työskennellä vain palkkiota vastaan (rojalti, 

palkka tai muu sovittu korvaus). Suunnittelijan ei tule ottaa 
vastaan lahjuksia, piiloalennuksia jne.

aiga:  
sTandard oF 
proFessional 
pracTice
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 ▲ Suunnittelijan tulee kertoa asiakkaalleen mahdollisista omista ta-
loudellisista siteistään suositellessaan toimittajia, hankkijoita jne.

 ▲ Jos suunnittelijalta pyydetään konsultointiapua suunnittelijoiden 
valintaan, valinnan ei tule olla ostettavissa.

mainonta
 ▲ Itsensä mainostamisen ei tule sisältää tahallisia virheitä liittyen 

osaamiseen, kokemukseen ja ammatilliseen pätevyyteen. 
Mainonnan tulee olla reilua suhteessa asiakkaisiin ja muihin 
suunnittelijoihin.

 ▲ Suunnittelija voi antaa asiakkaalle luvan oman nimensä käyttä-
miseen työn mainostamista varten tavalla, joka sopii ammatin-
kuvaan.

tekijyys
 ▲ Suunnittelijan ei tule ottaa koko kunniaa työstä, jonka tekemi-

seen on osallistunut muita suunnittelijoita.
 ▲ Suunnittelijan tulee mainita oma roolinsa projektissa, johon on 

osallistunut muitakin suunnittelijoita. Työtä ei tule esittää oma-
na ilman tarkennusta tekijyydestä.

vastuu yleisölle
 ▲ Suunnittelijan tulee välttää projekteja, jotka voivat vahingoittaa 

yleisöä.
 ▲ Suunnittelijan tulee aina kommunikoida vain ja ainoastaan 

totuus; hänen ei tule tehdä valheellisia väittämiä tai johtaa 
harhaan. Suunnittelijan tulee esittää viestit selkeästi kaikilla 
viestinnän aloilla ja välttää valheellista ja harhaanjohtavaa 
viestintää.

 ▲ Suunnittelijan tulee kunnioittaa yleisön arvokkuutta ja arvostaa 
yksilöllistä erilaisuutta ja välttää viestimästä negatiivisia ja 
epäinhimillisiä stereotypioita. Suunnittelijan tulee pyrkiä ole-
maan herkkä kulttuurisille arvoille ja uskomuksille sekä sitou-
tua reiluun ja tasapainoiseen viestintään, joka pyrkii edistämään 
yhteistä ymmärrystä.
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vastuu yhteiskunnalle ja ympäristölle
 ▲ Suunnittelijan ei tule tietoisesti tehdä mitään, mikä aiheuttaa 

tahallista tai tahatonta välinpitämättömyyttä yhteisöjen tervey-
destä ja turvallisuudesta. Suunnittelijan tulee ottaa vastuullinen 
rooli kuvatessaan ihmisiä, luonnonvarojen kulutusta sekä eläin-
ten ja ympäristön suojelua.

 ▲ Suunnittelijaa kannustetaan omistamaan viisi prosenttia ajas-
taan projekteille, jotka edistävät yhteistä hyvinvointia, palvelevat 
yhteiskuntaa ja parantavat ihmisten arkea.

 ▲ Suunnittelijan tulee ottaa huomioon työnsä aiheuttamat eko-
logiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset ja 
minimoida negatiiviset vaikutukset.

 ▲ Suunnittelijan ei tule ottaa vastaan työtä taholta, jonka tiedetään 
vahingoittavan ihmisen tai ihmisryhmien ihmisoikeuksia tai 
tekijänoikeuksia eikä tietoisesti myötävaikuttaa vahingoittavaa 
toimintaa.

 ▲ Suunnittelijan ei tule tietoisesti käyttää tuotteita tai palveluita, 
joiden valmistajiin, hankkijoihin tai urakoitsijoihin voidaan liittää 
sisällöltään haitallisia asioita suhteessa asiakkaaseen, yhteis-
kuntaan tai ympäristöön. 

 ▲ Suunnittelijan ei tule harjoittaa eikä sietää rotuun, sukupuoleen, 
ikään, uskontoon, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumi-
seen tai vammaisuuteen liittyvää syrjintää. 

 ▲ Suunnittelijan tulee pyrkiä ymmärtää ja tukea sananvapautta, 
kokoontumisvapautta ja vapaata pääsyä ideoiden avoimille 
markkinoille sekä toimia sen mukaisesti.
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graFian 
eeTTiseT ja 
ammaTilliseT 
säännöT yleisiä sääntöjä

 ▲ Graafinen suunnittelija on vastuussa toimeksiantajalle, työn 
käyttäjälle sekä kollegoille siitä, että hän toimii ammatissaan 
rehellisten periaatteiden mukaisesti. Sen vuoksi hän ei saa 
ottaa vastaan tehtävää, joka rikkoo hyväksyttyjä eettisiä ja 
ammatillisia sääntöjä. Mainonnallisten esitysten suhteen pä-
tevät Kansainvälisen Kauppakamarin vahvistamat mainonnan 
perussäännöt.

 ▲ Niiden tietojen, joita graafinen suunnittelija antaa itsestään, on 
oltava oikeita ja puhtaasti tosiasioihin perustuvia. Tietojen on 
oltava lojaaleja toimeksiantajaa sekä kollegoja kohtaan eivätkä 
ne saa sisältää mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa ammat-
tikunnan mainetta.

graafisen suunnittelijan suhde toimeksiantajaan
 ▲ Mikäli graafinen suunnittelija vastaanottaa tehtävän, hänen on 
parhaansa mukaan edistettävä toimeksiantajansa etuja.

 ▲ Graafisen suunnittelijan on toimeksiantajansa luottamushenki-
lönä huolehdittava siitä, että hän säilyttää toimintavapautensa 
tuotteiden ja palvelusten toimittajiin ja muihin nähden. Hänen on 
ilmoitettava toimeksiantajalleen niistä suhteista, jotka mahdol-
lisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa toimeksiantoon 
nähden. Tämä pätee taloudellisten intressien lisäksi myös suku-
laisuus- ja muihin suhteisiin.

 ▲ Graafisella suunnittelijalla on oikeus ja velvollisuus milloin 
tahansa tehtävän kuluessa sanoutua irti tehtävästä, mikäli hä-
nelle esitetään lisävaatimuksia tai mikäli ilmenee, että tehtävä 
loukkaa voimassa olevia lakimääräyksiä, eettisiä tai ammatilli-
sia sääntöjä.

 ▲ Graafisen suunnittelijan  on käsiteltävä luottamuksellisesti 
kaikkia niitä tietoja, joita hän saa toimeksiantajansa suunnitel-
mista, valmistusmenetelmistä, myyntiorganisaatiosta tms. Hän 
ei saa koskaan paljastaa näitä tietoja ilman toimeksiantajan 
suostumusta. Hän ei saa myöskään väärinkäyttää näitä tietoja 
toimeksiantajansa vahingoksi. Sama vaitiolovelvollisuus koskee 
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myös mahdollisia muita graafisia suunnittelijoita, jotka työsken-
televät saman tehtävän parissa.

 ▲  Graafinen suunnittelija ei saa antaa tietoja tekeillä olevista 
töistä ilman toimeksiantajan suostumusta.

graafisen suunnittelijan suhteet kollegoihin
 ▲ Graafinen suunnittelija ei saa ottaa tehtäväkseen työtä, jonka 
hän tietää annetun toiselle graafiselle suunnittelijalle ennen 
kuin hän on varmistunut siitä, että se on tehty toimitusehtojen 
mukaisesti tai että toinen graafinen suunnittelija tähän suostuu.

 ▲ Graafinen suunnittelija ei saa suoraan tai epäsuorasti pyrkiä 
syrjäyttämään muita graafisia suunnittelijoita polkemalla esim. 
hintoja tai toimimalla muulla tavoin epälojaalisti.

 ▲ Suhteissaan kollegoihin graafisen suunnittelijan on aina otetta-
va huomioon toimeksiantajansa edut. Kollegojen töitä hänen on 
arvosteltava asiallisesti ja tasapuolisesti.

sääntöjen soveltaminen
 ▲ Graafisen suunnittelijan, joka toimii muussa kuin omassa maas-
saan, on noudatettava niitä eettisiä sääntöjä, jotka ovat voimas-
sa kyseisen maan vastaavissa ammattijärjestöissä.
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 ▲ Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen 
ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskun-
nassa tapahtuu.

 ▲ Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai hou-
kuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

 ▲ Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsi-
tellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdol-
lisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa 
riippumattomuuden tai ammattietiikan.

 ▲ Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat 
ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattie-
tiikan kanssa.

 ▲ Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedon-
välitykseen.

 ▲ Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun 
ne on aikaisemmin julkaistu.

 ▲ Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteel-
lisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää 
harhaanjohtavasti.

 ▲ Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvä-
nä. Piilomainonta on torjuttava.

 ▲ Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituk-
sellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun 
perin ollut.

 ▲ Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kan-
sallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakau-
musta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin 
asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

journalisTin 
ohjeeT 2011
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Grafian eettisissä ohjeissa ei käsitellä juuri yleisöä tai totuu-
denmukaisuutta. Ohimennen mainitaan ”työn käyttäjä”, 
joka kuitenkin jää tarkemmin selittämättä. Ohjeistus on 
AIGAn Design Business and Ethics -oppaan tavoin asiakas- ja 
lainsäädännölliskeskeinen. Siinä otetaan huomioon ai-
noastaan suunnittelija itse, asiakas ja suunnittelijakollegat, 
jotka  ansaitsevat eettisen kohtelun hekin, mutta visuaali-
sella viestinnällä on aina yleisönsä, johon suurin vaikutus 
kohdistuu. Siksi eettisen ohjeistuksen voisi odottaa ottavan 
huomioon myös sen tahon, johon viestinnällä pyritään 
vaikuttamaan. Kuten AIGAn Standard of Professional Practice 
-ohjeistuksen Vastuu yhteiskunnalle ja ympäristölle ja Vas-
tuu yleisölle kohdissa tehdään.

sertifiointi 

Muun muassa Sveitsissä, Norjassa ja Kanadan Ontariossa 
on käytössä sertifikaatti, jonka suunnittelija saa läpäistyään 
valtakunnallisen kokeen, josta neljäsosa liittyy arviointiin 
kokelaan ammattietiikan tuntemisesta. Esimerkiksi Ka-
nadassa suunnittelija saa kokeen suoritettuaan “Registered 
Graphic Design” (rekisteröity graafinen suunnittelija) -nimik-
keen. Nimikkeen menettämiseen voi johtaa kenen tahansa 
tekemä valitus. Sertifiointimenettely ei estä ketään toimi-
masta graafisena suunnittelijana, vaan tarkoitus on korostaa 
ammattilaissuunnittelun merkitystä ja suunnittelijoiden 
vastuuta. Asiakkaan kannalta sertifikaatti ei takaa huippu-
designia, vaan suunnittelutyötä, jonka tekijällä on ainakin 
vähimmäismäärä koulutusta, taitoa ja eettistä ymmärrystä. 
Sertifikaatin on tarkoitus myöskin ”suojella yhteiskuntaa 
ja ehkäistä hyväksi käyttävää ja manipuloivaa suunnittelua 
samalla tapaa kuin arkkitehtien sertifikaatti pyrkii suojele-
maan rakennuksilta, jotka voisivat romahtaa.”125

Graafisen suunnittelun alan lisensoinnin takana on ajatus 
125 Berman, 

David. 2009:139.
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ennen kaikkea yleisön, ei suunnittelijan tai asiakkaan suoje-
lemisesta. Myös lääkäreiden ammattieettisellä kehotuksella, 
”älä tuota vahinkoa” (do no harm), tarkoitetaan potilaiden, ei 
muiden lääkäreiden tai lääkefirmojen, kohtelua. ”Jos graafi-
sen suunnittelun ala olisi lisensoitu, totuuden kertomisesta 
saattaisi tulla keskeinen ammattieettinen ajatus.”126

mainonnan eettinen neuvosto

Koska viestintäprosesseissa on lähes aina mukana enem-
män kuin pelkkä suunnittelija, vastuun sälyttäminen yksin 
tämän harteille olisi jo itsessään vastuutonta. Yleisesti graa-
fisen suunnittelun eettisyyttä on vaikea valvoa ulkoa päin, 
mutta kaupalliselle viestinnälle on mahdollista antaa eettisiä 
ohjenuoria. Suomessa kyseisessä roolissa on Mainonnan eet-
tinen neuvosto (MEN), joka on perustettu vuonna 2001 mai-
nosalan aloitteesta valvomaan hyvätapaista mainontaa127. 
MEN:in mukaan ”Mainos on hyvän tavan vastainen, jos se 
on selvästi ristiriidassa yhteiskunnallisten arvojen kanssa. 
Mainos ei saa syrjiä ihmisiä heidän sukupuolen, vakaumuk-
sen tai iän perusteella. Mainos, jossa toinen sukupuoli esi-
tetään sosiaalisesti tai kulttuurillisesti alempiarvoisempana 
kuin toinen, on hyvän tavan vastainen. Väkivalta mainok-
sessa ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen 
tai palveluun on hyvän tavan vastainen.” 

MENin tilastot kertovat valitusten määrän nousseen 
reilusti viime vuosina, silti esimerkiksi vuonna 2011 vain 70 

126 Glaser, 
Milton. 2002.

127 kauppa-
kamari.fi/ 

lautakunnat/men/

”Do no harm.”  
milton glaser 2005
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mainoksesta on pyydetty lausuntoa, joista 15:sta on annettu 
lausunto ja yhdeksälle huomautus. Kaiken kaikkiaan 56 pro-
sentille valituksista MEN ei näe aihetta jatkotoimenpiteisiin. 
24 prosenttia valituspyynnöistä liittyy syrjimiseen, 15 pro-
senttia lapsille sopimattomaan mainontaan ja 7 prosenttia 
väkivaltaiseen mainontaan. Kolmasosa kaikista valituksista 
on kuitenkin ”muut”-kategoriassa.

MENin toiminnan pienimuotoisuudesta huolimatta 
huomautuksiin päätyvät valitukset nousevat usein uutisot-
sikoihin ja saavat huomiota. MEN ei kuitenkaan ota kantaa 
mainoksen laillisuuteen, ts. siihen, onko mainos totuuden-
mukainen vai harhaanjohtava. Mainoksia arvioitaessa ”ote-
taan huomioon mainoksen toteutustapa, tyyli, esitysmedia 
ja lähetysaika.”

Olemassa ei siis ole tahoa, joka puuttuisi mainoksen 
totuudenmukaisuuteen ja koska MEN on ainut, ja jokseenkin 
tunnettu taho, joka valvoo mainonnan eettisyyttä, tuloksena 
saattaa olla kuluttajan kannalta ristiriitaisia johtopäätök-
siä. MEN on muun muassa puuttunut tehotuotantoeläimien 
kohtelua käsittelevään Animalian kampanjaan, mikä sai 
huomattavan määrän julkisuutta vuonna 2005. MENin lau-
takunta totesi myöhemmin kampanjan hyväntavan mukai-
seksi128, mutta ulkomainosyritys JC Decaux oli jo päättänyt 
runsaan negatiivisen asiakaspalautteen perusteella poistaa 
mainokset katukuvasta.

