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Tutkimukseni käsittelee graafisen suunnittelun alan kilpailuja. 
Pyrin selvittämään, miksi graafinen suunnittelija kilpailee. Tutki-
musintressini taustalla ovat omakohtaiset kokemukset osallistu-
misista graafisen suunnittelun alan kilpailuihin. Olen lähettänyt 
töitäni erilaisiin kilpailuihin joko yksityisenä graafisena suunnit-
telijana tai työryhmän jäsenenä työpaikan kautta. Omien osal-
listumisieni kohdalla minulle on jäänyt epäselväksi, mitä niillä 
hain, toivoin tai saavutin. Siis miksi halusin ylipäätään kilpailla? 
Siksikö, että saisin omia töitäni kollegoiden arvioitavaksi ja arvo-
tettavaksi? Enkö muuten saa suunnittelutöilleni palautetta? Entä 
millä mittareilla suunnittelutöitä voi edes arvottaa ja palkita? Aihe 
kosketti minua omakohtaisesti ja tästä heräsi halu selvittää asiaa. 

Työskennellessäni mainostoimistossa vuosina 2003–2010 
minulle syntyi käsitys, että kilpailumenestys on mainosalalla 
jokseenkin tärkeää ja keskeistä. Tällä jopa mielestäni määriteltiin 
jossain mielessä mainosalan seuraavan vuoden toimintaa ja sitä, 
mikä on sen hetken ”paras” mainos- tai suunnittelutoimisto. Kil-
pailuosallistumisiin, kotimaisiin ja kansainvälisiin, panostettiin 
työpaikallani huomattavia rahasummia. Alan kilpailut tuntuivat 
olevan keino arvottaa toimistojen ja suunnittelijoiden osaamista-
soa – joko alan sisällä tai asiakkaita varten.

Taideteollisessa korkeakoulussa opiskellessani olen pannut 
merkille, että joka vuosi graafisen suunnittelun osaston opiskeli-
joille lähetetään sähköposti, jossa kysytään mitä töitä he haluavat 
lähetettävän Grafia ry:n järjestämään Vuoden Huiput -kilpailuun. 

1. JOHDANTO 
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Siihen voivat osallistua suuret mainostoimistot, suunnittelutoi-
mistot, suunnittelukollektiivit, freelancerit ja alan opiskelijat. 
Taideteollisessa korkeakoulussa mielestäni kannustetaan osallis-
tumaan myös muihin alan kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailui-
hin, vaikka omakustanteisesti. Totuttautuminen alan kilpailukon-
ventioihin ja ensimmäiset maininnat kilpailutilastoihin täytynee 
saada jo suunnittelijauran alkumetreillä. Koulun opiskelijoiden 
ja alumnien kilpailu- ja muusta menestyksestä uutisoidaan myös 
nettisivuilla (”Palkitut”. Taideteollinen korkeakoulu internetsivu 
2010).

Kilpailuhenkisyys ilmiönä ja -traditio ovat mielestäni graafisen 
suunnittelun alalla erityisen vahvoja. Kilpailulla tarkoitan tässä 
vuosittaista kotimaista tai kansainvälistä alan katselmusta tai 
kilpailua, jossa jonkin arvovaltaisen tahon valitsema tuomaristo 
arvottaa ja mahdollisesti palkitsee sarjakohtaisesti joitakin kysei-
seen kilpailuun lähetettyjä jo valmiita suunnittelutöitä. Kilpailu-
jen vuosikirjat ja verkkosivut esittelevät tuloksia, voittajatöitä ja 
niiden tekijöitä. Alan lehdissä kilpailuista on kirjoitettu paljon, 
mutta kirjoittelu on keskittynyt enemmän kilpailujen tuloksiin. 
Harvoin nämä artikkelit pohdiskelevat sitä, miksi kilpaillaan. 
Kysymyksessä on mielestäni vähän kartoitettu, mutta keskeinen 
ilmiö graafisen suunnittelun piirissä. Näiden pohdintojen innoit-
tamana päätin tutkia kilpailuja graafisen suunnittelijan näkö-
kulmasta. Erityisesti minua kiinnosti, mitä kollegat ajattelevat 
graafisen suunnittelun alan kilpailutraditiosta ja -konventioista. 
Tutkimuksen keskeisin aineisto on kymmenen yksilöhaastattelua. 
Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu ja pääkysymykseni 
on: Miksi graafinen suunnittelija haluaa kilpailla?

James F. English on kirjoittanut kilpailuperinteestä taiteen ja 
kulttuurin alalla. The Economy of Prestige -kirjassaan (2005) Eng-
lish käy läpi kulttuuripalkintojen syntyä ja niiden määrän lisään-
tymisen syitä. Hän pohtii sitä, miten kulttuuripalkinnot tarjoavat 
suljetun elitistisen foorumin, johon sisäpiiriläiset voivat osallistua 
ja harjoittaa keskinäistä seläntaputtelua (English 2005, 25). Alfie 
Kohn:in kirja No Contest, The Case Against Competition (1986) 
käsittelee sitä, miten ihmisen elämä on täysin erilaisen ja erilais-
ten kilpailujen läpitunkemaa. Hän käsittelee kilpailun merkityksiä 

amerikkalaisessa kouluympäristössä, perheessä, urheilukilpailuis-
sa ja elinkeinoelämässä. Kohn pyrkii kumoamaan kilpailukonven-
tioita ja vastustaa kilpailua. Elämä voi perustua myös yhteistoi-
mintaihanteisiin, mutta tämä vaatisi Kohn:in mukaan totaalisen 
yhteiskuntarakenteen muutoksen.

Graafisen suunnittelun, markkinoinnin ja julistesuunnittelun 
alalla on monia merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia kilpailuja. 
Pieni osa kilpailuista tuli minulle tutuksi opiskelun myötä mutta 
vielä suuremmassa määrin, kun työskentelin mainostoimistossa. 
Tutkimuksen kohteeksi valitsin erityisesti alan kotimaiset katsel-
mukset, joissa kilpailutöitä arvioidaan ja arvotetaan visuaalisin 
perustein. Suomessa järjestetään vuosittain esimerkiksi Vuoden 
Huiput- ja Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailut sekä kahden 
vuoden välein Lahden kansainvälinen julistebiennale. Perehdyin 
näiden kilpailujen tavoitteisiin, historiaan ja osallistujamääriin. 
Osa kollegoista osallistuu myös alan ulkomaisiin kilpailuihin mut-
ta päätin keskittyä tässä työssä Vuoden Huiput -kilpailuinstituuti-
oon. Kolmekymmentävuotias kilpailu on saavuttanut maassamme 
merkittävän aseman ja sitä pidetään yhtenä alan tärkeimmistä 
– ehkä arvostetuimpana laaja-alaisuutensa vuoksi. (”Kilpailun 
historia – Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 2010) 
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1 Erja Hannula, Mauno Harjun-
pää, Jorma Hinkka, Viktor 
Kaltala, Leena Kaunonen, Asko 
Kekkonen, Timo Kivi, Kaisu 
Klemetti, Kai Kujasalo, Erkki 
Ruuhinen, Vaula Siiskonen, 
Noora Siivonen ja Reijo Valka-
ma (Vuoden Huiput 1981, 1).

2 GRAFIA Suomen Piirtäjäliitto 
– Finlands Tecknarförbund 
perustettiin 22. 5. 1933. 
Yhdistyksen tavoite oli lisätä 
suomalaisen käyttögra-
fiikan ja piirustustaiteen 
tunnettuutta. Vuonna 1963 
nimeksi tuli Taidepiirtäjäin 
liitto Grafia Tecknarförbund ja 
vuonna 1971 nimi lyhennettiin 
muotoon Grafia ry. (Seliger 
2008, 27) Nykyisellään Grafia 
toimii graafisen suunnittelun 
ammatillisena järjestönä, joka 
valvoo jäsentensä ammatillisia, 
oikeudellisia ja taloudellisia 
etuja sekä edistää graafisen 
muotoilun tietämystä ja arvos-
tusta. Grafia ry järjestää Vuo-
den Huiput -kilpailun ja valitsee 
Vuoden Graafikon vuosittain, 
myöntää apurahoja, osallistuu 
Mikkelin Kuvitustriennalen 
ja Lahden kansainvälisen 
julistebiennalen organisointiin, 
järjestää mm. seminaareja sekä 
koulutusta ja jakaa joka toinen 
vuosi Rudolf Koivu -lasten- ja 
nuortenkirjakuvituspalkinnon 
(”Grafian toiminta”. Grafia ry 
internetsivu 2011a).