Kuluttajalle tällaisesta menettelytavasta jää kuva, että 
kampanja on ollut sopimaton, vaikka tosiasiassa kampanjan 
sisältö on totuudenmukainen toisin kuin suuri osa teollisen 
ruuan mainonnasta. Glaserin ajatus totuudenmukaisem-
masta suunnittelusta ei siis välttämättä toteudu edes eetti-
sen sääntelyn avulla. 

Päinvastoin, totuuden kiertely ja jopa valehtelu ovat 
molemmat keskeisiä mainonnan retoriikan välineitä. Esi-
merkiksi Atria väittää kampanjassaan heidän kalkkunan 
tuotantonsa ”säästävän luontoa ja ympäristöä”129, vaikka 

128 kauppa-
kamari.fi/ 

lautakunnat/men/
lausunnot

129 www.sitvasfi.
wordpress.com
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todellisuus on jotain ihan muuta*. Valio puolestaan antaa mai-
nonnassaan ymmärtää, että lehmät, joita kaikkia kutsutaan 
nimeltä, kirmaavat vapaina vihreillä niityillä hymyssä suin, 
mikä tämäkin on kaukana totuudesta**. + sivu 136

Edellä mainitut tapaukset edustavat saman kolikon, te-
hoeläintuotannon, kahta eri puolta, joista ensimmäinen on 
totuudenmukainen ja silti, MENin lausunnosta huolimatta, 
poistettu katukuvasta, kun taas jälkimmäinen on totuuden-
vastainen, mutta sekä lain että MENin vaikutusvallan ulottu-
mattomissa.

Kaiken kaikkiaan tämänkaltaisessa mainonnan eettisyyden 
valvonnassa ei siis välttämättä päästä kuitenkaan merkittä-
välle vaikuttamisen tasolle. Loppujen lopuksi raha sanelee 
sitäkin, mikä on sopivaa ja mikä ei. 

* mm. papuihin 
verrattuna broilerin 

hiilijalanjälki on  
n.6-kertainen  

(ilmasto-opas.fi)

** Parsinave  tass a 
  lehmät seisovat koko 

talvikauden kytkettyinä 
betonialustalla, joka 

voi olla osittain ritilää. 
Kova alusta vaikeuttaa 

lehmän makuulle menoa 
ja aiheuttaa hiertymiä. 

Lehmät kärsivät monista 
sairauksista ja stressistä 

ylijalostamisen vuoksi 
(www.animalia.fi)

“Kaikki Valio maito tulee suomalaisilta perhetiloilta, joilla 
kunnioitetaan sekä luontoa että eläimiä. Sillä paras mai-

to syntyy puhtaasta luonnosta, onnellisista lehmistä...”  
www.valio.fi
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graaFinen  
suunniTTelu  
& maniFesToT  
”The changing relationship of advertising, graphic 
design, commerce and culture poses some profound 
questions and dilemmas that have recently been 
overlooked. If anything, these developments are 
accepted as an unproblematic fait accompli.”

2000, tiedote



091

koko graafisen suunnittelun vastuukeskustelu rakentuu 
suurimmaksi osaksi First Things First -manifestojen ympä-
rille. Niiden suurin rooli on ollut keskustelun herättäjinä.  

Ensimmäisen kerran graafisen suunnittelijoiden vas-
tuullisuuden kissa nostettiin pöydälle vuonna 1964, kun 
Ken Garland kirjoitti First Things First -manifeston, jonka 
allekirjoitti 22 suunnittelijaa, valokuvaajaa ja opiskelijaa. 
Manifesto julkaistiin muun muassa The Guardianissa huhti-
kuussa 1964.

Vuonna 1999 Kalle Lasn, Adbusters-lehden perustaja, 
näki aiheelliseksi uusia First Things First -manifeston, koska 
hänen mielestään manifeston näkemyksistä oli tullut jopa 
merkityksellisempiä verrattuna vuoteen 1964. Lasn otti 
yhteyttä Ken Garlandiin, jolta tämä sai siunauksen uuden 
version tekemiseen. Manifesto kirjoitettiin, ja sen allekir-
joittivat 33 nimekästä graafista suunnittelijaa. ftf-2000 jul-
kaistiin lopulta alan merkittävimmissä julkaisuissa: Adbus-
tersissa, Emigressä, AIGA Journalissa, Eyessa, Blueprintissä, 
Itemsissa ja Formissa. 

Tekijöiden ja allekirjoittajien mielestä uudelle manifes-
tolle oli tilausta, koska mainonnan ja graafisen suunnittelun 
sekä kaupankäynnin ja kulttuurin suhde oli muuttunut ja 
muutoksen esiin tuomia ongelmia oli ylenkatsottu. Muutok-
seen suhtautuminen ”ongelmattomana tosiasiana” oli heidän 
mielestään itse ongelma.130

130 First Things 
First 2000, tiedote
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We, the undersigned, are graphic designers, photographers and 
students who have been brought up in a world in which the techni-
ques and apparatus of advertising have persistently been presented 
to us as the most lucrative, effective and desirable means of using 
our talents. We have been bombarded with publications devoted 
to this belief, applauding the work of those who have flogged their 
skill and imagination to sell such things as: cat food, stomach pow-
ders, detergent, hair restorer, striped toothpaste, aftershave lotion, 
beforeshave lotion, slimming diets, fattening diets, deodorants, 
fizzy water, cigarettes, roll-ons, pull-ons and slip-ons. 

By far the greatest effort of those working in the advertising 
industry are wasted on these trivial purposes, which contribute 
little or nothing to our national prosperity. 

In common with an increasing number of the general public, we 
have reached a saturation point at which the high pitched scream 
of consumer selling is no more than sheer noise. We think that the-
re are other things more worth using our skill and experience on. 
There are signs for streets and buildings, books and periodicals, 
catalogues, instructional manuals, industrial photography, edu-
cational aids, films, television features, scientific and industrial 
publications and all the other media through which we promote 
our trade, our education, our culture and our greater awareness 
of the world. 

We do not advocate the abolition of high pressure consumer adver-
tising: this is not feasible. Nor do we want to take any of the fun 
out of life. But we are proposing a reversal of priorities in favour 
of the more useful and more lasting forms of communication. We 
hope that our society will tire of gimmick merchants, status sales-
men and hidden persuaders, and that the prior call on our skills 
will be for worthwhile purposes. With this in mind we propose to 
share our experience and opinions, and to make them available to 
colleagues, students and others who may be interested.

FirsT Things 
FirsT 1964

allekirjoittajat: 
Edward Wright 
Geoffrey White 

William Slack 
Caroline Rawlence 

Ian McLaren 
Sam Lambert 
Ivor Kamlish 
Gerald Jones 

Bernard Higton 
Brian Grimbly 

John Garner 
Ken Garland 

Anthony Froshaug 
Robin Fior 

Germano Facetti 
Ivan Dodd 

Harriet Crowder 
Anthony Clift 

Gerry Cinamon 
Robert Chapman 

Ray Carpenter 
Ken Briggs
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ftf-1964 -manifesto oli kannanotto mainonnan aiheuttamaa 
visuaalista mölyä vastaan aikana, jolloin  elettiin taloudel-
lista kasvuaikaa131 ja ihmiset kohtasivat kasvavan määrän 
kaupallisia viestejä päivittäin*. Itse kulutuskriittinen liike 
oli kuitenkin syntynyt jo kymmenen vuotta aiemmin, kun 
1950-luvun puolivälissä radikaalit taiteilijat ja sosiaalikrii-
tikot protestoivat läpitunkevan mainonnan ylilyöntejä ja 
arvostelivat eritoten suunnittelijan roolia131. 

131 mm. Heller, 
Steven. 2002:3.

* Esimerkiksi 
vuonna 1970-luvulla 

jokaisen amerikkalaisen 
arvioitiin kohtaavan 

päivittäin 560 visuaalista 
viestiä. Sama luku oli 20 

vuotta myöhemmin 3000 
(Shenk 1997).

Ken Garland  
kuva: marc eckhardt
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First Things First -manifesto peräänkuulutti hyödyllisem-
pien ja kestävämpien viestinnänmuotojen priorisoimista ja 
alleviivasi humaaneja arvoja kaupallisten arvojen sijaan. 
Manifesto oli ajalleen tyypillinen kannanotto ja se jakoi 
kriittisen teorian ideoita, jotka olivat syntyneet Frankfurtin 
koulukunnan myötä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 
Frankfurtin koulukunnan keskeisiä vaikuttajia olivat muun 
muassa Hegel, Karl Marx ja Sigmund Freud. 

Myös Garland oli vasemmistolainen ja aktiivinen sosialis-
tisen työväenpuolueen jäsen, mutta arasti First Things First 
-manifeston politisoimista. Hän pyrki jopa epäpolitisoimaan 
manifeston sisällön. Manifestossa ei tunnusteta millään lailla, 
että ongelma saattaisi olla todellisuudessa poliittinen, ja 
Garlandin mukaan manifeston tarkoitus ei olekaan arvostel-
la taustalla olevaa poliittista ja taloudellista järjestelmää132. 
Garland täsmensi myöhemmin epäpoliittista lähestymista-
paa: ”Me emme ole mainontaa vastaan. Mainonnan ja myy-

132 Poynor, Rick. 
1999.

”The critical distinction drawn by 
the manifesto was between design 
as communication (giving people 
necessary information) and design  
as persuasion (trying to get them  
to buy things).” 
rick poynor 1999
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misen käytännöt ovat elintärkeitä läntiselle maailmalle”133. 
Asiaa alleviivataan myös manifestossa: ”Me emme puolla 
mainonnan lakkauttamista. Se ei ole mahdollista”.

”Puhetta harjoitellessani huomasin, etten vain puhunut 
vaan pikemminkin saarnasin” Garland totesi luettuaan 
manifeston ensimmäisen kerran yleisölle 29. marraskuuta 
1963 Industrial Artists at London’s Institute of Contemporary Arts 
-yhdistyksen tapaamisessa. Myöhemmin hän myös sanoi 
huomanneensa vasta jälkikäteen, että kirjoituksesta kuoriu-
tui ”se kaikkein epämuodikkain” eli manifesto (julistus).134

Garland ei siis halunnut ottaa manifestolla kantaa po-
liittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin, vaikka manifeston 
kritisoimat kaupalliset visuaaliset viestit edustivatkin juuri 
näiden rakenteiden jäävuorenhuippua. Kuitenkin manifes-
ton mukaan graafisen suunnittelun alan ongelma on kaupal-
lisuudessa, joka vääristää sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja ja 
siinä, etteivät suunnittelijat näe muita vaihtoehtoja alava-
linnoilleen kuin kaupallisen alan135. Näin ollen manifeston 
sanoma ja pyrkimys epäpoliittisuuteen ovat jokseenkin risti-
riidassa. Ristiriita on kuitenkin Howardin mielestä tietyllä 
tavalla ymmärrettävä ja vaikea välttää kritisoimatta koko 
kulutusyhteiskuntaa, koska kaupallisen viestinnän kyseen-
alaistaminen tarkoittaisi koko yhteiskuntamme taloudelli-
sen rakenteen kyseenalaistamista.

133 Howard, 
Andrew. 1994.

134 Poynor, Rick. 
1999.

135 Howard, 
Andrew. 1994.

”We don’t advocate the abolition of 
high pressure consumer advertising: 
this is not feasible”
first things first 1964
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We, the undersigned, are graphic designers, art directors and 
visual communicators who have been raised in a world in which 
the techniques and apparatus of advertising have persistently 
been presented to us as the most lucrative, effective and desirable 
use of our talents. Many design teachers and mentors promote 
this belief; the market rewards it; a tide of books and publications 
reinforces it.

Encouraged in this direction, designers then apply their skill 
and imagination to sell dog biscuits, designer coffee, diamonds, 
detergents, hair gel, cigarettes, credit cards, sneakers, butt toners, 
light beer and heavy-duty recreational vehicles. Commercial work 
has always paid the bills, but many graphic designers have now 
let it become, in large measure, what graphic designers do. This, 
in turn, is how the world perceives design. The profession’s time 
and energy is used up manufacturing demand for things that are 
inessential at best.

Many of us have grown increasingly uncomfortable with this 
view of design. Designers who devote their efforts primarily to 
advertising, marketing and brand development are supporting, 
and implicitly endorsing, a mental environment so saturated with 
commercial messages that it is changing the very way citizen-
consumers speak, think, feel, respond and interact. To some extent 
we are all helping draft a reductive and immeasurably harmful 
code of public discourse.

There are pursuits more worthy of our problem-solving skills. 
Unprecedented environmental, social and cultural crises demand 
our attention. Many cultural interventions, social marketing 
campaigns, books, magazines, exhibitions, educational tools, 
television programmes, films, charitable causes and other 
information design projects urgently require our expertise and 
help.

allekirjoittajat: 
Jonathan Barnbrook 

Nick Bell 
Andrew Blauvelt 

Hans Bockting 
Irma Boom 

Sheila Levrant de 
Bretteville

Max Bruinsma 
Siân Cook 

Linda van Deursen
Chris Dixon 

William Drenttel 
Gert Dumbar 

Simon Esterson 
Vince Frost 

Ken Garland 
Milton Glaser 

Jessica Helfand
Steven Heller 

Andrew Howard 
Tibor Kalman 
Jeffery Keedy 
Zuzana Licko 
Ellen Lupton 

Katherine McCoy 
Armand Mevis

J. Abbott Miller 
Rick Poynor 

Lucienne Roberts 
Erik Spiekermann 

Jan van Toorn 
Teal Triggs 

Rudy VanderLans 
Bob Wilkinson

FirsT Things 
FirsT 2000
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We propose a reversal of priorities in favour of more useful, lasting 
and democratic forms of communication – a mindshift away from 
product marketing and toward the exploration and production 
of a new kind of meaning. The scope of debate is shrinking; it 
must expand. Consumerism is running uncontested; it must be 
challenged by other perspectives expressed, in part, through the 
visual languages and resources of design.

In 1964, 22 visual communicators signed the original call for our 
skills to be put to worthwhile use. With the explosive growth of 
global commercial culture, their message has only grown more 
urgent. Today, we renew their manifesto in expectation that no 
more decades will pass before it is taken to heart. 