KILPAILUN IDEA JA SYNTY Vuoden Huiput -kilpailun esikuvat 
ovat ulkomaisia, erityisesti ruotsalainen Art, Bild, Copy och De-
sign -järjestön Guldägg- ja englantilainen Design and Art Direc-
tion -vuosikilpailu (Hinkka 2009, 24). Kun ensimmäinen Vuoden 
Huiput -tempaus järjestettiin maassamme, amerikkalaista mai-
nontaa oltiin esitelty jo 60 vuosikirjan verran New York AD-klubin 
toimesta ja englannin D&AD -vuosikirja oli järjestyksessään 19. 
Suomeen haluttiin myös esikuvien mukainen kilpailu, jotta alalle 
syntyisi yhteishenkeä ja ammatillista keskustelua mainonnan ja 
graafisen suunnittelun asemasta, ilmiöistä sekä näkymistä. (Vuo-
den Huiput 1981, 2)

Kotimainen Vuoden Huiput -kilpailu järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1980. Kilpailun tuloksista julkaistiin vuosikirja ja 
näyttely. Jo tuolloin kilpailu esitteli ”parasta suomalaista mai-
nontaa ja graafista suunnittelua” (Vuoden Huiput 1981, 2). Kilpai-
lun taustalla oli 13 suunnittelijan työryhmä1, joka suunnitteli ja 
toimeenpani oma-aloitteisesti ensimmäisen kilpailun yhteistyössä 
Grafia ry:n2 kanssa. Erkki Ruuhinen esittää asiasta oman näke-
myksensä verkkosivuillaan löytyvässä 80-sivuisessa ”Vuosien 
huiputus” -esityksessä (”Vuoden Huiput”. Erkki Ruuhinen Design 
internetsivu 2011).

Ensimmäiseen kilpailuun osallistuneet työt oli julkaistu vuo-
sina 1979 ja 1980 (Seliger 2008, 28). Voittajatyöt esiteltiin tulosten 
julkaisemisen yhteydessä avatussa näyttelyssä sekä toistamiseen 
myöhemmin samana vuonna. Alalla oli suunniteltu jo vuosia suo-
malaista mainontaa ja graafista suunnittelua esittelevää julkaisua, 
mutta mitään toimivaa käytäntöä ei oltu pystytty kehittämään. 

2. VUODEN HUIPUT 
-KILPAILU 
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(Vuoden Huiput 1981, 1) Ensimmäisen järjestetyn Vuoden Hui-
put -kilpailun taustalla oli tyytymättömyys olemassaoleviin alan 
kotimaisiin kilpailuihin. Muut kilpailut koettiin puutteellisina 
eikä tuloksista jäänyt mitään dokumenttia jälkipolville. Lisäksi 
epäkohdaksi todettiin se, ettei mikään muu olemassaoleva kilpailu 
ollut täysin ammattikunnan vastuulla. Korkealaatuiset työsuori-
tukset haluttiin saada yksien kansien väliin innostamaan suunnit-
telutoimintaa ja näin omalla tavallaan kohottamaan alan yleisiä 
taso- ja laatuvaatimuksia. Ensimmäisen vuosikirjan alkusanoissa 
mainitaan, että kilpailu on ennen kaikkea tekijöiden, siis suunnit-
telijoiden kilpailu (Vuoden Huiput 1981, 2).

SARJAKEHITYS Ensimmäiseen Vuoden Huiput 1980 -kilpailuun 
lähetettiin kaikkiaan 1119 työtä. Kilpailusarjoja oli tuolloin neljä: 
kuluttajamainonta, tuotantohyödykemainonta, mainoselokuvat ja 
tv-grafiikka sekä käyttögrafiikka (Vuoden Huiput 1981, 1). Seuraa-
van vuoden lisäys oli Julisteet-sarja. Kilpailu pysyi viisisarjaisena 
vuoteen 1985 saakka. Vuoden 1986 -kilpailussa sarjoja oli kuusi, 
omaksi sarjakseen tuli Mainostekstit (Vuoden Huiput 1987, 5). 

Vuoden 1990 kilpailuun lisättiin kaksi sarjaa, Äänimainonta 
ja Julkaisugrafiikka (Vuoden Huiput 1991, 5). Seuraavana vuon-
na uutena sarjana tuli Kuvitus ja vuonna 1992 sen kylkiäiseksi 
yhdistettiin Valokuva. Vuoden Huiput 1994 -kilpailuun sarjoja 
yhdistettiin ja kilpailu typistettiin kuusisarjaiseksi. Ylituomari 
Mikko Tarvonen kirjoittaa, että tuomaristoon kutsuttiin entistä 
enemmän nuoria suunnittelijoita ja kilpailusarjoja yhdistettiin 
siksi, ”jotta samat työt eivät tulisi moneen kertaan palkituiksi” 
(Tarvonen 1995, 11).

Seuraavana vuonna kilpailu kuitenkin muuttui kymmensarjai-
seksi. Aivan uusina sarjoina olivat Business to business -mainonta 
ja Uudet mediat (Paltemaa 1996, 8). Sarjojen nimet ovat vaihdelleet 
hieman vuosien varrella ja joitakin sarjoja on yhdistelty. Vuonna 
2005 oli mukana ensimmäistä kertaa ilmainen Nuoret Luovat 
-sarja alle 29-vuotialle. 

Kun kilpailu täytti 30 vuotta vuonna 2009, se jaettiin kahteen 
pääkategoriaan – Markkinointiviestintään ja Muotoiluun ja näissä 
molemmissa oli kahdeksan sarjaa. Lisäksi mukana jatkoi Nuoret 
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Luovat -sarja, Vuoden Asiakashuippu sekä sarjakohtaiset eri-
koispalkinnot joita jakavat alan yritykset tai kilpailun sponsorit. 
(Granström 2010, 9) Kilpailussa voi kilpailla samalla työllä useam-
massa eri sarjassa ja yhteen sarjaan voi osallistua hyvin erityyp-
pisillä suunnittelutöillä. Esimerkiksi Graafinen muotoilu -sarjaan 
voi ilmoittaa vaikkapa postimerkin, ruokalistan, levynkannen, 
kutsun, informaatiografiikkaa, fonttiperheen tai pakkaussuun-
nittelua (liite 1). Kaikilla alasarjoilla on omat osallistumisohjeet 
ja -hinnat (”Vuoden Huiput 2010 -kilpailun hinnat”. Grafia ry 
internetsivu 2011e).

Platinahuippu jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984 ja 
Vuoden Junior -palkinto on jaettu vuodesta 1988 eteenpäin. Pla-
tinahuippu annetaan tunnustuksena usean vuoden kestäneestä 
esimerkillisestä luovasta ja kehittävästä panoksesta alalla. Platina-
huipun saajan valitsee kilpailun ylituomari yhdessä kaikkien tuo-
maristojen puheenjohtajien kanssa. Vuoden Junior -palkinto on 
huomionosoitus nuorelle ja lupaavalle suunnittelijalle. (”Kilpailun 
historia – Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 2010)

TOIMINTATAPA Vuoden Huiput -kilpailussa tarkastellaan aina 
edellisen vuoden töitä. Nykyisellään kilpailutyöt tulee lähettää 
tammikuun loppuun mennessä, ja tuomaristo kokoontuu arvioi-
maan niitä yhden viikonlopun aikana helmikuun alkupuolella. 
Koollekutsutut eri sarjojen tuomaristot valitsevat palkittavat 
kilpailutyöt. Tuomaristoon valituksi tuleminen edellyttää menes-
tystä ammatissa ja oman ammattikuntansa arvostusta. Vuoden 
Huipuissa ansioituneet kilpailutyöt palkitaan Kulta- ja Hopeahui-
puilla sekä Kunniamaininnoilla, minkä lisäksi joitakin voidaan 
valita vuosikirjaan. Nuoret Luovat -sarjassa jaetaan yksi Tikapuu-
palkinto ja kolme Kunniamainintaa. Tuomaristot valitsevat omas-
ta sarjastaan maksimissaan neljä tai viisi Hopeahuippua, joista 
yksi voidaan nostaa Kultahuipuksi. Palkitut työt ja niiden tekijät 
esitellään Vuoden Huiput -vuosikirjassa ja -näyttelyssä. Tulokset 
julkistetaan ja palkinnot jaetaan huhtikuussa järjestettävässä 
palkintogaalassa.

Vuosikirjoissa palkittujen töiden yhteydessä on lyhyt arvos-
teluperuste, miksi kyseinen kilpailutyö on huomioitu Kulta- tai 

Hopeahuipulla. Kirjan alussa on Grafian puheenjohtajan puheen-
vuoro, kilpailun ylituomarin lausunto ja jokaisen sarjan kohdalla 
kyseisen tuomariston puheenjohtajan lausunto sekä perustelut 
päätöksille. Kirjassa on myös käyty läpi kilpailun säännöt, tehtä-
vät ja periaatteet. Kilpailun periaatelista sisältää yksitoista kohtaa 
(”Kilpailun periaatteet – Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 
2011c).

Vuoden Huiput -kilpailun organisoinnista vastaa Grafia ry:n 
hallitus sekä tehtävään valitut luottamus- ja toimihenkilöt. Näyt-
telyn ja vuosikirjan tehtävä on ennen kaikkea tuoda julki palkitut 
ja parhaat kilpailuun lähetetyt työt sekä niiden tekijät. Tärkeänä 
pidetään myös tuomaristojen arvioiden ja näkemysten julkituon-
tia menestyneistä kilpailutöistä. Koko tapahtuman tarkoituksena 
on esitellä mainontaa ja graafista suunnittelua myös suuremmalle 
visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneelle yleisölle. Ensimmäises-
tä kilpailustä lähtien näyttelyaineistot on lahjoitettu Designmuse-
on kokoelmiin (Sandelin 2003, 4). Grafia ry julkaisi nettisivuillaan 
helmikuussa 2011 digitaalisen arkiston ensimmäisen osan Vuoden 
Huiput -kilpailuista vuosilta 1980–1999. Kuva-arkistosta löytyvät 
palkitut ja vuosikirjaan päässeet työt sekä tekijätiedot. (”Vuoden 
Huiput arkisto –”. Grafia ry internetsivu 2011d)

Grafian toimintaa rahoitetaan suurelta osin Kopioston valoko-
piointikorvauksilla (”Grafia”. Grafia ry internetsivu 2011b). Vuoden 
Huiput -tapahtuma rahoitetaan kilpailun osallistumismaksuilla, 
alan järjestöjen, medioiden, suunnittelutoimistojen ja yritysten 
antamalla tuella sekä vuosikirjan myynti- ja julkaisumaksuilla 
(”Kilpailun periaatteet – Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 
2011c). Vuoden 2010 Vuoden Huiput -vuosikirjan painatuskului-
hin Grafia sai Muotoilutoimikunnan tukea 10 000 euroa (Sandelin 
2011, 3).

TAVOITTEET, PERIAATEET JA ARVIOINNIN PERUSTEET 
Kilpailun yksitoistakohtaisessa periaatelistassa tuodaan julki 
kilpailun tehtävät, tavoitteet ja toimintatavat. ”Tapahtuma tähtää 
suunnittelun tason nostamiseen, luovuuden ja omaperäisyyden 
voimistamiseen ja suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämi-
seen.” Listassa korostetaan tuomariston toiminnan eettisiä arvoja 



16 
VUODEN HUIPUT -KILPAILU

17 
VUODEN HUIPUT -KILPAILU

sekä tuodaan esille hyvät toimintatavat tuomaroinnissa. Palki-
tuksi tulemisen kriteereiksi mainitaan esimerkillinen luovuus, 
omaperäisyys, esitystapa, sisältö ja muotoilu. (”Kilpailun periaat-
teet – Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 2011c)

Kilpailuun valitaan joka vuosi ylituomari ja tuomaristot. 
Ylituomari valvoo tuomaristojen työskentelyä ja hän voi kutsut-
taessa osallistua eri tuomaristojen päätöksentekoon. Eri sarjojen 
tuomaristojen jäsenmäärä on vuosien varrella vaihdellut, sarjan 
tuomaristossa on voinut olla vain kaksi tai jopa kahdeksan jäsen-
tä. Kilpailun kahdeksannessa periaatekohdassa korostetaan, että 
”tuomaristot on valittava markkinointiviestinnän ja muotoilun 
parhaista voimista, ammatissaan menestyneistä ja ammattikun-
tansa keskuudessa yleistä arvostusta nauttivista suunnittelijoista 
ja tekijöistä” (”Kilpailun periaatteet – Vuoden Huiput”. Grafia ry 
internetsivu 2011c).

Nykyisten kilpailusääntöjen mukaan jokaisella kilpailusarjalla 
on oma nelihenkinen tuomaristonsa, joista yksi toimii puheen-
johtajana (”Kilpailusäännöt – Vuoden Huiput 2010”. Grafia ry 
internetsivu 2011f). Tuomaristot eivät koostu pelkästään graafi-
sista suunnittelijoista tai visuaalisen- tai mainonnansuunnittelun 
ammattilaisista. Kilpailusarjasta riippuen tuomariston jäsenen 
toimenkuva voi olla näyttelijä, elokuvaohjaaja, tuottaja, planneri, 
copywriter, strategiajohtaja, projektijohtaja jne.

Kilpailussa arvioidaan eri sarjoissa töiden visuaalista toimi-
vuutta, ideointia, toteutustasoa ja luovuutta. Näitä ei kuitenkaan 
sen kummemmin määritellä tai tarkenneta, mitä määritelmillä 
tarkoitetaan kilpailun kokonaisuutta ajatellen tai sarjakohtaises-
ti. Palkitsemisen tavoitteena on valita joukosta parhaimmisto, 
kilpailutyöt ”jotka ovat esimerkillisiä luovuuden, omaperäisyyden, 
esitystavan, sisällön ja muotoilun osalta” (”Kilpailun periaatteet 
– Vuoden Huiput”. Grafia ry internetsivu 2011c). Kilpailutöiden 
lähettäjät eivät tiedä, ketkä töitä kilpailuun lähettävät ja minkä-
laisten töiden kanssa oma työ kilpasarjassa kamppailee. Töiden 
tekijöitä ei tuoda esiin tuomaristotyöskentelyn aikana, joten 
tuomarit eivät välttämättä tiedä, kenen suunnittelijan tai suunnit-
telutoimiston tekemä työ on kyseessä arviointihetkellä.
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3. TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 

Hannu Konttinen painotti vuoden 2005 Grafia-jäsenlehdessä: 
”Vuosikilpailun tehtävänä on myös tuoda yhteiseen tarkasteluun 
kaikki suomalaisen graafisen suunnittelun ja mainonnan parhaat 
työt, sekä koota suomalaiset suunnittelijat keskustelemaan suun-
nittelutyön näkymistä, arvioimaan kilpailutöitä ja palkitsemaan 
niitä. Alusta lähtien kilpailu on ollut suunnittelijoiden, ei mainos-
tajien, eikä mainostoimistojen välinen kilpailu.” (Finne 2005, 11)

Käsittelen tässä työssä kotimaassa järjestettävää arvostettua 
kilpailua ja siihen osallistumista graafisen suunnittelijan näkökul-
masta. Kysymykset joihin pyrin tutkimuksessa vastaamaan ovat: 
Miksi graafinen suunnittelija haluaa kilpailla? Miksi graafinen 
suunnittelija haluaa osallistua Vuoden Huiput -kilpailuun ja mitä 
toiveita osallistumiseen liittyy? Minkälaisia laatuvaatimuksia 
kilpailutyölle asetetaan? Miten graafinen suunnittelija suhtautuu 
alan kilpailuihin ja millainen mielikuva Vuoden Huiput -kilpailus-
ta on? Voiko kilpailumenestys vaikuttaa suunnittelijan urakehi-
tykseen tai voiko siitä olla jotakin haittaa? Miten Vuoden Huiput 
-kilpailua voisi kehittää?
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TUTKIMUSMENETELMÄNÄ TEEMAHAASTATTELU Kun 
tutkimusintressini oli rajautunut yhteen kotimaiseen kilpailuun 
ja -kysymykseni olivat tarkentuneet, mielestäni luontevin ajatus 
oli kerätä aineisto tekemällä laadullinen haastattelututkimus. 
Oletin että saan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla 
kaivettua aihepiiristä jotain ennalta-arvaamatonta tietoa, mieli-
piteitä, käsityksiä, vaikutuksia ja uskomuksia, mitä en lomake- /
kyselymenetelmällä tai muunlaisella aineistolla välttämättä saisi. 
Odotin että aihepiiristä nousisi esille jotain yllättävää ilmiön 
moninaisuudesta, minkä haastateltavat itse tuovat esiin (Hirsjärvi 
et al. 2008, 11). Tähän tutkimusraporttiin on poimittu runsaasti 
haastattelulainauksia. Päädyin tähän ratkaisuun, koska lukija voi 
näin myös punnita tekemieni tulkintojen perustan kestävyyttä ja 
tehdä aineistosta omia tulkintoja.

Tein kaikki kymmenen haastattelua itse. Tämä oli haastava 
ja mielenkiintoinen oppimiskokemus. Ensinnäkin sen takia, että 
sain suoran kontaktin tutkimuskohteisiin ja olin itse uudessa ti-
lanteessa, koska en ollut juurikaan aikaisemmin tehnyt haastatte-
luja. Osa haastateltavista oli minulle ennestään tuttuja eri yhteyk-
sistä, mutta en kokenut tätä haastattelun onnistumisen kannalta 
haittana, helpotuksena tai vääristävänä tekijänä. 

Yritin saada haastatteluihin mahdollisimman keskusteluno-
maisen ilmapiirin, mutta luonnollisesti tilanteessa haastattelijalla 
sekä haastateltavalla oli omaksutut roolit ja minulla oli teema-alu-
eet jotka halusin käydä läpi haastateltavan kanssa. Tasavertainen 
arkikeskustelu ei siis ollut kyseessä, vaan toimin tiedon kerääjänä 
ja haastateltava tiedon antajana (Ruusuvuori et al. 2005, 23).