Kalle Lasn 
kuva: grant harder
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kritiikki

Merkittävä määrä ftf-2000 -manifeston kritiikistä liittyi 
sen käytännön solveltamattomuuteen. Sen ei katsottu tarjo-
avan oikeita vaihtoehtoja suunnittelijoille. Lisäksi manifesto 
aiheutti hämmennystä, koska sen viestin käsitettiin toisaalta 
kehottavan ”avaamaan omatunto”, toisaalta kieltäytymään 
kaupallisen viestinnän tekemisestä kokonaan.135

Saarnaavasta äänensävystä puhuttiin tämänkin mani-
feston yhteydessä. Tosin tällä kertaa kritiikki tuli ulkopuo-
liselta taholta. Ben & Jerryn creative director Sarah Forbes ei 
kokenut manifestoa tärkeänä, koska ”jokainen, joka haluaa 
toimia omantunnon mukaisesti, voi tehdä sen myös ilman 
lupaa”136. Merkittävämmän tahon kritiikkiä manifesto sai 
Richard Wildelta, The School of Visual Artsin pitkäaikaiselta 
puheenjohtajalta. Wilden mielestä manifesto on ”läpeensä 
idealistinen ja mahdoton käsitellä”. Hänen mielestään mikä 
tahansa ”tuote” on tarkemmin tarkasteltuna epäeettinen. 
Wilde korosti, että nimenomaan mainosalan ihmiset ovat 
niitä, jotka tekevät miljoonien edestä myös julkisen palvelun 
viestintää.136

Wilden ja Forbesin kritiikit ovat harkitsemattomia ja 
saivartelevia; ikään kuin vain valtarakenteita kyseenalaista-
va diskurssi olisi idealistista, mutta niitä ylläpitävä ei. Juuri 
markkinatalous ja sitä tukeva ideologia aiheuttaa sen, että 
meillä on liikaa turhaa materiaalia ja liian vähän henkistä, 
tärkeää sisältöä elämässä136. Forbesin käsitys vastuullisesta 
toiminnasta yksilön valintana taas on varsin amerikkalai-
nen, ääriliberaali ajatus. Kuten keskustelussa suunnitteli-
joiden vastuusta yleensäkin, myös tässä kritiikki viedään 
absurdille tasolle kysyen: onko mikään loppujen lopuksi 
eettistä. Samalla linjalla jatkaa myös muun muassa Monika 
Parrinder135, joka kuvaa vastuullisen suunnittelun ristiriitaa 
näin: ”Joku, joka päättää kieltäytyä tekemästä deodorantti-
mainosta tehdäkseen sen sijaan töitä hyvän asian puolesta, 

135 Parrinder, 
Monika. 2000:15.

136 Soar, Matt. 
1999:12.

136 Howard, 
Andrew. 2001:32, 34.
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saattaa kuitenkin mennä töistä oluelle ja kotiin muiden ‘epä-
hyödyllisten’ tuotteiden, kuten lenkkareiden ja pesuainei-
den, luo”. Vastaava ”kaikki tai ei mitään” -asenne määrittää 
keskustelua vastuullisuudesta myös graafisen suunnittelun 
alan ulkopuolella. Kuten tyypillinen kritiikki esimerkiksi 
kasvissyönnistä kuuluu: ”on tekopyhää olla kasvissyöjä ja 
silti syödä juustoa”. Niin graafiset suunnittelijat kuin muut-
kin ihmiset ovat haluttomia kyseenalaistamaan omia käy-
täntöjään, ja näin ollen muiden tekemät valinnat mielellään 
tuomitaan ”loppujen lopuksi kuitenkin epäeettisiksi”.   

Manifeston kohtaama kritiikki on siis suurimmaksi osak-
si pohjatonta, mikä selittynee haluttomuudella kyseenalais-
taa kaupallisen suunnittelun tuomat mukavuudet. Perus-
tellumpaa kritiikkiä esittää Michael Bierut, joka arvostelee 
sitä, ettei manifesto tuomitse manipuloivaa viestintää vaan 
ainoastaan kaupallisen viestinnän: ”Mikä pettymys ym-
märtää, että tämä vallankumous on tarkoitettu kaupallisen 
manipulaation keinojen käyttämiseen kulttuurisiin ja po-
liittisiin tarkoituksiin”137. Andrew Howard136, joka myös itse 
allekirjoitti ftf2000-manifeston – tosin pienen epäröinnin 
jälkeen, peräänkuuluttaa ”uudenlaista dialogia” manifes-
ton ehdottaman ”uudenlaisen sisällön” tilalle: ”Tienvarren 
automainosten korvaaminen Greenpeacen mainoksilla ei 
merkitse enempää kuin yhden suostuttelumonopolin vaih-
tamista toiseen. Parempi olisi, jos tienvarsimainoksia ei olisi 
ollenkaan”.

137 Bierut, 
Michael. 2000:31.

”Virtually any  
product is unethical.” 
richard wilde
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Manipulaatio ja yksisuuntainen viestintä viestinnän kei-
noina ovat jo itsessään ongelmallisia, oli viestin sisältö mikä 
tahansa. Vastuullisempaa olisi avata yleisölle ne viestinnän 
konventiot, joilla heitä pyritään manipuloimaan ja antaa 
heille näin mahdollisuus tulkita visuaalisia viestejä mah-
dollisimman rationaalisesti. Lisäksi Howardin mainitsema 
dialogisuus ja tuntemiemme viestinnän muotojen kyseen-
alaistaminen saattaisi johtaa uudenlaiseen ja vastuullisem-
paan ajatteluun. + sivu 109

manifestojen hyöty

Molemmat ftf-manifestot saavuttivat huomattavan julkisuu-
den graafisen suunnittelun alalla. Asiaa myötävaikutti eniten 
se, että aloitteentekijät olivat suurimmaksi osaksi nimekkäitä 
suunnittelijoita. Tällä oli niinkin suuri merkitys, että itse ma-
nifeston sanoma saattoi hämärtyä, kun tärkeämmäksi asiaksi 
nousi allekirjoittajien lista. Kuten Erik Spiekermann138, yksi 
1964-vuoden manifeston allekirjoittaneista kirjoittaa: ”on 
helppo lisätä nimensä kuuluisien suunnittelijoiden joukkoon 
ja paistatella heidän hehkunsa valossa.” Hän myöntää itse 
jatkaneensa työskentelyään manifeston jälkeen täsmälleen 
samalla tavalla kuin ennenkin. Spiekermann epäilee myös 
muiden allekirjoittaneiden omistautumista itse sanomalle.

Oliko manifestoista siis koskaan mitään käytännön 
hyötyä? Molemmat manifestot peräänkuuluttivat suunnitte-
lijan vastuuta yksilöinä ottamatta kantaa itse valtaapitävin 
rakenteisiin139. Manifesto onnistui  jättämään lopulta jäljen 
vain suunnittelijan omalletunnolle, mutta ei itse käytän-
töön139. Molemmat ftf-manifestot ovat kuitenkin ainoita 
laajalti keskustelua herättäneitä aloitteita, jotka ristirii-
taisuuksistaan ja poliittista leimaantumista välttelevistä 
asenteistaan huolimatta ovat saaneet monet suunnittelijat 
pohtimaan asiaa.

138 Spiekermann,  
Erik. 2009:vii.

139 mm. Heller, 
Steven. 2002:3.
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russell-einstein -manifesto 

Graafisen suunnittelijan ja ydinfyysikon mahdin vertaami-
nen saattaa tuntua kaukaa haetulta, mutta vaikka jälkim-
mäisen vaikutukset ovatkin konkreettisimmat, molempia 
ammatteja yhdistää välillinen valta vaikuttaa – pahimmil-
laan jopa tuhota – yksilöitä ja kulttuureja. Ydinfyysikkojen 
kengarlandeja ovat Albert Einstein ja Bertrand Russell, 
jotka muiden yhdeksän muun nimekkään tiedemiehen lailla 
allekirjoittivat niin kutsutun Russell-Einstein -manifeston 
vuonna 1955. Toisen maailman sodan jälkimainingeissa ja 
kylmän sodan vallitessa tiedemiehet kokivat velvollisuudek-
seen pyrkiä vaikuttamaan maailmanjohdon mahdollisiin 
aikeisiin käyttää ydinaseita uudelleen. Manifesto kannustaa 
päättäjiä ajattelemaan ensisijaisesti ihmisinä ja vasta toissi-
jaisesti poliittisina toimijoina. Manifesto alkaa näin: ”Tässä 
traagisessa tilanteessa, joka uhmaa ihmisyyttä, me tun-
nemme, että tieteentekijöiden on kokoonnuttava pohtimaan 
ydinaseiden kehittymisen aiheuttamaa vaaraa”140.

Ironisesti, manifestolle nimensäkin antanut, omistautu-
nut rauhanpuolestapuhuja, Albert Einstein vaikutti osaltaan 
Amerikan ydinohjelman syntyyn lähettäessään presidentti 
Rooseveltille kirjeen, jossa hän varoitti ydinteknologian 
mahdollisuuksista. Roosevelt otti varoituksen tosissaan ja 
alkoi valmistella Yhdysvaltojen omaa ydinohjelmaa. Näin 
sai alkunsa Manhattan-projekti, jossa kehitettiin maailman 
ensimmäinen ydinpommi.  Ydinpommit tappoivat Hiroshi-
massa 140 000*  ja Nagasakissa 75 000* ihmistä. Einstein ei 
ollut itse mukana Manhattan-projektissa, mutta hänen sano-
taan myöhemmin katuneen kirjeen lähettämistä Roosevel-
tille140. 

Monet Russell-Einstein-manifeston allekirjoittaneista 
tiedemiehistä kuitenkin osallistuivat suoraan tai välillisesti 
Manhattan-projektiin ja aktivoituivat siksi myöhemmin vas-
tustamaan ydinaseiden käyttöä. Heidän mielestään tiede-

140 Krieger, 
David. 2007.

* +/- 10,000 
ihmistä kuoli joulukuun 

loppuun 1945 mennessä. 
90% uhreista kuoli 

kahden viikon sisällä 
pommituksesta.  

 
(hiroshimacommittee.org. 

& aasc.ucla.edu)

albert einstein
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miehillä on tärkeä rooli ja vastuu kertoa ydinaseiden uhista 
sekä rohkaista yleisöä ja päättäjiä luopumaan ydinaseista141.

Russell-Einstein -manifestoa ja First Things First -mani-
festoja yhdistää ammattilaisten huoli oman työnsä vai-
kutuksista yhteiskunnalle. Molemmissa manifestoissa on 
allekirjoittajina omien alojensa pioneereja, joiden sana on 
painavampi kuin kenen tahansa ammattilaisen.

 Allekirjoittajat jakavat myös samankaltaisia kokemuksia 
ammattieettisistä ristiriidoista. Osa tiedemiehistä osallistui 
ydinohjelmaan ja näki myöhemmin, mitä tuhoa ydinaseen 
käytöstä oli. Samoin First Things Firstin allekirjoittaneet 
graafiset suunnittelijat ovat omakohtaisesti todistaneet 
kollektiivisen valtansa tuottaman tuhon – joskin vähemmän 
konkreettisena ja suoraviivaisena. 

Albert Einstein halusi siis korjata ongelman, jonka 
syntymiseen oli itsekin osaltaan myötävaikuttanut – vaik-
kakin hyvin pieneltä osalta. Myös graafisen suunnittelun 
negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan on moniulotteinen, 
eikä vastuuta voi sälyttää yhden suunnittelijan harteille. 
Ja kuitenkin vastuullisuuden tiedostaminen lähtee juuri 
itsestä. Eettisten työtapojen omaksuminen vaatii sen asian 
tiedostamista, että graafisessa suunnittelussa on kyse muus-
takin kuin muodosta. Ongelmien ratkaisu ei tapahdu täysin 
samoin keinoin kuin niiden aiheuttaminen.

141 Krieger, 
David. 2007.

”We can’t solve problems by 
using the same kind of thinking 
we used when we created them.”
albert einstein
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Nagasakin atomipommi 9.8.1945. Kuvattu  
hyökkäykseen käytetystä B-29 pommikoneesta. 

kuva: charles levy
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“Recognize the interdependence, power, and influence 
of your role as a professional, and let it resonate with 
the world around you and within you.”

David Berman 2009
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2000-luvun ilmiöt, kuten esimerkiksi sosiaalinen design 
(social design), ovat tuoneet vastuullisuuden osaksi graafista 
suunnittelua ja samalla laajentaneet koko graafisen suunnit-
telun kenttää.  

Sosiaalisen designin ideana on kohdistaa suunnittelijoi-
den tieto ja taito yhteistä hyvää edistäviin projekteihin kau-
pallisten sijaan. Sosiaalinen design toimii kuitenkin margi-
naalisesti ja rinnakkain valtaapitävien menetelmien kanssa. 
Vaikka tällaisten käytännönläheisten uusien työskentely-
mallien tuominen mukaan suunnittelun konventioihin on 
tärkeää, ehkä lähtökohtaisesti tärkeämpää olisi pohtia ja 
avata niitä tapoja, joilla graafinen suunnittelu samanaikai-
sesti ylläpitää yhteistä hyvää nakertavia rakenteita.

Avoimella ja kriittisellä keskustelulla vastuullisuus 
voidaan pikkuhiljaa tuoda osaksi koko alan perusteita. 
Keskustelua tulee käydä niin yksilön, graafisen suunnittelun 
opetuksen kuin yleisönkin opettamisen tasolla. 

Siitä, mitä graafisen suunnittelijan pitäisi vallallaan ja 
vastuullaan tehdä, voidaan edelleen olla montaa mieltä. Ja 
niin kuuluukin. Olennaista on yksinkertaisesti tiedostaa se, 
mihin ammattiaan haluaa käyttää.

Käyn tässä luvussa läpi sellaisia älyllisiä keinoja, joita 
voidaan käyttää hyväksi vastuullisen ammatillisen roolin 
tiedostamiseen sekä sellaisia käytössä olevia toimintatapoja, 
joiden perusideana on luoda vastuullista graafista suunnit-
telua.
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Älylliset työkalut

vastuukeskustelussa epäeettisyys liitetään usein en-
sisijaisesti kaupallisiin viesteihin ja keskustelu saa näin 
poliittisen sävyn + sivu 043, jolloin vastuullisuus linkittyy 
helposti vasemmistolaisen arvomaailman kanssa. Yhteys 
on looginen, koska nimenomaan ”kapitalismi ylistää omaa 
etua yhteisen hyvän sijaan”142 ja ajaa näin ollen objektiivi-
sesti katsottuna vastuuttomimpiin käytäntöihin. Jokaisen 
suunnittelijan on kuitenkin itse hahmotettava, mitä vas-
tuullisuus hänelle merkitsee. Olennaista on siksi kannustaa 
suunnittelijoita ajattelemaan omia työskentelykäytäntöjä ja 
kyseenalaistamaan viestien eettisyys omasta näkökulmasta. 
Tällöin suunnittelija voi toimia näiden pohdintojen perus-
teella. Keskustelua vastuullisuudesta on hyvä käydä niin 
poliittisella kuin ammatillisellakin tasolla, mutta suunnitte-
lijan tulee miettiä myös yksilöllisesti oma kantansa.

Graafisen suunnittelun ammattilaisten haastaminen 
näihin pohdintoihin on vaikeaa. Aiheen on huomattu saavan 
suunnittelijat tuntemaan itsensä ”epämukaviksi” ja ”ahdis-
tuneiksi”143. Saman totesi David Goh144 tehdessään tutkimus-
ta graafisen suunnittelun eettisyydestä: ”Keskustelu ammat-
tilaisten kanssa osoitti, että eettisyys on hyvin herkkä aihe. 
Etsiessäni haastateltavia, monet joko kieltäytyivät tai osoit-
tivat vastahakoisuutta kuullessaan tutkimuksen aiheen.”

Keskustelu on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, koska 
vastuullisempien suunnittelukäytäntöjen edellytyksenä on 
muutos yksilön tasolla. Lähtökohtana on tietoisuus oman te-
kemisen vaikutuksesta. Absoluuttista totuutta eri valintojen 

142 Howard, 
Andrew. 2001:32.

143 MacAvery 
Kane, Eileen.  

2010:31.

144 Goh, David. 
2012:53.
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eettisyydestä on hankala löytää, mutta tärkeintä on etsiä. 
Kuten Milton Glaser tiivistää: ”tärkeintä on esittää kysy-
myksiä, vain sillä tavoin vastaukset voivat viedä vastuulli-
siin valintoihin”145. 