 Teemat, jotka kiinnostivat minua tämän tutkimuksen puit-
teissa Vuoden Huiput -kilpailuosallistumisiin liittyen, olivat haas-
tateltavan osallistumismotivaatio, toiveet ja arvot, mahdolliset 
hyödyt ja haitat sekä suunnittelijan visiot kilpailun tulevaisuudes-
ta. Haastattelussa nousi esiin myös monia muita aihepiirejä, joita 
olisi ollut mielenkiintoista käsitellä syvemmin, vaikka ne eivät 
relevantteja tutkimustehtäväni kannalta olisi olleetkaan. Haas-
tattelijana minun piti tehdä nopeat ratkaisut, mihin suuntaan 
kannattaa edetä ja kuinka pitkästi. Tämä oli joissakin tapauk-
sissa erittäin harmillista, mutta minun piti huolehtia siitä, että 

[H: Mitä tulee mieleen Vuo-

den Huiput -kilpailusta?]

Ääm, (..) ne juhlat ((nau-

rahdus)) [nii nii] .h haluutsä 

et mä vastaan silleen nii-

ku ää pitemmin vai [voit 

kertoa ihan vapautuneesti] 

ääm no, (..) tavallaan se 

ett- että tota noin (.) et se 

näyttely on yleensä aina 

pettymys, koska siihen ei 

osallistu läheskään kaikki 

– –.” / Nuori Luova
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ennalta-asetetut teemat tulisivat kaikki läpikäydyiksi varatun ajan 
puitteissa. (Liite 2)

Jokaisesta haastattelusta muodostui kaksi aineistoa analyysia 
varten: haastattelun äänite ja siitä litteroitu teksti. Huomasin 
ensimmäistä haastattelua tehdessäni, että minun oli samanaikai-
sesti lähes mahdotonta tehdä muistiinpanoja, koska tilanteessa 
oli todella tarkattava, mitä haastateltava puhuu, jotta voin esittää 
mahdollisia jatkokysymyksiä. Näin ollen juuri mitään omia mer-
kintöjä haastatteluista ei minulle kertynyt. Haastattelutilanteen 
olisi voinut myös videoida, mutta halusin saada aikaan mahdolli-
simman luontevan ja vapautuneen keskustelun. Mielestäni nauhu-
ri unohtui tilanteessa nopeasti, verrattuna siihen, että haastatte-
lutilanteessa olisi ollut videokamera (Hirsjärvi et al. 2009, 92-93). 

HAASTATELTAVIEN VALINTA Hahmottelin haastateltavien 
listaa aluksi niin, että kaikki toimisivat freelancereina joko omalla 
työhuoneellaan tai pienessä suunnittelijakollektiivissa. En silti 
nähnyt mitään hyvää syytä, miksen haastattelisi myös suurissa 
mainos- ja suunnittelutoimistoissa sekä kustantamoissa työsken-
nelleitä laajemminkin. Niinpä päätin haastatella erilaisissa työym-
päristöissä toimineita ja toimivia graafisia suunnittelijoita toivoen 
saavani monipuolisempia vastauksia.

Haastateltavien määrää ja rajausta graafisiin suunnittelijoi-
hin voi pitää suppeana, koska Vuoden Huiput -kilpailuun voivat 
osallistua esimerkiksi myös copywriterit, valokuvaajat, ohjaajat 
ja tuottajat. Olisi ollut mielenkiintoista haastatella myös heitä tai 
pelkästään mainostoimistoissa työskenteleviä. Mutta graafisen 
suunnittelijan näkökulmasta minua kiinnosti juuri eri ikäisten 
kollegoiden mielipiteet ja käsitykset Vuoden Huiput -kilpailusta 
sekä se, miten kilpailumenestys on mahdollisesti vaikuttanut hei-
dän urakehitykseensä tai minkälaisia kokemuksia heillä siitä on. 

Mahdollisten haastateltavien nimiä kertyi nelisenkymmentä, 
ehdokkaista ei siis ollut pulaa. En tämän tutkimuksen puitteissa 
voinut heitä kaikkia haastatella, joten oli mietittävä valintakri-
teerit tarkasti. Halusin mahdollisimman monipuolisen otoksen. 
Lopulta käytin apuna haastateltavien valinnassa Vuoden Huiput 
-kilpailun viimeisintä palkintotilastoa vuodelta 2009. Alkuperäi-
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nen suunnitelma oli tehdä 12-16 haastattelua siten, että saisin 
sukupuolijakauman tasan. Mitään yläikärajaa en haastateltaville 
määritellyt. Halusin mukaan ainakin nuoremman suunnitteli-
japolven edustajan sekä vastakohdaksi alan konkarin. Lisäksi 
palkitun suunnittelijan ja sellaisen, joka on ollut tuomaristossa 
mukana. Pyrin saamaan haastateltavien joukkoon myös sellaisia 
suunnittelijoita, jotka jättäytyvät tarkoituksella ulkopuolelle tai 
vastustavat jostakin syystä Vuoden Huiput -kilpailua. Tällaisten 
suunnittelijoiden löytäminen osoittautui haasteelliseksi, koska 
palkintotilasto antoi äkkiseltään sellaisen kuvan, että ikään kuin 
kaikki nimeltä tuntemani suunnittelijat ovat jossain vaiheessa 
uraansa osallistuneet Vuoden Huiput -kilpailuun. Mukaan etsiytyi 
kuitenkin kaksi haastateltavaa, jotka edustivat tätä ryhmää. Tässä 
työssä ei siis ole mikään satunnaisotos kotimaisista graafisista 
suunnittelijoista, vaan mielestäni tarkoitukseen sopiva otos alan 
asiantuntijoista. 

Otin yhteyttä haastateltaviini puhelimitse. Yllättävää oli se, 
miten positiivisesti haastattelupyyntöihini suhtauduttiin ja miten 
paljon aiheeni herätti innostusta sekä mielenkiintoa. Kun saimme 
haastatteluajan sovittua, lähetin haastateltavalle vielä sähköpos-
tina haastattelun teemat ja lyhyen kuvauksen tutkimusintres-
sistäni. Lupasin säilyttää haastateltavien anonymiteetin. Puolet 
haastateltavista piti tätä tärkeänä, mutta muut olisivat mielellään 
esiintyneet omalla nimellään (Ruusuvuori et al. 2005, 17).

TUTKIMUSJOUKKO Tässä tutkimuksessa pääaineistona on 
kymmenen yksilöhaastattelua. Haastatteluajankohtana nuorin 
haastateltavista oli 24-vuotias ja vanhin 64 vuotta. Sukupuolija-
kauma on tasan ja haastateltavien keski-ikä oli 38,6 vuotta. Pyrin 
suoriutumaan haastatteluista tunnissa. Haastattelujen kestot 
vaihtelivat aika tavalla noin 35 minuutista puoleentoista tuntiin 
(liite 3). Kysyin aluksi haastateltavan taustatiedot ja toimenkuvan. 
Kaikki vastasivat toimivansa graafisina suunnittelijoina. Kolme 
piti kuvittamista myös toimialanaan ja yksi mainitsi toimivansa 
myös taiteilijana. 

Aloituskysymyksen jälkeen ryhdyimme käsittelemään itse 
haastatteluteemoja. Kaikissa haastatteluissa käytiin samat teema-

alueet läpi ja anonymiteetin säilyttämiseksi keksin haastateltaville 
pseudonyymit. Jotkut haastateltavista puhuivat teemoista ikään 
kuin sekoitetusti. Osallistumismotivaatio-teeman kohdalla saatet-
tiin tuoda esiin vaikkapa kilpailusta koituneita hyötyjä ja haittoja 
tai kilpailuun sekä palkintoihin liittyviä arvoja ja arvostuksia. 
Haastattelun lopuksi kysyin kaikilta haastateltavilta avainhenki-
löä, jota he haluaisivat minun haastattelevan tämän tutkimuksen 
puitteissa. Tämän lumipallomenetelmän avulla sovin ja tein oike-
astaan vain kaksi haastattelua. (Liite 2)

Haastateltavat tässä tutkimuksessa ovat: 1. Taiteilija, 2. Nuori 
Luova, 3. Huippusuunnittelija, 4. Platinisti, 5. Graafikko-Kuvittaja, 
6. Julkaisusuunnittelija, 7. Kuvittaja, 8. Ylituomari, 9. Junior-AD 
ja 10. Yrittäjä. (Liite 3)

Kolme haastateltavista: Huippusuunnittelija, Ylituomari ja 
Junior-AD työskentelivät haastatteluhetkellä joko suuressa tai 
keskisuuressa helsinkiläisessä markkinointi- ja/tai mainostoi-
mistossa. Yrittäjä työskenteli perustamassaan pienessä suunnit-
telutoimistossa. Kahden haastateltavan, Graafikko-Kuvittajan ja 
Kuvittajan, työhistoria sisältää työrupeaman suuressa suomalai-
sessa kustantamossa, mutta he työskentelivät haastatteluhetkellä 
freelancereina. Taiteilija, Nuori Luova ja Julkaisusuunnittelija 
työskentelivät itsenäisesti työhuoneillaan. Platinistin työhistori-
asta löytyy monenlaisia työympäristöjä, -paikkoja ja toimenkuvia, 
mutta haastatteluhetkellä hänkin työskenteli omassa studiossaan. 
Kaikkia haastateltavia yhdistää se, että he toimivat graafisina 
suunnittelijoina. Lisäksi kaikki haastattelut on tehty Helsingissä.

AINEISTON KÄSITTELY JA ANALYYSI Aluksi tarkoituksena 
ei ollut litteroida tehtyjä haastatteluja kokonaisuudessaan, vaan 
poimia sieltä täältä rajaukseni kannalta tärkeimmät sitaatit. 
Mutta kun aloin litteroida ensimmäistä haastattelua, minulle tuli 
nopeasti selväksi, miten oivallinen keino se on tutustua haas-
tatteluaineistoon (Ruusuvuori et al. 2010, 13-14). Siispä päätin 
litteroida kaikki haastattelut melkein kokonaisuudessaan, jolloin 
haastattelutekstiä kertyi kaikkiaan liki sata sivua. 

Tarkoitus ei ollut analysoida haastateltavan sävelkulkua, pu-
henopeutta, äänenvoimakkuutta tai -sävyjä, epäröintejä tai muuta 
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ei-kielellistä ilmaisua, joten en merkinnyt näitä litteraatioon. En 
myöskään sisällyttänyt litterointiin huomioita haastateltavan 
olemuksesta, liikkeistä ja eleistä tai käyttäytymisestä haastatte-
lutilanteessa. Murrekieliset ilmaisut olen jättänyt litteraatioon, 
mutta puhekielistä toistoa olen siistinyt (Alasuutari 1999, 85). 
Vaikka aluksi ei ollut tarkoitus, niin merkitsin kuitenkin litteroin-
tiin tauot, sisään- ja uloshengitykset, naurahdukset ja päällekkäis-
puhunnat. Valitsin karkean litterointitavan, koska minua kiin-
nosti asiasisältö, tieto ja poikkeustapaukset sekä se, mistä asioista 
vaietaan tai mitä jätetään keskustelun ulkopuolelle.

Huomasin, että haastattelujen ja litteroinnin jälkeen koodaa-
miseen ja analyysiin siirtyminen tuntui haasteelliselta. Tähän 
vaikutti osaltaan haastateltavien puheen tietynlainen sekavuus 
ja epäyhtenäisyys (Ruusuvuori et al. 2010, 219). Kertynyt aineisto 
vaikutti aluksi hahmottomalta ja vivahteikkaalta massalta, mutta 
en kokenut, että olisin luhistunut tämän alle. 

Kun ryhdyin käsittelemään, järjestelemään ja luokittelemaan 
aineistoa, pyrin pitämään koko ajan mielessä ne asiat miksi 
ylipäätään lähdin kokoamaan aineistoa ja sen, että aineisto vas-
taisi tutkimuskysymyksiini (Mäkelä et al. 1990, 37). Litteroinnin 
jälkeen pelkistin, listasin, ryhmittelin ja tiivistin aineistoa sekä 
järjestin sitä yhdistävien teemojen alle. On syytä mainita, että tein 
tämän erittäin intuitivistisesti tarkastellen aineistoa tietenkin 
omasta ajatusmaailmastani käsin. Tärkeintä oli epäolennaisuuk-
sien karsiminen, vaikka halusin saada ilmiöstä silti monipuolisen 
käsityksen (Tuomi et al. 2002, 102-13). Kiinnostavaa oli se, miksi 
haastateltavat toimivat kuten toimivat ja mitä yhteneväisyyksiä 
sekä eroja toimintatavoissa löytyy. Minua kiinnosti haastateltavi-
en mielipiteet, näkemykset ja kokemukset sekä se, millä tavoin he 
perustelivat omia valintojaan (Ruusuvuori et al. 2010, 220).
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4. TEEMAT 

Haastateltavien ikähaitari oli lopulta 40 vuotta, joten heidän 
työuransa olivat tietenkin hyvin eri vaiheissa haastatteluhetkellä. 
Keskusteluissa tuli esiin myös monia muita aiheeseen liittyviä 
aiheita, joista yhtenä voisi mainita Vuoden Huiput -kilpailun tuo-
maroinnin. Suurin osa haastatelluista oli ollut tuomaristossa mu-
kana. Heillä oli tilanteesta monenlaisia kokemuksia, jotka olivat 
käsitykseni mukaan pääosin positiivisia. En nostanut tätä omaksi 
teemakseen, koska se ei tuntunut tutkimustehtäväni kannalta 
oleelliselta. Aihetta kuitenkin käsitellään hieman muiden tee-
mojen yhteydessä. Aineistosta nousi tutkimusraporttiin mukaan 
kuusi teemaa: 1. kilpailija(tar), 2. suunnittelijan monet kilpaken-
tät, 3. mielikuva Vuoden Huiput -kilpailusta, 4. kilpailuodotukset 
ja toiveet, 5. hyödyt ja haitat, sekä 6. tulevaisuus. 

Haastatteluissa ilmeni miten monenlaisia kilpailijoita voi olla, 
mikä liittyi osittain haastatellun työympäristöön. Haastateltavia 
kiinnostivat erilaiset alan kilpailut, mikä saattoi johtua heidän 
erikoisalastaan tai tavastaan osallistua niihin. Heillä oli omat 
toiveensa kilpailuosallistumisiin liittyen ja aineistossa tuli esiin 
myös kilpailusta aiheutuneita hyötyjä ja haittoja. Kiinnostavaa oli 
myös se, minkälaisena haastateltavat näkivät Huippujen tulevai-
suuden ja minkälaisia parannusehdotuksia heillä kilpailuun oli.
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KILPAILIJA(TAR) Haastatteluissa korostui haastateltavien 
senhetkinen työympäristö, siis se, mistä ja kuka Vuoden Huiput 
-kilpailuun osallistuu ja millä volyymilla. Haastatteluhetkellä 
työhuoneella työskenteli peräti kuusi haastateltavista. Loput neljä 
työskentelivät erilaisissa toimistoissa. Haastatellut mainitsivat 
myös joitakin kokemuksia aiemmista työpaikoista, mutta oletuk-
sia ja arveluita esitettiin myös oman työnkuvan ja työympäristön 
ulkopuolelta. Esiin tuli hyvin erilaisia syitä, miksi töitä halutaan 
kilpailuun lähettää tai jätetään lähettämättä. Tarkoituksena oli 
saada tämän otoksen perusteella kuva siitä, minkälaisia osallistu-
missyitä kilpailijoilla voi olla.

Osalla haastateltavista oli selkeä käsitys omasta kilpailuase-
mastaan kentällä. He jopa puhuivat siitä, ketkä toimivat heidän 
vastustajinaan tai omasta roolistaan kilpailussa. Mitään tiettyä 
kilpailijatyyppiä en löytänyt, vaan monenlaisia, johon liittyi 
suunnittelijan työnkuva ja erikoisala. Freelancereille osallistu-
miskynnys oli korkeampi ja osallistumista mietittiin tietenkin 
taloudellisista lähtökohdista sekä työn mahdollisuuksien kannal-
ta. Keskusteluissa ilmeni myös tapoja, joilla mainostoimistot ja 
kustantamot osallistuvat kilpailuihin tai suorittivat kilpailutöiden 
karsintaa.

TAITEILIJA työskenteli jaetulla työhuoneella. Hän oli osallistunut 
ja lähettänyt suunnittelutöitään Vuoden Huiput -kilpailuun. 
Hän koki toimivansa aivan alan ja kentän marginaalissa, kau-
kana keskiöstä – osin toimenkuvansa ja asiakkaiden vähyyden 
takia. Kilpailuosallistumisten kautta Taiteilija halusi suunnit-
telutöilleen lisänäkyvyyttä alan sisällä, koska työt oli suun-
nattu pienelle kohderyhmälle. Hänen ensisijainen ja tärkeämpi 
tavoite oli pääsy vuosikirjan sivuille.

”Jos mä teen jonku julisteen tai jotain muuta, ni niitten näky-
vyys on hyvin pieni. – – Mua kiinnostaa aika paljon siin et mä 
halusin oikeestaa päästä siihen kirjaan. – – Se on mun mielest 
ihan siisti juttu se kirja. – – Mukavaa et jossain kirjastossa joku 
tiätsä kakskymppinen justalottanu opiskelija ehkä löytää, et 
se – – tutustuu vanhaan suomalaiseen graafisee suunnitteluu 
ja mainontaan.” 

Kyllä muukin menestys oli tervetullutta. Mitään työtä ei lähe-
tetty kilpailuun häviämään, vaan oletuksena oli, että työ voisi 
voittaa koko sarjan. Taiteilija oli kustantanut osallistumisensa 
aina itse ja kilpailutyön piti läpäistä hänen tekemänsä karsinta 
ja hyvyys-kriteerien tuli täyttyä, jotta työ valikoitui. Parhaat 
työt lähetettiin, joilla olisi mahdollisuuksia päästä kirjaan 
saakka, mikä osaltaan karsi kokeellisimmat työt pois. Lisäksi 
puolet töistä jäi yleensä lähettämättä vain kustannussyistä.