Myös Matt Soarin146 mukaan lähtökohta vastuulliselle 
suunnittelulle, kuten myös First Things First -manifestojen 
ydinsanoma, on kehottaa suunnittelijoita ajattelemaan ja 
kysymään itseltään ennen päätöksien tekemistä sen sijaan, 
että vain toivomme, ettei ”omatuntomme yhdistäisi kaik-
kia pisteitä”. Soarin146 mukaan näiden kysymysten äärellä 
ollaan itseasiassa ajattelemassa ”sen kaikista suurimman 
laatikon ulkopuolella” – todellisesti uudella tavalla. 

Vastuullisemman suunnittelustrategian muodostamisek-
si suunnittelijan on oman vaikutuksen tiedostamisen sekä 
omantunnon kanssa keskustelemisen lisäksi ymmärrettävä 
viestien sosiaalisia merkityksiä. Kuten Howard147 kirjoittaa: 
”Suunnittelijan tietojen ja taitojen käyttäminen on yksi asia: 
ymmärtää miten niitä sovelletaan sosiaalisesti, on toinen.”

Keskeisintä vastuullisessa graafisessa suunnittelussa ei 
välttämättä ole asiakkaan poliittinen korrektius. Suunnit-
telija voi – ja hänen tulisikin – miettiä jokaisen asiakkaan ja 
viestin kohdalla, onko hän henkilökohtaisesti ja ammatilli-

145 Glaser, Milton 
/ Heller, Steven.  

2003:xi.

146 Soar, Matt. 
1999:13.

147 Howard, 
Andrew. 2001:32.

”Think outside the 
biggest box of them all.”
matt soar 1999
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sesti valmis sitoutumaan kyseiseen työtehtävään. Asioista, 
asiakkaista ja niiden eettisyydestä voidaan kuitenkin olla eri 
mieltä ja keskustelu voi jatkua loputtomiin. Siksi juuri ajat-
teleminen ja kyseenalaistaminen on vastuullisen suunnitte-
lun keskiössä. Myös suunnittelun tulee pohjautua demokra-
tialle, sen siinä merkityksessä, jonka John Berger muotoilee 
näin: ”[Demokratia] on paitsi poliittinen vaatimus, myös 
jotain enemmän. Se on moraalinen vaatimus yksilölliselle 
oikeudelle päättää, millä perusteella toiminta määritetään 
oikeaksi tai vääräksi. Demokratia syntyi omantunnon 
periaatteesta. Ei, niin kuin vapaat markkinat uskottelevat, 
valinnan periaatteesta, joka – jos se nyt on periaate ollen-
kaan – on melko triviaali sellainen.”148

148 Berger, John 
/ Howard, Andrew.  

2001:34.

50-luvulta peräisin oleva 
Kotkan paperitehtaan 

venttiilin hoito-ohje, 
jonka eräs tehtaan 

työntekijä antoi tyttärel-
leen elämän ohjeeksi.
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Suunnittelijoiden haluttomuus pohtia työn sosiaalisia seu-
rauksia voi johtua siitä, että käytännön vaihtoehtojen etsi-
minen koetaan hankalaksi. ”Meistä ketään ei tulisi arvostella 
siitä, ettemme ole tarpeeksi nerokkaita löytämään vastauk-
sia, mutta siihen ei ole tekosyytä, miksi ei pitäisi etsiä.”149.

monologista dialogiksi

Viestintä perustuu lähtökohtaisesti vuoropuheluun. Viestin 
lähettäjän tulisi myös vastaanottaa, jotta viestintäprosessin 
kehä sulkeutuisi.

Howardin149 mukaan vastuullisessa suunnittelussa 
yhtenä keskeisenä ongelmana on lähes kaiken viestinnän 
monologinen luonne. Vuoropuhelun liittäminen osaksi vies-
tintäkonventioita kyseenalaistaisi hänen mielestä nykyiset 
viestintämuodot. Olennaista ei ole korvata epäeettisiksi 
koettuja viestejä eettisiksi koetuilla viesteillä, vaan vas-
tuullisempien viestintäprosessien saavuttamiseksi valtaa 
on jaettava laajemmalle. Kuten Barthes sanoi: ”tekijän on 
kuoltava lukijan hyväksi”.

Designprosessin vuoropuhelua ja yhteistyötä korostaa 
osallistava suunnittelu (participatory design). Sen tarkoituk-
sena on kääntää päälaelleen tekijyyden käsitys tarkasti mää-
ritellyn viestin toimittamisesta tarkasti määrätylle yleisölle. 
Osallistavat suunnittelijat suunnittelevat ”avoimia, produk-
tiivisia järjestelmiä”, jossa suunnitteluprosessi valmistuu 
vasta yleisön tuotettua sisältöä.  Suunnittelijoiden tuleminen 
tällä tavoin vastaan, on välttämätöntä, koska yleisö on muut-
tunut aktiivisiksi käyttäjiksi. ”Yleisö ei enää yksinkertaisesti 
sulata sisältöä, vaan käyttäjät lähestyvät suunnittelua yhä 
suuremmin odotuksin täyttää itse tyhjät kohdat ja lisätä 
aktiivisesti sisältöä.”150 Osallistava suunnittelu avaa osaltaan 
visuaalisen viestinnän konventioita yleisölle, mikä tekee 
manipuloivan retoriikan käytöstä vaikeampaa.

149 Howard, 
Andrew. 2001:35.

150 Armstrong, 
Helen. 2011:11.
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kieli & kirjoittaminen

Anne Burdickin151 mukaan tiedostavamman ja osallista-
vamman suunnittelun avaimena on kirjoittaminen. Koska 
graafisen suunnittelun ytimenä on sanallisien viestien 
kääntäminen visuaalisiksi, suunnittelu ei ole tarkkaan ottaen 
pelkästään visuaalista eikä pelkästään sanallista, vaan näiden 
kahden erottamaton liitto. Visuaalisen opetteleminen pelkäs-
tään visuaalisen avulla ei riitä, vaan viestintäprosessien ym-
märtämiseksi on olennaista ymmärtää myös kieltä ja näiden 
kahden yhteyttä152.

Burdickin mukaan kirjoittaminen voi ruokkia graafisen 
suunnittelijan ammattitaitoa kahdella tavalla: kriittisen 
analyysin tuoman haasteen sekä omaehtoisen työn tuoman 
tutkivan vapauden kautta. Kehittämällä kriittistä ajattelua, 
suunnittelija saa työhönsä laajempaa näkökulmaa, mikä jo 
itsessään merkitsee vastuullisempaa suunnittelua, koska 
suunnittelija voi nähdä yleisönsä avoimessa ja oman työnsä 
kriittisessä valossa. Burdickin toisena mainitsema omaeh-
toisen työn tuoma vapaus voi auttaa ymmärtämään sisäl-
lön ja muodon suhdetta tuottaja-tekijä -asetelman avulla. 
Kirjoittamisen avulla opiskelija voi siis ”rakentaa älyllistä 
lihasta ja hankkia itselleen henkisiä työkaluja, joiden avulla 
punnita ideoita” – näin heillä on mahdollisuus omaksua alus-
ta asti vastuullinen asema kyseenalaistaa ja analysoida”151.

Suunnittelijan suhdetta kieleen voi parantaa myös pa-
kottamatta heitä kirjoittamaan. Kuten Lupton153 kirjoittaa: 
”Kieli on raakamateriaalia. Paranna oppilaiden lukutaitoa 
antamalla heille itseluottamusta työskentelemällä editoijina 
ja editoijien kanssa pakottamatta heitä tulemaan kirjoitta-
jiksi. […] Kirjoittaminen on työkalu. Rento kirjoittamisko-
kemus rohkaisee oppilaita käyttämään kirjoittamista proto-
tyyppien tekemiseen luonnostelun ja muun konseptoinnin 
lisänä.”

151 Burdick, 
Anne. 1993.

152 Pettersson, 
Rune. 2007.

153 Lupton, Ellen. 
1998.
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opetus

Koska vastuullinen suunnittelu riippuu pitkälti asenteesta ja 
siitä minkälainen käsitys suunnittelijoilla on alasta, ope-
tuksella on merkittävä vaikutus. Vastuullisen suunnittelun 
näkökulmasta opetuksen perinteitä ja 1990-2000-luvun 
käytäntöjä kritisoidaan pääosin oppilaiden irrallisuudesta 
suhteessa historiaan ja yhteiskunnallisiin sisältöihin154. Ope-
tus pohjautuu usein työelämän vaatimuksiin, joita ohjaavat 

154 McCoy, 
Katherine. 2003:7  

& Heller, Steven. 2004.

Bauhaus opetus-
suunnitelma 1922. 
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kaupalliset tahot. Monien nuorten suunnittelijoiden mielestä 
mainonta ja suunnittelu ovatkin yksi ja sama asia155.

Graafisen suunnittelun alkeiskurssit opetetaan useim-
miten Bauhausilta perityllä tavalla abstraktien muotojen 
kautta156. Näin oppilaat muodostavat ensikäsityksensä graa-
fisesta suunnittelusta ja priorisoivat muodon ennen sisältöä. 
Oppilaiden täytyy luonnollisesti oppia hallitsemaan muoto, 
mutta pelkkään viivaan, pisteeseen ja pintaan keskitty-
minen opiskelun alkuvaiheessa voi vaikuttaa opiskelijan 
käsitykseen sisällön merkityksestä. 

Hellerin157 mukaan designopetus lähtee harhaan sivuut-
tamalla historian tai sivuamalla sitä vain pinnallisesti. 
Graafisen suunnittelun historian tuntemisen lisäksi hyvä 
suunnittelija tuntee myös maailmanhistoriaa, koska pelkkä 
muodon hallitseminen ei riitä, jos suunnittelija ei hahmo-
ta yhteiskunnan sekä kulttuurin vaikutusta graafiseen 
suunnitteluun ja toisinpäin157. Graafisessa suunnittelussa on 
taipumus noukkia historiasta vain mielenkiintoisia pintoja 
ja muotoja ja jättää huomiotta kaikki ne olennaiset tekijät, 
jotka itseasiassa tekevät muodoista mielenkiintoisia158.

Graafisen suunnittelun opetuksessa kannustetaan ko-
keilemaan ja tuottamaan sekä työskentelemään metodeilla, 
jotka auttavat suunnittelijoita löytämään töitä157. Suun-
nittelijoiden toimeentulon kannalta tämä voi olla tehokas 
ratkaisu. Mutta, jos opiskelijaa ei rohkaista opiskeluaikana 
kriittiseen ajatteluun eikä opetuksen yhteydessä olla haluk-
kaita tarkastelemaan avoimesti myös työelämän negatiivisia 

155 Poynor, Rick. 
1999.

156 McCoy, 
Katherine. 2003:7 

157 Heller, 
Steven. 2004.

158 Burdick, 
Anne. 1993.

”Design programs should encourage 
designers to become critical historians.”
steven heller 2004
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puolia, milloin suunnittelijan sitten tulisi kyseenalaistaa? 
Todellisten, kaupallisten asiakkaiden, tuominen mukaan 
graafisen suunnittelun opetukseen voidaan nähdä tilaisuu-
tena, jossa molemmat hyötyvät: asiakas saa ammattitasoista 
apua ilmaiseksi tai edullisesti, ja oppilaat tutustuvat oikeaan 
työelämään. Mutta jos joskus, niin juuri opiskelun yhteydes-
sä suunnittelijat voisivat vielä kokeilla, oppia ja kyseenalais-
taa, eikä pelkästään sopeutua työelämän ja markkinoiden 
sanelemiin ehtoihin. Siinä, missä suunnittelijalla on suurem-
pi vastuu kuin kenellä tahansa ihmisellä, graafisen suunnit-
telun opettajalla se on sitäkin suurempi.

Kun graafista suunnittelua opitaan tekemään markki-
noiden ehdoilla, kriittinen ajattelu jää toissijaiseksi. Tällöin 
on itsestään selvää, ettei vastuullisuus saa jalansijaa uusien 
ammattilaisten ajatusmaailmassa. McCoyn159 mukaan neut-
raalin, muodon täysin hallitsevan, graafisen suunnittelijan 
sijaan ideaali suunnittelija on aktiivinen kansalainen – ”tie-
dostava ja huolestunut yhteiskunnallinen osallistuja, joka 
sattuu olemaan myös graafinen suunnittelija”.

Graafisen suunnittelun opiskelijan on ymmärrettävä, 
miten sisältö viestii ja suhteutuu muotoon. Opiskelija – myö-
hemmin ammattilainen – ei voi olla neutraali väline, jonka 
kautta viestit kulkevat, vaan hänen täytyy olla aktiivinen 
ja osallistua viestintäprosessiin160. Olennaista vastuullisen 
suunnittelun opettamisessa on selvittää oppilaille viestinnän 
perustavanlaatuinen funktio ”vaihdantana”, jossa lopputu-
los yleisössä ei ole koskaan täysin ennalta arvattavissa161.
 

visuaalinen lukutaito

Lukutaitoa pidetään yhtenä ihmisen tärkeimpänä taitona, 
koska se mahdollistaa tiedon saannin ja kriittisen ajattelun 
ja auttaa näin yksilöjä – sekä sitä kautta yhteisöjä – kehitty-
mään. Visuaalinen lukutaito taas on tärkeää, paitsi kuvien 

159 McCoy, 
Katherine. 2003:8.

160 Burdick,  
Anne. 1993.

161 Bush, Anne. 
2003.

”Design programs should encourage 
designers to become critical historians.”
steven heller 2004
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muodon ymmärtämisen vuoksi – myös siksi, että ihmiset 
ymmärtävät kuvien sisältöjä ja merkityksiä sekä niitä keino-
ja, joilla heihin pyritään vaikuttamaan. Visuaalinen lukutai-
to tarkoittaa niitä laajalti saavutettuja taitoja, joiden avulla 
ihminen ymmärtää (lukee) ja käyttää (kirjoittaa) kuvia sekä 
ajattelee kuvien ehdoilla162.

Huolimatta graafisen suunnittelijan aikeista, viesti saa 
merkityksensä vasta vastaanottajassa. Vaikka visuaalista 
lukutaitoa hyödynnetään muussakin kuin graafisen suun-
nittelun viestien tulkinnassa (esim. taide), se on kuitenkin 
visuaalisen lukutaidon kannalta olennaisin osa-alue162. Sep-
päsen163 mukaan visuaalista lukutaitoa tarvitaan ”visuaalis-
ten järjestysten” lukemiseen ja ymmärtämiseen. Visuaaliset 
järjestykset ovat ”visuaalisen todellisuuden säännönmukai-
suuksia ja niihin kytkeytyviä merkityksiä”. 

Visuaalinen lukutaito opitaan osittain luonnostaan ja 
osittain varta vasten opiskelemalla. Luonnostaan tuleva 
lukutaito voi kertoa meille esimerkiksi, että deodorantti-
mainoksessa on vähäpukeisia naisia uima-altaan äärellä ja 
heidän nauravien kasvojensa voi tulkita viestivän ilosta. Se 
taas, minkälaisia arvo- ja asennekytkentöjä kuviin latautuu, 
on vaikeampi ymmärtää. Visuaalisen viestinnän eettinen 

162 Pettersson, 
Rune. 2007:62, 68.

163 Seppänen, 
Janne. 2002:14.

”A well crafted visual lie can be 
far more powerful than a lie 
built solely of words.”
david berman 2009
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kyseenalaisuus liittyy siihen puoleen visuaalisesta luku-
taidosta, jota me emme opi luonnostaan. Se, miten viesti 
lopulta tulkitaan riippuu siis vastaanottajan visuaalisesta 
lukutaidosta, minkä vuoksi vastuullisen graafisen suunnit-
telijan tulisi pyrkiä ymmärtämään tätä taitoa ja sen rajalli-
suutta.