NUORI LUOVA toimi kuvittajana ja graafisena suunnittelijana 
hänelle tarjotussa studiotilassa. Hänen asiakkainaan olevat 
mainostoimistot olivat ilmoittaneet varsinkin hänen kuvi-
tustöitään eri kilpailuihin. Tämä oli toivottavaa ja myös se, 
että asiakas maksaisi osallistumismaksut. Menestyksekkäi-
den kilpailujen jälkeen hänelle tuli olo, että oli jo osoittanut 
olevansa tarpeeksi ja riittävän hyvä, eikä hän uskonut, että 
uudet palkinnot toisivat enää samanlaista henkilökohtaista 
iloa. Nuoren Luovan osallistumismotivaationa oli se, että hän 
kaipasi yhteisön hyväksyntää ja itsetunnon pönkitystä omalle 
orastavalle uralleen: 

”No mä sanoisin, että sil on paljon sen kanssa tekemistä et on 
nuori ja vast ura ja disaineridentiteetti jotenki rakentumassa 
ja haluu sitä vahvistusta muulta ympäröivältä yhteisöltä siitä, 
että tekee hyvää työtä.” 

Nuori Luova korosti, että suunnittelijaidentiteetin rakennus 
oli hänelle tärkeä asia, mutta tunsi useita kollegoita, jotka mie-
luummin keskittyivät työntekoon kuin painiskelivat tällaisten 
asioiden parissa. 

HUIPPUSUUNNITTELIJA suhtautui Vuoden Huiput -kilpailuun 
kielteisesti. Hän oli työskentellyt suuressa helsinkiläisessä 
mainostoimistossa graafisena suunnittelijana yli kymmenen 
vuotta. Vuosikilpailuun osallistuttiin muiden mukana työryh-
män jäsenenä. 
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”Oon ollu tiimeissä ketkä on osallistunu. – – Emmie oo ikinä – – 
päättäny että siihe osallistutaa, mutten mie oo toisaalta taas 
nimeeni sieltä pois otattanu – – muutama firisduuni siello ollu, 
mut nekii joko asiakkaan tai jonku muun lähettämiä.”

Huippusuunnittelijalle Vuoden Huiput oli työuran alusta läh-
tien näyttäytynyt vastenmielisenä. Hän mainitsi, ettei arvosta 
kilpailun tuloksia. Paradoksaalista oli, että hänen sijoituksensa 
palkintotilastossa oli kuitenkin erittäin korkea. Keskustelus-
sa tuli selväksi, ettei hänellä oikeastaan ollut vaikutusvaltaa 
siihen, mihin kilpailuihin mainostoimisto osallistuu ja minkä-
laisilla töillä. 

”Jokuhan niit päätöksiä tekee mie en oo siihe ikinä joutunu ja 
– – jos miulta kysyttäs ni myö ei lähetettäs, ni sen takii miult 
ei kysytä.”

PLATINISTI työskenteli haastatteluhetkellä oman asuntonsa 
yhteydessä olevassa studiossa. Tarvittaessa ja tilanteesta riip-
puen hänellä oli saatavilla kaksi–neljä vakituista assistenttia 
avukseen. Uransa aikana hän oli työskennellyt art directorina 
mainostoimistoissa, graafisena suunnittelijana kustantamossa, 
alan opetustehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Ei yllätä, että 
hänet oli palkittu kotimaassa ja kansainvälisesti. Platinisti 
lähetti satunnaisesti töitään alan eri kilpailuihin. Tietynlaisen 
aikaperspektiivin antoi se, että Erkki Ruuhinen ja Asko Kekko-
nen olivat esitelleet hänelle Vuoden Huiput -kilpailun perusta-
misideaa erään lounaan yhteydessä 70-luvulla.

”Mä en oo ollu kauheen aktiivinen sen kanssa sanotaan kah-
teenkymmeneen tai enemmänki- pariinkymmeneen vuoteen 
– – mä olen kyllä nyt – – viime vuosina sinne vähän lähettäny 
duuneja taas, mä en tiedä pitäiskö tätä nyt sanoo mut, et vä-
hän ku on saanu apurahoja Grafialta ni sit jotenki tuntunu  
et pitää olla muutakin aktiviteettia siinä.”

Hän piti itseään epäaktiivisena osallistujana. Syy pitkään osal-
listumistaukoon oli kansainvälisen toiminnan aktivoituminen. 

”Mä oon aatellu et lähe-

tän sinne mikä on ollu 

mun omast mielest ehkä 

parasta ja – – et tää vois 

ehkä päästä siihe kirjaan 

asti. Et kaikki sanotaan 

kokeellisimmat jutut mä 

oon suosiol jättäny pois, 

vähänki artsummat.”

/ Taiteilija
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”Mut et sit vaan oli tullu näit näyttelykutsuja ja jurykutsuja ja 
muita ja sit oli se kansainvälinen toiminta oli paljon jotenki, 
mä koin sen egoistisesti mielenkiintosemmaks ja antosam-
maks. Kivempi mennä Pariisin kun pyörii Hämeentiellä.” 

Vuoden Huiput -kilpailussa ongelmakohtana oli se, että sitä 
hallitsi liikaa mainostoimistoajattelu. Tämä oli yksi syy siihen, 
miksi Platinisti jättäytyi kilpailusta pitkäksi aikaa pois, mutta 
osallistui kyllä ulkomaisiin kilpailuihin. Hän ei väheksynyt 
kilpailua vaan piti sitä rakenteellisesti hyvänä, positiivisena ja 
kannatettavana ilmiönä alalla, ajoittaisesta osallistumispassii-
visuudestaan huolimatta.

GRAAFIKKO-KUVITTAJAN työhistoria piti sisällään kymmen-
vuotisen rupeaman kustantamossa. Kun haastattelu tehtiin, 
hän työskenteli itsenäisesti muutaman muun suunnittelijan 
kanssa jaetulla työhuoneella ja oli keskellä oman toimenku-
vansa muutosta. Häntä kiinnosti erityisesti kuvittaminen. 
Kustantamosta osallistuttiin myös Vuoden kaunein kirja 
-katselmukseen. 

”Siis mä oon itse pärjänny hirveen huonosti kilpailuissa, joten-
ki mua aina vaivas se, et ku lähetettiin kysymättä – – sanoisin 
jo hyvissä ajoin ennen ku – – skaba taas lähestyy, että mä en 
haluu et mult lähetetään mitään. Mä en tiedä onks se mahdol-
lista koska tekee – – tietylle työnantajalle.” 

Kustantamon eri osastojen vastaavat graafikot valikoivat ja 
päättivät siitä, mitkä kirjat lähetetään kilpailuihin. 

”Yhdessä päätetään, et mitkä näist on ne mitkä kannattaa lä-
hettää Kirjavalioihin ja sit taas Vuoden Huippuihin ne on kaks 
aivan eri kilpailua.”

Graafikko-Kuvittaja kuuli useasti vasta jälkikäteen, mitä 
hänen suunnittelemiaan töitä kilpailuihin oli lähetetty. Hän oli 
osallistunut Vuoden Huippuihin myös freelancerina. 

”Se pari kertaa ku sinne on ikinä itsenäisesti mitään lähettäny 
ni on ollu tärkeetä, et siin työs on jotain vähän enemmän kuin 
jossain ihan perusduunissa ja et siihen on tyytyväinen.”

JULKAISUSUUNNITTELIJAN toimialana olivat graafinen muo-
toilu sekä julkaisugrafiikka. Hän työskenteli yksityisyrittäjänä. 
Samalla työhuoneella työskenteli kaksi muutakin henkilöä. 
Julkaisusuunnittelija oli osallistunut oman yrityksensä kautta 
Vuoden Huippuihin ja Kaunein kirja -kilpailuun muutamia 
kertoja. Kilpailukutsu tai sähköpostimuistutus oli sysäys, joka 
sai hänet käymään läpi mielessään vuoden aikana kertyneitä 
suunnittelutöitä. Keskustelussa korostui se, miten monelta 
kannalta hän osallistumisiaan pohti ja mitä ylipäätään kilpai-
luun kannattaisi lähettää. 

”Et onko siinä sen vuoden töissä sellasia, jotka mä nään sen 
kaltasina jolla vois olla mitää mahollisuuksia pärjätä siin kil-
pailussa, että en lähde sinne lähetteleen kaikkea.” 

Julkaisusuunnittelija myönsi, että jonkinlainen kynnys lähet-
tämisessä oli ja että hän mietti kriittisesti ja ”aika tarkkaan”, 
millä työllä osallistuu tai olisiko osallistuminen asiakkaan 
kannalta tärkeää. 

”Mut emmä sinne mielestäni kyllä huonoo lähettäis et kyllä 
sitten on ajatuksena, että tässä on ainakin omast mielestään 
onnistuttu, että toivottavasti sen tuomaristoki sitte näkee. Ta-
vallaa se oma rooli siinä kilpailussa tuntuu aika pieneltä. Että 
mul on vastapuolena semmoset isot toimistot.”