Tiedostavaa visuaalista lukutaitoa tai medialukutaitoa ei 
opeteta lapsille ja nuorille koulussa juuri lainkaan. Lukutai-
don puutteesta johtuen visuaalisia valheita on vaikea huo-
mata. Sen sijaan esimerkiksi poliitikon valheelliset lauseet 
tai tyhjät lupaukset huomataan ja niihin puututaan helpom-
min. Kun valheelliset lauseet ovat visuaalisia, on epätoden-
näköisempää, että edes kutsumme niitä valheiksi. Tämän 
vuoksi valheisiin perustuvaa visuaalista viestintää voidaan 
harjoittaa kohtaamatta merkittävää kritiikkiä.163 

Mainonta käyttää visuaalista lukutaidottomuutta kylmäs-
ti hyväkseen, mikä näkyy muun muassa lapsille suunna-
tussa mainonnassa*. ”Suunnitelmallinen keijuihin uskovan 
väestön huijaaminen on pelkurimaista ja halveksittavaa. 
Ja silti, yhdysvaltalaiset mainostajat käyttävät 12 miljardia 
dollaria vuodessa nuorille suunnattuun markkinointiin”. 
Lapset oppivat keskimäärin vasta 8-vuotiaina ymmärtä-
mään, ettei mainonta ole aina totuudenmukaista.163.

163 Berman, 
David. 2009:121, 89.

* Lapsille 
suunnattu mainonta on 

kielletty joissakin maissa, 
esimerkiksi Ruotsissa ja 

Norjassa.

”None of us should be castigated 
for not being genial enough to find 
quick answers, but there’s simply 
no excuse for not looking.”
andrew howard 2001
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Käytännön malleja

vaikka painotinkin edellä ajattelun ja ymmärtämisen mer-
kitystä, on tärkeää, että suunnittelijat voivat löytää myös 
erilaisia käytännön vaihtoehtoja harjoittaa vastuullista 
suunnittelua. Suunnittelijoiden joukossa on nykyään kasva-
va määrä heitä, jotka haluavat todella tehdä jotain163. 

Adrian Shaughnessy164 jakaa vastuullisen suunnittelun seu-
raaviin kategorioihin: 

1. modernismi; korkea moraali, rationaalisuus ja 
totuudenmukaisuus

2. protestidesign; poliittinen ja kampanjoiva funktio
3. sosiaalinen design; taloudellisten motiivien vastustus ja 

yhteisen hyvän puolustus
4. ekologisesti kestävä suunnittelu; kierrätys- ja ympäristö-

ystävällisten materiaalien käyttö ja turhan materiaalin 
välttäminen

Shaughnessyn toimintatavat ovat esimerkkejä käytännön 
vastuullisesta toiminnasta, joista suunnittelija voi ammen-
taa konkreettisia ohjenuoria vastuulliseen työskentelyyn.   
Shaughnessy alleviivaa sitä, kuinka jokaisen suunnittelijan 
tulisi löytää itse oma tapansa toimia. Tapa voi löytyä esimer-
kiksi edellä käsiteltyjen kriittisen ajattelun, keskustelun, 

164 Shaughnessy, 
Adrian. 2010:72.

163 Berman, 
David. 2009:121, 89.
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opetuksen tai muu abstraktin työkalun avulla. Olennaista on 
pyrkiä hahmottamaan oman rooli ja vastuu. Se, mihin käy-
tännön ratkaisuun suunnittelija päätyy – tai on päätymättä 
– on lopulta hänestä itsestään kiinni. Kuten Randy J. Hunt 
tiivistää: ”Ensimmäinen askel vastuullisuudessa on tiedos-
taminen. Sen jälkeen valintojen tulee perustua sille tiedolle, 
jota tiedostaminen on tuonut mukanaan.”165

vaikuttaminen valtarakenteiden sisältä

Onko graafisen suunnittelijan parempi kieltäytyä työpaikas-
ta, jonka toimenkuva sisältää tehtäviä ja asiakkaita, jotka 
suunnittelija kokee epäeettisiksi? Vai onko kenties parempi 
ottaa työpaikka vastaan ja pyrkiä vaikuttamaan sisältä 
käsin? Aktiivisen ja passiivisen vaikuttamisen keinoilla on 
molemmilla hyvät ja huonot puolensa sekä puolesta ja vas-
taan puhujansa. 

Aktiivisen vaikuttamisen näkökulmasta on aina parempi 
tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään. Tämä menettely-
tapa toimii mahdollisesti parhaiten silloin, kun viestin 
sisältö on vain lievässä eettisessä ristiriidassa suunnittelijan 
oman arvomaailman kanssa. Tällöin suunnittelijalla saattaa 
olla keinoja vaikuttaa kuvallisin keinoin. Russell Bestleyn 
mukaan tällaisessa tilanteessa vaikuttaminen omista arvo-
lähtökohdista käsin voi tapahtua niin avoimesti poliittisen 
viestinnän kuin kaupallisenkin viestinnän kautta, koska 
”suunnittelijoilla on tietynasteinen kontrolli kuvista, joita he 
tuottavat”166. Myös Monika Parrinderin166 mielestä todelli-
nen muutos tehdään ensisijaisesti valtarakenteiden sisältä 
haastamalla nykyinen ”pelkistävä ja mittaamattoman haital-
linen julkinen diskurssi”. 

Bestelyn ja Parrinderin ajamassa aktiivisen vaikuttami-
sen mallissa vaikutusmahdollisuuden ovat todellisuudessa 
vähäiset, koska liikkumavara asiakkaan ohjeistuksen tuolla 

165 Simmons, 
Christopher. 2011.

166 Parrinder, 
Monika. 2000:16.
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puolen on hyvin rajattu. Macdonaldin167 mielestä asiakkaan 
ohjeistuksen ylittävä poliittisen näkemyksen ilmaiseminen 
olisi lisäksi huonoa suunnittelua, vaikka suunnittelijan tar-
koitus olisikin hyvä. Bestleyn ja Macdonaldin näkemysten 
ero johtuu erilaisesta suhtautumisesta siihen, kenelle suun-
nittelija on ensisijaisesti vastuussa. Macdonald painottaa 
suunnittelijan ja asiakkaan suhdetta, kun taas Bestley näkee 
suunnittelun potentiaalisen vaikutuksen yleisössä. 

Käytännössä suunnittelija ei voi vaikuttaa itse viestiin, 
mutta hän voi osaltaan vaikuttaa  kuvakielen sävyeroi-
hin, mikä taas saattaa parantaa viestin sosiaalisen sisällön 
vaikutuksia. Esimerkiksi kaikki mainokset, jotka sisältävät 
ihmisiä, sisältävät myös malleja siitä, kuinka olla ihminen, 
mies tai nainen. Mainonnan visuaalisesta kuvakielestä päät-
tävät ammattilaiset pystyvät näin välillisesti määrittämään 
sitä, onko esimerkiksi langanlaiha nainen tai mies haluttava, 
kuvataanko nainen tai mies heikkona vai vahvana ja niin 
edelleen. 

Sen sijaan mainonnan käyttämä näennäisesti radikaa-
li retoriikka, kuten ”If you don’t like the rules, change them” 
(WXRT-FM), ”Just differ from the rest” (Special Export Beer) ei 
ole mitään muuta kuin ”hölynpölyä – valtarakenteiden vaa-
limisessa ei ole mitään, edes etäisesti radikaalia, riippumatta 
siitä, kuinka tyylikkäästi sen teet.”168.

Vaikka valtarakenteiden sisältä vaikuttaminen olisikin 
jossakin määrin mahdollista, sitä ei yleensä tapahdu. Rudy 
Dutchke, 1968-vuoden saksalainen opiskelija-aktivisti ja po-
liitikko, esitti protestien vuonna 1968 vaikuttamisen mallin, 
jossa valta otetaan valtarakenteiden sisältä käsin niihin ensin 
soluttautumalla. Hän itse kutsui tätä ”pitkäksi marssiksi 
instituutioiden läpi”. Kärsivällisyys ja vallantuoman omien 
etujen kiusausten vastustaminen on kuitenkin haastavaa. 
Max Bruinsman169 mukaan samasta syystä tällainen malli 
on ongelmallinen graafisen suunnittelun yhteydessä, koska 
valtarakenteita ei haluta vastustaa enää silloin, kun itse on 

167 Macdonald, 
Nico. 2001:20.

168 Poynor, Rick. 
1999.

169 Bruinsma, 
Max. 2001:57.
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tullut osaksi niitä. Nykyään vaikuttamisen mahdollisuudet 
ovat kuitenkin moniulotteisemmat ja Bruinsma alleviivaa-
kin massaviestinnän ”välineiden arvovapautta”: hänen 
mielestään ratkaisevaa on se, käytetäänkö niitä hillitsemään 
kulutusta vai aktivoimaan kansalaisia.

Tapaus Toscani & Benetton
Oliviero Toscani lienee tehnyt kaikkien aikojen kuuluisimpia 
mainoksia, joiden kuvien oli tarkoitus aktivoida kansalai-
sia. Toscani suunnitteli 1980- ja 1990-luvuilla Benettonille 
sosiaalisesti provosoivia mainoskampanjoita, joissa muun 
muassa kuvattiin ihmissydämiä, joiden päällä luki ”white, 
black, yellow”.

Toscani itse sanoi haluavansa haastaa ihmiset ajattele-
maan. Hän kritisoi mainosalan rohkaisevan arvostamaan 
ihmisiä vain sen perusteella, mitä he omistavat. Lisäksi Tos-
canin mielestä ei ole oikein, että mainoksista suurin osa pe-
rustuu tunteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä itse tuotteen 
kanssa. Toscani arvostelee mainonnan pyrkimystä vaikut-
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taa ihmisten toiveisiin ja minäkuviin, mutta syyllistyy itse 
samanlaisten keinojen käyttöön ja sivuuttaa yhteyden niihin 
taloudellisiin ideologioihin, jotka synnyttivät nämä visuaali-
sen viestinnän konventiot.170

Bruinsma on samaisista mainoksista eri mieltä. Hän ky-
syy: ”Entä jos Benettonin mainoksilla todistetaankin olevan 
suora vaikutus AIDS-tietoisuuden lisäämiseen?” Hänen mie-
lestään kaupallisuus ja hyvän tarkoituksen yhdistäminen on 
mahdollista. 

Howardin ja Bruinsman lisäksi monet muutkin graafisen 
suunnittelun vaikutuksen tiedostavat suunnittelijat jakautu-
vat tässä kohdin kahteen leiriin. Toiset haluavat pelata niillä 
säännöillä, jotka kapitalistinen talousjärjestelmä sanelee, 
toiset taas kokevat, että graafisen suunnittelun tulisi sijoit-
tua näiden rakenteiden tuolle puolen.

Bruinsma perustelee omaa kantaansa näin: ”Ajatus siitä, 
että täytyisi olla täysin uskollinen niille, jotka maksavat si-
nulle, on minusta melko keskiaikainen. Kuten myöskin idea 
kaiken sen äärimmäisestä vastustamisesta, joka ei noudata 
sinun omia standardeja. Puhtaan ideologian ja korruptoitu-
neiden valtarakenteiden vastakkainasettelu on mielestäni 
vanhentunut. Niistä molemmista on tullut globaalin kylän 
lähiöitä, joiden välillä on paljon liikennettä”.171.

Howard myöntää edustavansa keskustelun toista ääri-
päätä, joka politisoi designkäytännön ja diskurssin. ”Väitän, 
että suunnittelun kulttuurisen ja poliittisen vaikutuksen 
sosiaalinen analyysi tulisi olla ammattimme keskiössä. Tämä 
tarkoittaa suunnittelun sosiaalistamista ammatillistamisen 
sijaan. Eli sitä, että opimme ottamaan etäisyyttä päivittäisiin 
rutiineihin ja rakentamaan tapoja, joiden avulla arvioida mitä 
viestimme, kenelle, millä tavoin ja mihin tarkoitukseen. Ne 
strategiat ja käytännöt, jotka tästä voivat syntyä, riippuvat 
kontekstista. Ei ole olemassa valmiita, ylhäältä päin annettuja 
ratkaisuja. Suunnittelun politisoiminen voi luoda metodolo-
gisen kehyksen, tavan sijoittaa suunnittelu osaksi isompaa 

170 Howard, 
Andrew. 1994.

171 Bruinsma, 
Max. 2001:58.
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sosiaalista kirjoa ja tehdä ajattelusta toimimisen perustan. 
Tehokas käytäntö on mahdotonta ilman ymmärrystä.”172.

Howardin analyysi on perusteellisempi kuin Bruinsman, 
mutta molempien argumenteilla on logiikkansa. Bruinsman 
ajattelumalli saa mahdollisesti enemmän kannatusta, koska 
graafiset suunnittelijat eivät tiedetysti halua sekoittaa poliit-
tisuutta työhönsä. Bruinsman analyysi kuitenkin sivuuttaa 
rakenteelliset ongelmat ja sen varjopuoli on siinä, että sitä 
voidaan käyttää selittelynä olla lopulta kyseenalaistamatta 
mitään. Suunnittelija voi tehdä töitä sekä Animalialle että 
Valiolle ja jopa parantaa välillisesti eläinten kohtelua, mutta 
loppujen lopuksi hän toimii sekä itseään että yleisöään 
vastaan. Ei ole mahdollista olla valitsematta puolia ja olla 
neutraali, ulkopuolinen tekijä. 

valinta 

Vastuukysymyksissä ei ole yksiselitteisiä vastauksia ja suun-
nittelijan täytyykin pohtia omasta ja ammatillisesta näkökul-
masta, minkälainen työskentely on vastuullista. Olennaisinta 
on ymmärtää, halusi vastuullisuutta pohtia tai ei, että ”kai-
killa valinnoilla on myös eettinen ulottuvuus ja valintamme 
kertovat arvoistamme”173. Työympäristössä valinnanvapau-
det ovat rajoitetumpia. Tämä muodostaa ammattietiikan 
keskeisimmän yksilöllisen haasteen: kuinka tehdä eettisesti 
tasapainoisia valintoja oman, työnantajan, asiakkaan ja ylei-
sön usein eriävien arvomaailmojen lomassa.

Asiakas määrittää viestin sisällön ja näin ollen myös ison 
osan sen eettisyydestä. Asiakkaiden valinta ei aina ole help-
poa, ja kuten Milton Glaser toteaa: ”on ylitsepääsemättömän 
vaikeaa olla alalla joutumatta koskaan tekemään syntiä”174. 
Asiakkaiden valintaan liittyy se haastava tasapainottelu 
todellisen ja ideaalin välillä, josta käytännön vastuullinen 
suunnittelu riippuu. 

172 Howard, 
Andrew. 2001:35.

173 Roberts, 
Lucienne. 2006:91.

174 Soar, Matt. 
1999.
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culture jamming

Anarkistisen toimintamuodon tarjoaa Kalle Lasnin ja Adbus-
tersin ”kulttuurihäirintä” (culture jamming), jonka ajatukse-
na on kaupallisen kielen kaappaaminen. Culture jamming 
-aktivismi käsittää mainosten parodioinnin ja kampanjat, 
joiden tarkoituksena on, kuten Lasn muotoilee, ”kulttuuri-
kapitalismin kiusaaminen”174.