Mitään suunnittelutöitä hän ei tehnyt kilpailumenestysmieles-
sä. Hän koki, että oli kilpailukykyinen Julkaisugrafiikka-sar-
jassa kirjasuunnittelutöillään. Graafinen muotoilu -sarja tuntui  
puolestaan hankalalta laajuutensa vuoksi. Hän muisteli myös 
omaa tuomarointikokemustaan sarjassa, johon oli osallistunut 
paljon töitä laidasta laitaan. Hän oli ymmärtänyt, minkälainen 
työ kilpailussa voisi ehkä pärjätä. Lisäksi hän oli huolestunut 
siitä, minkälaisen huomion työ voi saada tuomarointihetkellä 
ja miten paljon tuomaristo siihen pystyy keskittymään. Mah-
dotonta oli tietää minkälaisten töiden kanssa oma työ kilpaili 
ja mikä oli tuomariston tyyli tai halu valita. 

”Se pitää olla todella yksinkertainen ja vahva siinä tietyssä 
graafisessa ilmeessään, että se vois siellä nousta esiin.”
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KUVITTAJA oli työskennellyt kustantamossa graafisena suunnit-
telijana yli viisi vuotta ja sen jälkeen toiminut muutaman vuo-
den freelancekuvittajana. Hän teki töitä kahdella työhuoneella, 
joista toinen oli hänen kotinsa yhteydessä. Kustantamon kaut-
ta hänen suunnittelemiaan julkaisuja oli lähetetty kilpailuihin. 
Freelancerina hän ei ollut osallistunut kertaakaan, mutta hän-
tä ei haittaisi, jos joku muu tai vaikka asiakas haluaisi lähettää 
hänen suunnitteleman työn kilpailuun. 

”Mä en oo varsinaisesti ite ollu ikään ku puskemassa niitä 
sinne, et kyl mä oon osallistunu sellaseen keskusteluun, että 
mitäs näistä töistä sit tähän lähetettäs. Mut mä en oo nähny 
ite niin paljon vaivaa, että mä oisin esmes työn ulkopuolisia 
projekteja tunkenu sinäkään aikana sinne.”

Kuvittaja ei osannut sanoa mitään konkreettista syytä siihen, 
miksi hän ei osallistu Vuoden Huiput -kilpailuun. Toisaalta hän 
ei ollut tehnyt missään vaiheessa mitään periaatepäätöstä, että 
haluaisi sanoutua irti koko kilpailusta. Osallistuttuaan työpai-
kan kautta kilpailuun hän oli tuntenut pettyneensä. 

”Pari sellasta kertaa, et mua vitutti, ku mua ei palkittu sel-
lasist mist mä olin ihan varma, et kyl tästä napsahtaa nyt 
jonkinnäköstä glooriaa. Ja sit se jäi jotenki sillee ärsyttämää, 
että – – alko pikkuhiljaa tulla sellane et ei niille tarvii nyt sit 
ilmasiks niitä kirjojakaan lähettää et ostakoot omansa kaupas-
ta, siin oli ehkä vähän tällästä.” 

Kuvittajan oma työtilanne oli niin hyvä, ettei kilpailuosallistu-
misiin olisi riittänyt edes aikaa. Toisaalta mahdollinen Vuoden 
Huiput -kilpailun kautta tuleva maine tai siitä koituvat hyödyt 
eivät tuntuneet Kuvittajasta houkuttelevilta.

”Se gaala maksaa joteki iha sairaasti ja kataloogiin pääsemi-
nen maksaa iha sairaasti, siis kilpailu jonka palkintona on, että 
menettää rahaa niin sen tuoma maine ei ehkä sitten merkkaa 
mulle niin paljoo kuitenkaa. – – Et mä en vaa jotenki jaksa nähä 
sitä vaivaa saattaakseni jotenkin mun töitä sinne. – – Jos se ois 
oikeesti askelmia maailmanmaineeseen, sit ois eri tilanne.” 

Kuvittaja lähetteli mieluummin töitään sellaisiin yhteyksiin 
jotka voisivat tarjota ”enemmän menestystä” ja katseli uran-
sa tulevaisuutta ajatellen ulkomaitten suuntaan. 

”Joitakin ihan viime vuo-

sien tämmösiä isoja pal-

kittuja hommia sitä ajat-

telee, että on joteki niiku 

karvalakilla duunattu.” 

/ Platinisti
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”Mä oon niin pitkään jo ollu alalla. – – Et jos joku haluu jotain 
mun tyylistä, ni se ehkä tietää jo meikäläisen olemassaolon – – 
jos nimi ois Vuode Huippujen seinällä ni, se ei sitä tilannetta 
muuta taas mihinkää, mut et se ois Vuode Huippujen seinällä, 
ei myöskään sais New York Times:ia tilaamaan multa kuvituk-
sia, et se on jotenki tää. Piirit on jo valmiina.”

Kuvittaja koki, ettei suurin osa hänen suunnittelemistaan töis-
tä olisi ollut aivan oikealla paikallaan Huipuissa. 

”Ku mä jotenki teen aika paljo sellasta mun mielestä – – ihan 
korkeetasosesti mut sellast bulkkia – – tosi monessa tapauk-
sessa siin ei oo mitää sellasta eksklusiivista, mikä jollain tapaa 
pitäis kuitenkin olla tän kilpailun sisällä. Et jos se on just joku 
kirjan kansi, ni se on jonkun keskinkertasen nuorisotusinakir-
jan kolmas osa.”

YLITUOMARI toimi haastatteluhetkellä juuri aloittaneessa 
yrityksessä art directorina. Hän oli toiminut parikymmentä 
vuotta mainosalalla, työskennellyt monissa eri toimistoissa 
ja nyt oli tullut aika perustaa oma. Vuoden Huiput -kilpailuun 
hän oli osallistunut uransa aikana ”hyvin paljon” eri toimis-
tojen kautta. Hän mainitsi, että voisi osallistua myös hyvällä 
freelancetyöllä. Keskustelussa korostui, että osallistuminen oli 
kuin automaatio Ylituomarille. 

”No nuorempana osallistui tosi paljon oman henkilökohtai-
sen maineen ja kunnian tavottelun, nyt osallistuu jotta oma 
toimisto, pääsisi esille. Saisi mainetta ja kunniaa ja sitä kautta 
sitten.”

Kun kysyin, miten osallistumispäätös muotoutuu, niin Yli-
tuomari mainitsi kilpailutyön kriteereiksi, että sen piti olla 
onnistunut joka mittareilla. 

”Heti kun vuoden aikana tuntuu, että joku työ saavuttaa sekä 
idealtaan että toteutumistasoltaan sellasen tason, että tämän 
voisi lähettää Vuoden Huiput -kilpailuun, tällä vois olla mah-
dollisuuksia menestyä.”

Ylituomarille oli työvuosien saatossa muodostunut vahva käsi-
tys siitä tasosta minkälainen, kilpailutyö voi pärjätä.

”Mäki oon niin pitkään ollu alalla, et mä tiedän heti millä kan-
nattaa mennä ja millä ei kannata. – – Et oikeesti hyvin raadolli-
sesti tietää, että mitkä pärjää ja mitkä ei. Kyllä sen tietää, laa-
dun tunnistaa, ja sitte sen jonku kampanjan ympärillä on ollut 
kenties vuoden aikana jo semmosta kohinaa, että sen tietää ku 
se pannaan skaboihin niin – – merkit on ilmassa.”

JUNIOR-AD työskenteli haastatteluhetkellä suuressa helsinkiläi-
sessä mainostoimistossa. Hän kertoi, että sieltä osallistuttiin 
Vuoden Huippuihin aikamoisella volyymilla: 

”Helvetinmoinen määrä kaikkee, et jos vähän onnais, mut et se 
on vähän tyhmää miun mielestä – – vaikka sieltä joskus voikin 
nousta joku random työ.” 

Hän oli osallistunut kilpailuun myös oman yrityksensä kautta 
ja mietti osallistumisensa tarkasti, koska piti osallistumismak-
sua korkeana. Junior-AD:lle oli muodostunut selkeä käsitys sii-
tä, minkälaisella työllä kilpailuun kannatti osallistua. Hän piti 
omassa yrityksessään tekemistään freelancetöistä valtavasti, 
mutta ei nähnyt että ne olisivat olleet kuitenkaan ”huippuka-
maa”, jotka mahdollisesti pärjäisivät kilpailussa. 

”Ku maksan omasta rahastani – – ni kyl mie haluisin sit et ne 
menestyy jotenki, et tietyl tapaa saada rahoille vastinetta.”

Hän korosti, että hänelle kilpailut tai kilpailumenestys eivät 
koskaan olleet suunnittelun lähtökohta tai tähtäin. Suunnitte-
lutyössä tärkeintä oli asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. 

”On mieluisaa tehdä joku itsekritiikki ja – – sillo voi sitte 
saavuttaa jotakin, ei välttämättä voittoa. Miust kilpailussa 
osallistumisissa pitää kuitenkin olla realisti, että siel on ihan 
helvetin hienoja duuneja.”

Junior-AD kertoi, että hänelle tuli silloin tällöin suunnittelu-
prosessessissa olo, että oli hyvä työ tekeillä ja ehkä siinä kohtaa 
mietti, voisiko kyseinen työ pärjätä alan kilpailuissa. 