Lasnin idea perustuu meemien* rakentamiseen kaupalli-
sen viestinnän tavoin. Tavoitteena on näin ”voittaa markki-
nat niiden omilla säännöillä”175. Lasn pyrkii ymmärtämään 
kaupallisen viestinnän retoriikkaa ja käyttämään sen kei-
noja hyväksi rakentamalla merkityksillisiä viestejä asioista, 
joita ilman kestävä tulevaisuus on mahdotonta. 

Lasn listaa viisi culture jamming -aktivismin kannalta tär-
keintä tapaa toimia: 
 
 
1. todellisen hinnan, eli myös ekologisen totuuden kertominen
2. markkinoinnin kääntäminen sitä itseään vastaan
3. globaalin talouden koneiston purkaminen
4. yritysten kohteleminen kontrolloitavina fiktioina eikä ”persoo-

nina”, joilla on oikeuksia
5. Viestinnän oikeuden arvostaminen: jokaisella ihmisellä on 

oikeus vastaanottaa ja välittää tietoa

sosiaalinen design

Sosiaalinen design (social design) on kasvava graafiseenkin 
suunnitteluun vaikuttava suuntaus, joka pyrkii kohdenta-
maan suunnittelijoiden ammatillisen potentiaalin hyvään 
tarkoitukseen. Christopher Simmonsin176 mukaan sosiaali-

* meemi 
(engl. meme  on 

kulttuurinen ja 
viestinnällinen kopioituja 

eli replikaattori. 
Käsitettä meemi käytti 
ensimmäisenä Richard 

Dawkins, jonka mukaan 
meemejä  ovat esim. 
”sävelmät, ajatukset, 

hokemat, vaatemuodit, 
saviruukkujen ja 

rakennusten kaarten 
muodot”. Antaessaan 
keksinnölleen nimeä 

hän halusi ”substantiivin, 
johon sisältyy kulttuurin 
välittymisen yksikön eli 

matkimisen yksikön idea”.

175 Lasn, Kalle. 
2000:22.

176 Simmons, 
Christopher. 2011:3.
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nen design lähtee siitä, kun omat kiinnostuksemme ja arvot 
kohtaavat laajemmassa ammatillisessa kontekstissa yhteis-
kunnan kanssa ja huomaamme kuinka ammattimme tarjoaa 
mahdollisuuden tehdä hyvää.

Sosiaalinen design on syntynyt ajatuksesta, että muodon, 
värien ja loogisen informaation esittämisen lisäksi meidän 
täytyy sisällyttää työhön eettinen, sosiaalinen ja teknologi-
nen ulottuvuus . Sosiaalinen design on viime vuosien trendi, 
jonka voi katsoa saaneen alunperin alkunsa Victor Papane-
kin kirjan Design for the Real World suosiosta.177

Designmaailman ulkopuolelta tulleet globaalit katastrofit, 
kuten ilmastonlämpeneminen, globaali talouskriisi ja sodat 
ovat varmasti myös olleet tärkeässä roolissa herättelemässä 
suunnittelijoita – kuten kaikkia muitakin kansalaisia –  toi-
mimaan yhteisen hyvän puolesta.

Sosiaalisen designin liike on vienyt suunnittelijoita 
”kentälle” työskentelemään sosiaalisiin ympäristöihin ja 
tarkkailemaan sosiologin tavoin yhteiskunnan ja yhteisöjen 
ongelmia tuodakseen niihin ratkaisuehdotuksia graafisen 

177 Shaughnessy, 
Adrian. 2010:99.

”There are needs as 
fundamental as equality, 
water, education, community, 
peace, justice and hope. As 
designers, we work according to 
our own interest and values.”
christopher simmons 2011
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viestinnän keinoin. Tällainen suunnittelu menee perintei-
sen graafisen suunnittelun käytäntöjen tuolle puolen. Se 
perustuu sisällölle muodon sijaan ja purkaa näin perinteis-
tä vastuullisen suunnittelun ristiriitaa. Myös sosiaalisen 
suunnittelun tekijyyskonsepti on uudenlainen ja perustuu 
usein osallistavalle metodille+ sivu 109, mikä niin ikään välttää 
niitä perinteisiä sudenkuoppia, jotka ovat hankaloittaneet 
graafisen suunnittelun roolin määrittämistä vastuulliseksi 
aina modernismin aikakaudelta asti.

Andrew Shea178 on kehittänyt strategian sosiaaliseen muu-
tokseen tähtäävälle yhteisölliselle graafiselle suunnittelulle.  
 
 

1. Upota itsesi; ymmärtääksesi yhteisöä, sinun täytyy tutustua 
henkilökohtaisesti siihen. 

2. Rakenna luottamus; rakenna kestävä luottamus yhteisöön 
ymmärtääksesi kuinka voit parhaasi mukaan auttaa heitä. 

3. Tee vain lupauksia, jotka voit pitää; arvioi realistisesti ne 
ongelmat, joihin voit vaikuttaa omilla resursseillasi, vaikka 
yhteisön ongelma olisikin laajempi. 

4. Priorisoi prosessi: noudata suunnitteluprosessia, jossa teet 
tutkimusta, prototyyppejä ja pyydät palautetta – näin yhteisö 
seuraa työskentelyäsi ja ymmärtää kyseenalaistaa omat, 
ehkä pinttyneet, ideat. 

5. Kohtaa ristiriidat; Käsittele myös ristiriitaiset asiat, joita yh-
teisö mahdollisesti häpeää tai piilottelee – suunnittelun avulla 
voit mahdollisesti rikkoa normeja ja auttaa yhteisöä muutta-
maan käyttäytymistään. 

6. Määrittele yhteisön vahvuudet; listaa ongelmien lisäksi yh-
teisön vahvuudet välttääksesi esineellistävän suhtautumisen 
heihin. 

7. Hyödynnä paikallisia resursseja; selvitä mitä paikallisesti 
tuotettuja materiaaleja voit sisällyttää suunnitteluun. 

178 Shea, Andrew. 
2012.
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8. Suunnittele yhteisön äänellä; yhteisön tyyli saattaa erota pal-
jonkin omastasi – siinä, missä yhteisö tarvitsee sinun uutta 
perspektiiviäsi, myös sinun täytyy tunnistaa yleisön tyyli ja 
yhdistää työsi osaksi sitä. 

9. Anna yhteisölle omistusoikeus; ”anna miehelle kala ja ruoki 
häntä päivä, opeta mies kalastamaan ja ruoki häntä koko 
elämä” – tarjoa yhteisölle työkaluja, joita he voivat hyödyntää 
myös jatkossa.

 

bermanin malli

David Bermanin vastuullisen suunnittelun mallin179  ensim-
mäinen periaate on olla uskollinen omalle alalle. Tämä edel-
lyttää kuulumista ammattiliittoon tai sellaiseen järjestöön, 
joka tarjoaa graafisen suunnittelun alaan liittyvän eettisen 
ohjeiston. Jälleen verraten graafista suunnittelijaa lääkäriin 
Berman kirjoittaa: ”Jo vuosituhansien ajan uudet lääkärit 
ovat vannoneet valan. Kuvittele, jos Hippokrateen valan 
noudattamisen sijaan lääkärit keskittyisivätkin vain rahaan 
ja kauneusleikkauksiin.”

Toisena periaatteena Berman esittää uskollisuutta itselle. 
”Anna sen ohjata, minkä tiedät oikeaksi […] Joskus se 
edellyttää kieltäytymistä, mutta usein tehokkaampi tapa on 
ehdottaa vaihtoehtoista toimintaa, joka kunnioittaa kaik-
kien osapuolten periaatteita”.

Kolmantena, ja konkreettisimpana, toimintaohjeena 
Berman esittää 10 prosentin työpanoksen omistamista 
”maailman korjaamiseen”: työskentelyä organisaatiolle, yri-
tykselle tai valtiolle, joka toimii yhteisen hyvän eteen. ”Jos 
kaikista maailman lähes kahdesta miljoonasta suunnitteli-
joista kaikki antaisivat 10% ajastaan, se tietäisi kahdeksaa 
miljoonaa työtuntia viikossa omistettuna kestävämmän ja 
välittävämmän sivilisaation suunnitteluun.”

179 Berman, 
David. 1009:150.



road 
To hell



road 
To hell



vii

road to hell

128

kysely:
graaFinen 
suunniTTelu & 
vasTuuTTomuus
”Purgatory is where most of us are right now. In 
any event, awareness of what we actually do in life 
seems worth thinking about. ”

Milton Glaser 2005
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eettisyyttä graafisessa suunnittelussa on vaikeaa tutkia 
sitä kautta, mikä on oikein, sillä aihe herättää paljon tunteita 
ja ajaa suunnittelijat herkästi puolustuskannalle180. Tällai-
nen reaktio taas haastaa keskustelun rakentavuuden. Siksi 
valitsin kyselyn lähtökohdaksi sen, mitä graafisen suunnit-
telijan ei pitäisi tehdä. Tarkoituksenani oli etsiä konkreet-
tisia ja subjektiivisia esimerkkejä kyselyn avulla ja pyrkiä 
löytämään yleisempiä linjauksia vastuuttomana pidetystä 
graafisesta suunnittelusta.

Tutkiakseni aihetta tein internetkyselyn, jossa pyysin 
suunnittelijoita eri maista laatimaan oman 3-6 -kohtaisen 
listan graafiseen suunnitteluun liittyvistä tehtävistä, joita 
he itse eivät haluaisi tehdä (”Write down 3-6 graphic design 
assignments that you would not accept or would have difficulty 
in accepting.”) Tarkoitus oli olla korostamatta eettisyyttä 
terminä ja välttää näin haastateltavan pureutuminen filoso-
fiseen etiikan pohdiskeluun. Sen sijaan halusin kannustaa 
vastaajaa miettimään konkreettisia valintoja, joita hän ei 
graafisena suunnittelijana haluaisi tehdä. Kyselyyn vastasi 
61 graafista suunnittelijaa 26 eri maasta.

Idea ”Graphic designer’s road to hell” -tutkielmaan tuli Mil-
ton Glaserilta181, joka päätyi pohtimaan graafisen suunnitte-
lijan vastuullisuutta kuvittaessaan Danten Helvettiä vuonna 
2001. Glaser laati oman Road to Hell -listansa graafisen suun-
nittelijan kompastuskivistä vastuullisuuden tiellä, alkaen 
pienistä rikkomuksista ja päätyen yhä kyseenalaisempaan 
ammatilliseen toimintaan.

180 Goh, David 
2012 & MacAvery  

Kane, Eileen. 2010.

181 Heller, 
Steven. 2003:xi.
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1. Pakkauksen suunnitteleminen näyttämään itse tuotetta 
isommalta

2. Hitaalle ja tylsälle elokuvalle komediamaisen ja iloisen 
mainoksen suunnittelu

3. Vanhanaikaisen logon suunnitteleminen uudelle viinitilalle
4. Kansien suunnitteleminen kirjalle, jonka seksuaalisen sisällön 

suunnittelija itse kokee  vastenmieliseksi
5. Matkamuistoksi myytävän World Trade Centerin metallista 

tehdyn muistomerkin suunnitteleminen
6. Mainoskampanjan suunnitteleminen yritykselle, jonka 

tiedetään hylkineen vähemmistöjä rekrytoinnissaan
7. Vähäravinteisen ja runsassokerisen lapsille kohdistetun 

ruokapakkauksen suunnitteleminen
8. T-paitaprinttien suunnitteleminen lapsityövoimalla tehdyille 

t-paidoille
9. Toimimattomaksi tiedetyn laihdutustuotteen ulkoasun 

suunnitteleminen
10. Mainoksen suunnitteleminen poliitikolle, jonka poliittiset linjat 

voisivat suunnittelijan itsensä mielestä olla haitaksi muille
11. Esitteen suunnitteleminen katumaasturille, joka esiintyy usein 

onnettomuustilastoissa ja jonka tiedetään tappaneen 150 
ihmistä

12. Mainoksen suunnitteleminen tuotteelle, jonka jatkuva käyttö 
voi johtaa käyttäjän kuolemaan

milton  
glaserin  

road to hell: 
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Lista edustaa vain Glaserin omaa mielipidettä, mutta sen voi 
jakaa kolmeen geneerisempään  kategoriaan: 
 
  

1. totuudenmukaisuus (kohdat 1, 2, 3, 9)
2. suunnittelijan omaa arvomaailmaa vastaava toiminta  

(kohdat 4, 5, 10)
3. yleiseen moraaliin liittyvä vastuu (kohdat 6, 7, 8, 11, 12).

Internetkyselyn avulla halusin selvittää, ovatko edellä mai-
nitut kolme kategoriaa yleispäteviä ja voidaanko tätä kautta 
päätellä myös, miten graafiset suunnittelijat universaalisti 
kokevat vastuuttoman suunnittelun. Onko käsityksillä ken-
ties selkeät yhteneväisyydet kulttuurista riippumatta, kuten 
graafisella suunnittelulla ylipäätään, vai eroavatko käsityk-
set keskenään pohjautuen kulttuurisiin arvioihin.

Oli odotettavissa, että osa vastaajista viittaisi tekijänoi-
keudellisiin ja muihin lainsäädännöllisiin seikkoihin, joihin 
perustuu myös muun muassa AIGAn eettinen ohjeisto+ sivu 

080. Lähtökohtaisesti en kuitenkin ollut kiinnostunut selvit-
tämään lainsäädännöllisiä itsestäänselvyyksiä, vaan eettisiä 
pulmia, joihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Otin 
huomioon myös tähän kategoriaan tulleet vastaukset, mutta 
keskityn ensisijaisesti tarkastelemaan edellä mainittuja 
kolmea kategoriaa, joihin oletan Glaserin vastausten lailla 
suurimman osan vastauksista lokeroituvan.

Käyn tässä luvussa läpi subjektiiviseen arvomaailmaan, 
moraaliin ja totuudenmukaisuuteen liittyviä ammattieetti-
siä seikkoja graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Esittelen 
lisäksi kyselyn tulokset tarkemmin.
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tulokset

Kyselyyn vastanneista suunnittelijoista 44 prosentilla oli 
maisteri-, ja 23 prosentilla kanditason tutkinto. Yli kolman-
nes oli työskennellyt alalla yli 5 vuotta. Puolet vastanneista 
työskentilevät työsuhteessa, puolet freelancereina. Vastaaji-
en keski-ikä oli 34 vuotta ja heistä  55 prosenttia oli miehiä ja 
45 prosenttia naisia.

Hypoteesin mukaan tutkielman vastaukset olivat ka-
tegorisoitavissa aiemmin mainittuihin kolmeen eettisen 
työskentelyn kategoriaan: ”totuudenmukaisuus”, ”vastuu 
itselle (omaan arvomaailmaan liittyvä)” ja ”yleinen moraa-
li”. Huomattava määrä vastauksista liittyi kuitenkin myös 
tekijänoikeuksiin ja lainsäädännöllisin asioihin.

Edellä mainituista kategorioista selvästi eniten vastauk-
sia, yli 50 prosenttia lokeroituu vastuu itselle -kategoriaan, 
jonka jälkeen yleiseen moraaliin oli kategorisoitavissa noin 
neljäsosa vastauksista ja totuudenmukaisuuskategoriaan 
5 prosenttia. Esimerkiksi hypoteesin kannalta täydellisen 
vastauksen antoi kanadalainen suunnittelija, joka listasi 
kyselyssäni seuraavat asiat omalle listalleen: ”kaikki, mikä 
huijaa tai johtaa ihmisiä harhaan” (kategoria 1), ”pornogra-
fia” (kategoria 2) ja ”kaikki, mihin liittyy vihaa mitä tahansa 
ihmisryhmää kohtaan” (kategoria 3).

Vastauksia tuli myös näiden kategorioiden ulkopuolel-
le. Nämä vastaukset, noin neljäsosa kaikista vastauksista, 
liittyivät löyhemmin etiikkaan, mutta olivat jaoteltavissa 
kahteen ylimääräiseen kategoriaan: laki ja oikeudenmu-
kaisuus sekä vastuu muodosta / vastuu asiakkaalle, joista 
ensimmäiseen kuului 15 prosenttia kaikista vastauksista ja 
jälkimmäiseen 3 prosenttia kaikista vastauksista.

laki &  
oikeu den
mukaisuus 

15%
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oma arvomaailma

Omat arvot määräävät pitkälti sitä, mitkä ratkaisut koemme 
oikeiksi myös työhön liittyvissä tilanteissa. Ainakin teorias-
sa. Tim Richin182 kokemuksen mukaan suunnittelijat ovat 
”siviilissä” poliittisesti tiedostavia ja ympäristön tilasta kiin-
nostuneita, valitsevat sanomalehdet ideologisin perustein 
ja jättävät tippiä enemmän kuin tarpeeksi. Kuitenkin kun 
heiltä kysyy, kenelle he suostuvat tekemään töitä, vastaus 
on: ”kenelle tahansa, jolla on sekkikirja ja kynä”. Mihin 
siis katoaa henkilökohtaisen ja ammatillisen etiikan vuo-
rovaikutus? Kyselyn vastauksien perusteella suunnittelijat 
pohtivat ensisijaisesti henkilökohtaiseen elämään liittyviä 

182 Rich, Tim. 
1996:190.

oma arvo
maailma 

50%

eläimiä 
epäkunnioittava

Omaan arvomaailmaan 
liittyvät vastaukset 

jaoteltuina aihealueittain.
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eettisiä kysymyksiä myös ammatillisessa yhteydessä.
Työelämän eettisten pulmien edessä oman arvomaailman 

pohtiminen voikin olla tehokkain tapa toimia. Universaaleja 
totuuksia ei ole helppo löytää eettisiin pulmiin ja siksi itseltä 
kysyminen on hyvä tapa toimia. Kuten Berman183  ehdottaa: 
”Kun kysymyksessä on oikean ja väärän pohtiminen amma-
tillisessa maailmassa, yksinkertaisesti kysy itseltäsi: Miten 
itse suhtautuisin tähän? Voisinko katsoa lastani tai parasta 
ystävääni silmiin kertoessani tätä viestiä tai lanseeratessani 
tätä tuotetta, jonka suunnittelin?”

Omaan arvomaailmaan liittyviä vastauksia oli puolet 
kaikista kyselyn vastauksista. Kyselyyn vastanneiden suun-
nittelijoiden omaan arvomaailmaan liittyvät vastaukset 
liittyivät ensisijaisesti politiikkaan, eroottiseen sisältöön ja 
uskontoon. Yhdessä nämä kolme kategoriaa kattoivat lähes 
puolet kaikista vastauksista. Muut käsitellyt aiheet liittyivät 
mm. ruokateollisuuteen, aborttiin, suuryritysten eettisyy-
teen, eläinten kohteluun, finanssialaan ja ympäristönsuoje-
luun. 

Suuri osa vastauksista tuntuu liittyvän suoraan vastaaji-
en henkilökohtaiseen arvomaailmaan ammatillisen sijaan. 
Vaikka nämä arvomaailmat limittyvätkin osin keskenään, 
omaan arvomaailmaan liittyy osittain asioita, jotka ovat 
ammatillisessa kontekstissa epärelevantteja. Hämmästyt-
tävää on siksi, että monet vastaajat ottivat esiin esimerkiksi 
lapsipornon, johon liittyvää työtä heille tuskin on koskaan 
tarjottu. Aihe on kuitenkin vakava ja tunteita herättävä 
ja siksi looginen esimerkki yleisten epäeettisten asioiden 
listaan. 

Ammatillisen ja henkilökohtaisen arvomaailman täydelli-
nen yhteensulautuminen kyselyvastauksissa saattaa johtua 
joko siitä, että näitä maailmoja ei todella eroteta tai vaihto-
ehtoisesti siitä, että vastauksien pohdintaan ei ole käytetty 
aikaa ja siksi ensimmäiset esimerkit ovat ne ilmeisimmät 
esimerkit epäeettisistä asioista.

183 Berman, 
David. 2009.
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moraali

Vastauksien erotteleminen omaan arvomaailmaan ja ylei-
seen moraaliin oli haastavaa ja väistämättä jossakin määrin 
subjektiivista. Suuntaa antava jako antaa kuitenkin mahdol-
lisuuden tarkastella, missä määrin graafiset suunnittelijat 
pohtivat muille mahdollisesti aiheuttamaansa harmia. 

Käytännössä eettisessä työskentelyssä yhdistyy sekä hen-
kilökohtaiset että yhteiset periaatteet. Suunnittelijan täytyy 
tiedostaa omat arvot ja uskomukset ja yhdistää näihin ne 
ammattiin liittyvät eettiset säännöt, joista ammatin sisällä 
on sovittu. Kun ammattilainen sitoutuu noudattamaan peri-
aatteita, ammatista tulee osa suunnittelijaa itseään.184

moraali 
27%

184 Berman, 
David. 2009:151.

Moraaliin liittyvät 
vastaukset jaoteltuina 
aihealueittain.

tupakkateollisuus

ihmisoikeuksia  
rikkova

ase- /sotateollisuusrasistinen

väkivaltainen

lasten kaltoin-
kohteluun liittyvä

eläinten kaltoin-
kohteluun liittyvä

homofobinen
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totuudenmukaisuus

”Suunnittelijan tulee aina kommunikoida vain ja ainoastaan 
totuus; hänen työnsä ei tule tehdä valheellisia väittämiä tai 
johtaa harhaan. Suunnittelijan tulee esittää viestit selkeästi 
kaikilla viestinnän aloilla ja välttää valheellista ja harhaan-
johtavaa viestintää.”185

Pysymisen totuudessa voisi kuvitella olevan viestinnän 
ammattilaisten eettinen ohje numero yksi. Kyselyn tulokset 
kertovat kuitenkin muusta. Ainoastaan 5 prosenttia vasta-
uksista liittyi totuudenmukaisuuteen. Tällaisia vastauksia 
olivat muun muassa: ”I would not accept anything to do with 
offering false information in the hopes of swaying opinion.” 
”Anything involving scamming or misleading people”. ”Fashion 
assignments where I would have to alter a person dramatically for 
’beauty’”.

”Älä valehtele” on keskeinen moraalinen ohjesääntö 
ihmisten keskuudessa. Glaserin mukaan kysymys graafisen 
suunnittelijan kohdalla ei ole siinä, onko hänellä enemmän 
vastuuta  tavalliseen ihmiseen verrattuna, vaan siitä, että 
graafisella suunnittelijalla tulisi olla vähintäänkin sama 
vastuu kuin kaikilla muillakin.

Vaikka kyselyn perusteella monet suunnittelijat käsittivät 

185 AIGA  
Standards of  

Professional Practice

totuuden 
mukaisuus 

5%

”Contempt for the intelligence of 
the audience engenders graphics 
that lie... graphic excellence 
begins with telling the truth.”
edward r. tufte
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oman ja ammatillisen eettisen toiminnan yhdeksi ja samaksi 
asiaksi, totuudenmukaisuus mahtui vain harvalla mukaan 
listaan. Suostuttelulla on suuri rooli etenkin kaupallisessa 
graafisessa suunnittelussa, ja kenties siksi totuuden rajoissa 
pysyminen on hankalaa. Mahdollisesti valehtelusta onkin 
siis tullut rakenteellinen osa graafista suunnittelua. Valeh-
teleminen tai totuuden vääristäminen asettaa asiakkaan 
yleisöään tärkeämpään asemaan. ”Yleisön älykkyyden 
halveksunta synnyttää suunnittelua, joka valehtelee... 
hyvä suunnittelu perustuu aina totuuden kertomiseen.”186 
Vastuullisen suunnittelun kannalta totuuden kertominen on 
näin ollen olennaista.

On kuitenkin myös kriitikoita, jotka kääntävät asetelman 
päälaelleen ja syyttävät suunnittelijoita yleisön hyysäämi-
sestä. Esimerkiksi Macdonaldin187 mukaan vastuukeskus-
telun ongelma on yleisön aliarvioiminen, koska ihmisten 
kuvitellaan uskovan kaikki mitä heille näytetään. 

Todellisuudessa asiakas toivoo tietenkin yleisön uskovan 
juuri sen, mitä heille näytetään ja näin ollen myös suunnitte-
lijan oletetaan tekevän työnsä vakuuttavasti. Jos tavoite olisi 
saada yleisö kyseenalaistamaan tai epäilemään, graafisesta 
suunnittelusta löytyisi keinot myös siihen. 

Tibor Kalmanin viesti on selkeä: ”Suunnittelijat: älkää 
suunnitelko yrityksille, jotka haluavat teidän valehtelevan 
heidän puolestaan.”188

186 Tufte, Edward 
/ Berman,  

David 2009:89

187 Macdonald, 
Nico. 2001:20.

188 Kalman, Tibor 
/ Berman, 

 David. 2009;49.

”Truth is an easy  
victim of power.”
lucienne roberts 2006
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yhteenveto tuloksista

Kyselyyn vastanneet suunnittelijat edustavat 26 eri maata, 
mutta vastaukset ovat hyvin pitkälti toistensa kaltaisia. 

Kyselyn vastausten valossa vaikuttaa siltä, että vastuul-
lisen suunnittelun käsite lomittuu täysin henkilökohtaisen 
arvomaailman ja siihen liittyvien vastuun tunteiden kanssa. 
Tämä näkyy omaan arvomaailmaan liittyvien vastausten 
määrästä ja niiden laadusta; monet vastaukset ovat amma-
tillisesta näkökulmasta epärelevantteja. 

Kiinnostavaa on muun muassa se, että vain viisi prosent-
tia vastanneista pohti lähetettävän viestin totuudenmukai-
suutta, jonka oletin olevan viestinnän eettisyyttä arvioi-
taessa yksi keskeisistä kysymyksistä. Myös kommenteista 
paistaa näkemys siitä, että ammattieettiset valinnat näh-
dään tärkeinä, mutta henkilökohtaisina. 

Vastauksissa painottuu asiakaslähtöisyys, kuten monis-
sa alan eettisissä ohjeistoissakin. Vastuualueista vastaajat 
painottavat erityisesti vastuuta asiakkaalle ja itselle.  

Voidaan olettaa, että kyselyyn vastanneista suurta osaa 
kiinnosti aihe jo lähtökohtaisesti, koska vastaaminen vaati 
omakohtaista pohdintaa ja vastaamaan aloittaneista vain 
puolet täytti kyselyn loppuun. Suurin osa keskeyttäneistä 
lopetti kyselyn omaa eettistä toimintaa koskevien avointen 
kysymysten kohdalla.

Monet vastaajat jättivät kommentteja, joissa he korostivat 
eettisyyden merkitystä. Samalla kommenteista kuitenkin 
paistaa epävarmuus siitä, miten toimia käytännössä.
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Argentiina 
Australia 
Bolivia
Brasilia 
Bulgaria 
Dominikaaninen  
tasavalta

Egypti 
Guatemala 
Hollanti 
Iso-Britannia 
Israel 
Italia 
Kanada 

Kiina 
Liettua 
Pakistan 
Puola 
Ruotsi 
Saksa 
Singapore 

Slovenia 
Suomi 
Valko-Venäjä 
Venäjä 
Viro 
Yhdysvallat

vastaajat maittain

“You either do things or you don’t 
do things. ‘Comfortable enough’ 
is moral acceptance.”
vastaaja s.1955, yhdysvallat 
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 » Adult content 
 » Advertisement For fur 

trade company 
 » Advertisements
 » Advertising cars, oil, 

or sthg else clearly 
unsustainable

 » Advertising for oil 
company, Mc Donald’s, 
Nestle etc. 

 » Advertising meat
 » Advertising something I 

don’t agree with such as 
smoking/cigarettes

 » Against environment 
advertising

 » All kinds religious stuff
 » Always follow the rules
 » Anti abortion materials
 » Anti or pro-abortion 

material
 » Anti-abortion poster
 » Anti-anything work
 » Any assignment asking me 

to copy another designer 
or artist’s work.

 » Any assignment that 
deals with something I am 
morally opposed to (in my 
case abortion) 

 » Any job where the client 
has already laid out 
something and needs me 
to create it

 » Any kind of work that 

is against my personal 
beliefs

 » Any organisation that 
makes profit from 
exploiting others, taking 
advantage of elderly. 

 » Any organization doing 
business I consider to be 
unethical

 » Any project promoting a 
fundamental religious 
group or idea (directly 
or disguised as some 
charitable type event or 
organisation)

 » Any project, which 
required copying, or 
plagiarising existing 
work in a non parody 
context. (Even as parody 
I’d question whether it was 
suitable.)

 » Any work from most 
religious organisations 
unless they’re rather 
liberal minded (pro-gay 
marriage, equal rights)

 » Any work from right wing 
political organisations.

 » Any work from sex 
industry, I was asked for a 
website for an escort once 
and was very polite gave 
them advice on creating 
a better brief but declined 

vasTauksia

Write down 3-6 graphic 
design assignments that 
you would not accept or 
would have difficulty in 
accepting.
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the project.
 » Anyone who tests on 

animals
 » Anything depicting gender 

violence
 » Anything involving hate 

towards any group
 » Anything involving 

scamming or misleading 
people

 » Anything involving using 
provided images that are 
copyrighted

 » Anything related to the 
tobacco industry.

 » Anything religious
 » Anything that harms 

people directly.
 » Anything that harms 

people indirectly.
 » Anything that reflects 

negativity is almost 
always avoided.

 » Anything that targeted the 
vulnerable - for example 
scare campaigns for the 
elderly.

 » Anything that was 
obviously a scam - for 
example selling a non-
existent service or product

 » Anything that was racist/
homophobic/xenophobic

 » Anything to do with 
Animal cruelty

 » Anything to do with 
firearms

 » Anything to do with the 
promoting of fur wear 

 » Anything to do with the 
Tory party

 » Anything unpaid
 » Anything using images 

copied from a Google 
search or images used 
without permission.

 » Arms & munitions related 
projects

 » Arms trade
 » Assignments promoting 

anti-gay/lesbian/
transgender/queer 
sentiments

 » Assignments promoting 
pro-life agendas 

 » Assignments promoting 
religious agendas

 » Assignments related 
to topics that I’m not 
interested.

 » Assignments without 
reasonable remuneration.

 » At work, I do projects as 
assigned. For personal 
freelance, I would not 
take a job advertising or 
glorifying something I did 
not believe in.

 » Big trash food chain ads as 
mc Donald’s
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 » Branding a political party 
I do not agree with 

 » Branding and advertising 
of tobacco products

 » Break the rules
 » Campaigns for the 

political party which ideas 
I’m not supporting.

 » Car industry 
 » Child porn
 » Church / religion
 » Cigarette
 » Client has bad reputation. 
 » Client is not willing 

to make the advanced 
payment in the beginning.

 » Client refuses to work with 
a contract.

 » Client wants an erotic 
website.  

 » Client wants exact website 
copied of competitor. 
(plagiarism or goal to steal 
visitors)

 » Client wants me to sign 
non-disclosure agreement 
before initial meeting. 
(If I would not take the 
project, and would create 
something slightly similar, 
even by accident I could 
get sued.)

 » Client wants to get free 
samples before hiring.

 » Clothing brands with 

questionable ethics
 » Coca Cola company, 

Monsanto... work for big 
bad multinationals 

 » Copying other work
 » Design a logo in a day.
 » design per politici che 

mentono
 » Design per università che 

vogliono attirare studenti 
indipendentemente dalla 
qualità degli studi che 
offrono

 » Designing for free for any 
kind of commercial way.

 » Designing for someone 
abroad without making 
any contract first.

 » Diet foods / manufactured 
aspartame concoction

 » Dirty porno assignments
 » Doing propaganda for a 

regime
 » Every time when I 

take part in kind of 
competitions made by 
clients when there is a risk 
that someone will use your 
design anyway even if you 
don’t win but let’s say the 
regulations says while you 
participate your design 
gets clients ownership.

 » Far right capital fed 
political agenda 
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 » Fashion assignments 
where I would have 
to alter a person 
dramatically for ”beauty”

 » Fast food
 » Gay Porn 
 » Government propaganda.
 » Gun company
 » Gun manufacture 

advertising
 » Highly religiously 

motivated designs
 » I can’t accept designs that 

raise hate or promote 
for violence or may occur 
culture fights

 » I do not want to work for a 
concern, which is giving a 
shit for human rights and 
sustainability. (like nestle 
for example)

 » I never accept all adult 
content designs or xxx 
related 

 » I never accept All designs 
that promote for Non holy 
religious and most of other 
beliefs totally differ than 
mine.

 » I never do any work 
related Children or human 
body abuse

 » I would not like to 
discriminate someone 
with my work, or help 

someone to discriminate 
some other.

 » I would not work for a 
right-wing political party

 » If the client seems like 
they won’t pay enough 
or at all in the end, are 
argumentative and 
difficult to deal with

 » Illegal (such as drugs)
 » Large amount of work 

needs to be done in a very 
short time frame.

 » Legal Highs
 » Loan shops (Wonga, 

payday)
 » Major corporations
 » Marketing materials for 

weapon producers.
 » Marketing products that 

are lying or cheating 
consumers.

 » McDonalds 
 » Meat industry
 » Offensive artwork
 » Oil company / industry
 » Organizations promoting 

anti-religious viewpoints
 » Organizations promoting 

homophobic viewpoints or 
looking to limit the rights 
of homosexuals

 » Organizations promoting 
racist viewpoints or 
looking to limit the rights 
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of a given race
 » Overcharging
 » Politically motivated 

design, any kind
 » Politics related
 » Politics related designs 
 » Porn
 » Porn related  
 » Porn sites
 » Pornographic advertising
 » Pornographic website
 » Pornography
 » Pornography and/or 

objectification of women 
OR men

 » Pro nuclear power 
campaigns.

 » Pro war
 » Pro-abortion advertising 
 » Pro-Choice
 » Pro-Gay
 » Processed food companies
 » Projects for scam stuff
 » Projects promoting a 

product or service that is 
purely a scam.

 » Projects promoting racism 
or racist views

 » Projects supporting 
cruelty or exploitation of 
animals

 » Projects supporting 
cruelty or exploitation of 
children

 » Projects supporting 

political and/or religious 
views that are in 
opposition to my own 
beliefs 

 » Projects that have 
anything to do with child 
pornography, or rape

 » Projects that promote 
hatred or intolerance of 
any group of people, such 
as anti-gay, anti-semitic, 
anti-blacks, etc.

 » Promoting benefits
 » Promoting inhumane 

harm to animals
 » Promoting of other mass-

produces animal products 
(i.e. Meat)

 » Promoting of ready-
made meals and other 
convenience food

 » Promoting products, 
which I don’t find useful 
for anyone.

 » Propaganda for a cause I 
don’t support 

 » Propaganda for the 
climate change denial 
movement

 » Racist ones
 » Religious advertising
 » Reverse mortgage 

material
 » Sexist work that shows 

women as objects
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 » Slanderous political 
advertisement 

 » Some kind of racist 
message

 » Something about animal 
killing

 » Something about not nice 
behaviour with kids

 » Something that didn’t 
honour a human right.

 » Something with racism
 » Spec work
 » Steal copyrighted photos, 

but manipulate them so 
they don’t look that much 
alike.

 » Theme of sex
 » Theme of violence
 » They want something too 

complicated or demanding 
that I can’t do

 » Tobacco advertising
 » Tobacco industry related
 » Tobacco packaging
 » Trace a copyrighted logo
 » Un lavoro per un partito 

polito con posizioni 
lontane dalle mie

 » Un lavoro per una persona 
che non stimo

 » Unclear contract projects
 » Unpaid work for a 

commercial business
 » Untruthful advertising
 » Violent

 » Weapons or Firearms 
companies

 » While I wouldn’t turn 
down a project from a 
religious organization, 
I’d feel uncomfortable 
working on something 
that disparages atheists 
like myself.

 » Work clearly promoting 
racist views

 » Work for any far-right 
political group

 » Work that I am not able to 
do, due to my lack of the 
skills, etc.

 » Working for a company, 
which has been, 
discovered being unethical

 » Working for a political 
party which I don’t agree 
with

 » Working for a tabaco
 » Working for someone I will 

never meet and producing 
work I will never see

 » Would not accept 
anything to do with 
offering false information 
in the hopes of swaying 
opinion.

 » Would not accept 
anything to do with 
promoting violation of 
the law
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 » This is a great topic and survey. Designers today think too litt-
le about their role, much to the fault of the education system. 
Much has to be done to create this awareness. 

 » It’s a tricky one. I’m running a design agency with a few ot-
her people. We have not had any funding from any investors 
since we started, but we have so far been able to avoid clients 
with questionable motives. Even if the money flow has been 
slow from time to time, we’ve managed to keep our integrity. 
There have been a couple of political things that we decided 
to turn down. Running your own office lets you decide what 
kind of clientel you will attract. Our main focus has been and 
will allways be on design instead on advertising so i guess it 
already rules out a lot of mass production companies.

 » Do graphic designers have a bigger responsibility than others 
to choose their work by ethical standards? I think everyone 
should try to do that. But not all designers can choose their 
assignments, but we can all try to affect the end product.

 » The graphics are one of the means to change the world.
 » You either do things or you don’t do things. If you are uncom-

fortable enough to hate the message, you don’t do it. If you 
are comfortable enough to promote the message then you do 
it. “Comfortable enough” is moral acceptance. Bear in mind, 
you may lose your job if you refuse to work on something.

 » Graphic design is an tool of the devil.
 » It’s an interesting subject and propaganda has obviously been 

used to great effect by different political and social move-
ments over the last century or so. Our current understanding 
of the state of the world and the challenges we face are hugely 
influenced by advertising and lobbying groups pushing 
various agendas - so, as a designer, there are some ethical 
choices that could weigh heavily on you if you work for causes 
you strongly disagree with. Ethics are hugely important.

 » I think ethics in design is something often overlooked and it’s 
something I believe in very strongly. 

Singapore

Suomi

Suomi

Italia

Yhdysvallat

Ruotsi

Iso-Britannia

Iso-Britannia

vasTaajien 
kommenTTeja
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 » When you run a company you get to make up the rules! We 
only work on Third Sector/ethical projects, so we don’t filter/
select on a project basis - we’ve drawn a clear line in the sand 
years ago, the dodgy work gets done by somebody else! What 
we’re doing isn’t activism or brow beating.. I think.. Just our 
personal moral choice. In the past, working for other agen-
cies, I have been pleasantly surprised that I’ve had a choice 
whether to work on the repugnant stuff.. funnily enough I 
generally chose to work on it. As an employee I guess I didn’t 
feel the responsibly personally. I worked merrily away on anti 
gay / pro fox hunting / right wing campaign (in my opinion) 
nasties. I maybe felt more of a responsibly to do my job ‘pro-
fessionally detached’ manor.

 » The target audience is my litmus test; is it a group of people to 
which I’m communicating decently and with complete tran-
sparency. I won’t corporatize art because for me, it should 
illustrate reality or relevancy.

 » It’s hard to be a graphic design because we learn things and 
try to apply them, but many times we need to deal with 
people that don’t really understand what we know, we are 
like “photoshop” boy/girl. i hope that one day people just 
understand and respect like others professions.

 » Generally speaking it would take a fair bit to choose to not 
work with someone purely on ethics — there’s a good feeling 
about some relationships and bad with others. If there’s an 
ethical reason for not wanting to work with a business there’s 
more than likely other issues at play too.

 » I think money controling this world. and even if you have 
some way of thinking, like I dont like that or that, but if its 
your work but you dont like subject, you still have to do it 
because otherwise you not goning to survive in this cruel 
world. If you not going to make assignment, there will appear 
someone else who will make it.

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Brasilia

Iso-Britannia

Liettua
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Lopuksi

vastuukeskusteluun tutustuminen ja sen analyysi nos-
tavat esiin tietyt graafisen suunnittelijan rooliin vaikuttavat 
muuttujat. Erityisesti suunnittelijan suhde viestin sisältöön 
ja käsitys suunnittelijan tekijyydestä vaikuttavat määrittä-
vän sitä, kuinka vastuullisena suunnittelijan rooli nähdään. 
Käsitykset suunnittelijan roolista ovat alati muuttuvia ja nii-
hin vaikuttavat sekä yleiset taiteen trendit että yhteiskun-
nalliset muutokset. Yleisö tulkitsee aina viestit sekä muodon 
että sisällön valossa. Koska muodon ja sisällön irrottaminen 
toisistaan on keinotekoista, graafisella suunnittelijalla on 
jossain määrin vastuu myös sisällöstä. Vastuu määräytyy 
muodon, sisällön ja sosiaalisen sisällön muodostamasta erot-
tamattomasta kokonaisuudesta. 

Visuaaliseen viestintään kätkeytyy erilaisia arvolatauk-
sia ja siksi suunnittelutyö ja siihen liittyvät päätökset ovat 
eettisiä ja graafinen suunnittelu pohjimmiltaan poliittista. 
Käsitystä graafisen suunnittelijan vastuuvapaudesta ei 
voida selittää sillä, että graafinen suunnittelu olisi itsessään 
neutraalia eikä vastuuta voida perustella sillä, että graafinen 
suunnittelija on tekijä ja näin ollen vastuullinen. Historia on 
itsessään oppitunti, josta seulomalla eri käsityksiä ja käy-
täntöjä alaa voidaan kehittää vastuullisempaan suuntaan.

Teollinen vallankumous ja massatuotanto pirstaloivat 
1800-luvulla suunnitteluprosessin palasiksi, mikä asetti 
lähtökohdat suunnittelijan vaikeasti määriteltävälle roolil-
le. Toisin kuin toivottiin, moderni graafinen suunnittelu ei 
myöhemmin pelastanut maailmaa, vaan etäännytti osal-
taan suunnittelijan sisällöstä ja vastuusta. Vastuullisuuden 
ottamiseksi mukaan graafisen suunnittelun diskurssiin alan 
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täytyi nähdä postmoderni aikakausi, jolloin suunnittelija sai 
arvovaltaa, jota tällä ei ollut aiemmin ollut. Vasta subjektii-
visen ja itsekeskeisemmän lähestymistavan kautta graafi-
nen suunnittelu alettiin nähdä kulttuurisena voimana, johon 
liittyy vastuuta. Vastuullisen suunnittelijan määritelmä 
voidaan löytää kompromissina sekä modernista että postmo-
dernista suunnittelijasta: modernismiin liittyvä korkea 
moraali ja totuudenmukaisuus yhdistettynä postmoderniin 
tekijyyteen voisi tarjota mallin tämän päivän vastuulliselle 
suunnittelulle: 

Keskeisenä ongelmana vastuullisuuskeskustelussa on 
asiakaslähtöisyys, mikä näkyy myös kyselyn tuloksissa. 
Siinä, missä journalistin ammattietiikka keskittyy lukijaan 
ja lääkärin potilaaseen, graafisen suunnittelun ohjeistois-
sa painotetaan asiakkaan tärkeyttä – siitä huolimatta, että 
visuaalinen viestintä saa merkityksensä yleisössä ja vaikut-
taa yleisön kautta myös yhteiskuntaan. Asiakaslähtöisen 
ajattelutavan pitäisi muuttua, jotta vastuullisuudesta yleisöä 
kohtaan voisi tulla osa suunnittelukäytäntöä. 

 ▲ neutraali arvoista → arvoja omaava → arvot tiedostava ja ne 
suhteuttava

 ▲ nöyrä →  ylimielinen → ammattiaan, itseään ja muita yhtälailla 
arvostava

 ▲ tuottaja → tekijä → osa tuotantoprosessia ja tekijyyden jakava
 ▲ moderni → postmoderni →  vastuullinen suunnittelija 
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Vastuutonta suunnittelua ei voida verhota ammattimai-
suudella eikä vastuullista suunnittelua voi ylenkatsoa sen 
ideologisuuden vuoksi, koska jokaisella meistä on ideologi-
nen positio – myös muita arvostellessamme. Graafisen suun-
nittelijan kriittisellä ajattelulla on yksilöntasolla ratkaiseva 
rooli, mutta raamit eettiselle sääntelylle tulisi määrätä alan 
sisältä, jotta keskustelu ei perustuisi subjektiivisten arvojen 
korostamiseen. Graafinen suunnittelun alalla ja opetuksessa 
on tapahduttava itsekritiikkiä, jotta suunnittelukäytäntöjä 
voidaan ohjata vastuullisempaan suuntaan. Suomessa graa-
fisen suunnittelun ala voisi ottaa mallia esimerkiksi AIGAn 
tai Journalistiliiton ohjeistuksesta. 

Kattavan eettisen ohjeiston luomisen tai sertifiointikäy-
tännön avulla graafisen suunnittelun käytäntöihin voitai-
siin tuoda minimimäärä vastuullisuutta, joka ei poissulkisi 
erilaisia maailmankatsomuksia ja ideologioita. Esimerkiksi 
totuuden viestimisen pitäisi olla keskeinen sääntö, eikä 
omasta arvomaailmasta riippuva kiistanalainen asia.

Lääkäreiden ei tule keskittyä pelkästään kauneuskirurgi-
aan eikä graafisten suunnittelijoiden manipuloivan visuaa-
lisen todellisuuden rakentamiseen – taloudellisesta porkka-
nasta huolimatta – fyysisen ja psyykkisen kansanterveyden 
tähden.  

*** 

Vaikka vastuullisuus ja eettisyys ovat olleet aina työtä-
ni määrittäviä keskeisiä tekijöitä,  lopputyötä tehdessäni 
jouduin kyseenalaistamaan uudestaan omat näkemykseni ja 
valintani. Koskaan ei pidä lopettaa esittämästä kysymyksiä. 
Kuten Milton Glaser sanoo: ”Tärkeintä on esittää kysymyk-
siä, vain sillä tavoin vastaukset voivat viedä vastuullisiin 
valintoihin”.
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