”Ite jotenki tiedät aina sitä asiaa tehdessäs, et tässä liikutaa 
joteki suuren asian äärellä, tää vois päästä sinne kirjoihin.” 
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YRITTÄJÄ työskenteli perustamassaan suunnittelutoimistossa 
graafisena suunnittelijana. Yritys oli hänelle luonteva freelan-
cemaailman suora jatko. Hän oli osallistunut Vuoden Huiput 
-kilpailuun yrityksensä kautta, mutta myös freelancerina. 

”Ne on ollu varmaan semmosia friikkuhommia, itsenäisiä 
suunnitteluhommia millä mä oon enimmäkseen osallistunu.”

Kun keskustelimme osallistumispäätöksen muotoutumisesta, 
esiin nousi kilpailutyön kriteerit ja suunnittelijan itsensä suo-
rittama arviointi työn mahdollisuuksista sekä välinearvo.

”Joku yksittäinen duuni mihin on ollu tyytyväinen, sit sen jäl-
kee on kattonu, että paljonko se maksaa ja maksaahan se aika 
paljon, ja viitsiiks lähettää ja pärjääköhän se siellä – – jos aat-
telee, et se vois pärjätä, niin sit lähettää. Ja se oma motivaatio 
nois on tietysti se – – välineellinen, että se arvo mitä sielt tulee 
jos sielt voittaa jotain prenikkaa, ni se on lisänä CV:ssä ja mai-
ne kasvaa. Se on osa sitä meritoitumisketjuu.”

”Mie nyt teen aina kaiken 

aika satasella tai sadalla-

kahellakympillä – – ku se 

osuu se vasara naulaan, ni 

sithän se maistuu. Se on 

hyvä laittaa sinne [kilpai-

luun].” / Junior-AD
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SUUNNITTELIJAN MONET KILPAKENTÄT Aineis-
tosta nousi erilaisia arvostuksia alan kilpailuihin liittyen. Yritin 
selvittää, minkälaisiin kilpailuihin haastatellut halusivat ottaa 
osaa tai minkälaisiin kilpailuihin heidän työpaikaltaan osallistut-
tiin. Minua kiinnostivat syyt, miksi alan kilpailut kiinnostivat ja 
houkuttivat. Osalle oli tärkeää, mitä kilpailussa mitataan. Mark-
kinointitoimistossa työskenteleville mainonnan tuloksellisuutta 
mittaavat kilpailut olivat etusijalla. Kilpailujen lisäännyttyä osal-
listuminen koettiin työläämmäksi. 

Kilpailu vaikuttaa monella elämämme alueella. Meidät on 
pienestä pitäen opetettu kilpailemaan (Kohn 1986, 97). Aiheen 
psykologiset ulottuvuudet kiinnostivat minua paljon tämän työn 
alkuvaiheessa. Rajasin psykologiset seikat kuitenkin pois, koska 
sellainen tutkimus tulisi tehdä muualla kuin Taideteollisessa 
korkeakoulussa. Yritin saada haastatteluissa käsityksen, oliko 
heitä kannustettu jo opiskeluaikana osallistumaan alan kilpailui-
hin. Osallistuttiinko kilpailuihin sen takia, että niin moni kollega 
toimi niin? Vai näyttikö menestys suunnittelijana vaativan kilpai-
lutusta? Kiinnostavaa oli myös selvittää, olivatko haastateltavat 
jollakin tavoin kilpailuhenkisiä myös muilla elämänalueilla ja 
heijasteliko tämä graafisen suunnittelun kilpailuosallistumisiin. 

TAITEILIJA oli Vuoden Huippujen lisäksi osallistunut Lahden 
kansainväliseen julistebiennaleen ja Varsovan julistebien-
naleen. Hän ei juurikaan tiennyt muita kilpailuja. Näissä kiin-
nosti, mikä kilpailujen yleinen taso oli, minkälaisia töitä short-
listalle päätyi sekä minkälaisia valintoja tuomaristot olivat 
tehneet. Häntä ei juurikaan oltu kannustettu osallistumaan 
Huippuihin. Taiteilijan mielestä Taideteollisessa korkeakoulus-
sa kuitenkin oli sellainen yleinen ilmapiiri, että kannustettiin 
ottamaan osaa monenlaisiin kilpailuihin. 

Hän piti itseään jonkin verran kilpailuhenkisenä joillakin 
muilla elämänalueilla. Tämän aiheutti sisäinen motivaatio.  

 ”Se on ihan must itestä, kyl mä tykkään mitellä jossai asiois.” 
Alan kilpailuhenkisyydestä hän ei osannut juurikaan sanoa mi-
tään, vaan vetosi marginaaliseen asemaansa kilpailukentällä.

NUORI LUOVA ei itse ollut juurikaan lähetellyt alan muihin 
kilpailuihin töitään. Hän oli sitä mieltä, ettei Suomessa niistä 
juurikaan tiedetty mitään, minkä lisäksi hän piti omana toi-
mikenttänään enimmäkseen kotimaata. Hänen asiakkaanaan 
toimiva mainostoimisto oli lähettänyt hänen työnsä Cannes:n 
mainosfestivaaleille. 

”Kyl se nyt ehkä tavallaa palvelee et sit ceeveessä on joku 
merkintä siitä et on voittanu jotain mutta – – vaikee ees tietää 
et mitkä on niit kilpailuita joita seurataa, tai jost on oikeesti 
jotai hyötyy, koska ei – – Suomessa seurata mitä maailmalla 
tapahtuu, paitsi mainospiireissä tietysti, mut disainalalla ei oo 
hirveesti mitään sellasii mitä koko maailma jotenki seurais. Se 
Cannesinkii juttu on niin mainosorientoitunu.”

Opiskeluaikana häntä oli kannustettu osallistumaan Nuoret 
Luovat -sarjaan. Hän piti tätä niin koulun, opettajien kuin 
opiskelijoidenkin intressinä. 

”Koulu haluu tietysti, et niitten oppilaat palkitaan, et sit ku 
ne hakee kaikkii stipendejä ja määrärahoja, ni niil on tarpeeks 
pitkä ceevee siitä et oppilaat on menestyneitä. – – Ehkä niil sit 
on joku tämmönen, et ne haluu tehä jotain yhteiskunnallisesti 
hyvää ja oikeesti auttaa oppilaita.”

Nuori Luova piti itseään kilpailuhenkisenä ja vertasi itseään 
opiskelukavereihinsa. 

”Sen [on] myös huomannu siitä, että vertaa luokkakavereihin 
ja minkälainen tausta niillä on,  – – kyl sen huomaa et- mä oon 
ite ollu kilpavoimistelija kolmetoistvuotta mun elämästä ja 
kasvanu jotenki siihen muottiin, että sen sijaan että pelattais 
joukkuepelejä, ni sit on ollu yksilölajeissa koko lapsuuden ja 
pyrkinyt siihen että voittaa.” 

Kenelläkään luokkakavereista ei ollut urheilijataustaa, eivätkä 
he osallistuneet tai halunneet menestyä Vuoden Huipuissa. 
Hän olisi toivonut, että opiskeluaikana luokan sisällä olisi ollut 
myös kilpailuhenkeä. 

”Suomessa ainaki koulumaailmas ei oo sellasta kilpailuhen-
kisyyttä jollon myöskin tulokset jää huonommiks – – mä oon 
myös opiskellu ulkomailla Jenkeissä missä oli paljon kovempi 
kilpailu ja – – taso oli paljon vaativampi sen takii et kaikki yritti 
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niin täysillä olla parempia kuin toiset, ja joutu tekee tosi pal-
jon enemmän töitä, mut sit myös pääsi parempiin tuloksiin.”

Nuori Luova pohdiskeli, että kilpailuhalun täytyi liittyä joten-
kin siihen, ettei tuntenut olevansa itseriittoinen tai halusi to-
distella itselleen ja muille pystyvänsä koko ajan parantamaan 
suoritustaan. 

”Tai ehkä se on negatiivista et on koko ajan semmonen tunne, 
ettei oo tarpeeks, et ei o valmis. Haluais olla enemmän mut 
sit se myös ruokkii kehittymään taidoiltansa ja ihmisenä koko 
ajan lisää mikä taas tekee elämän mielenkiintoisemmaks.”

HUIPPUSUUNNITTELIJAN työpaikalla osallistuttiin moniin 
kansainvälisiin kilpailuihin ja niihin lähetettiin paljon töitä. 

”Nyt alkaa vähän joka kaupungilla olee omat festivaalisa ja 
niitä lähetetää ihan pirusti. Sikäli se on Suomessa homma 
hallussa kun ei oo niin älyttömän monta.” 

Kilpailuihin osallistuminen oli muuttunut paljon siinä mieles-
sä vuosien saatossa, että aikaisemmin melkeinpä riitti se, että 
työt liimattiin kapalevylle ja lähetettiin. Alan kilpailut oike-
astaan näkyivät Huippusuunnittelijan työpisteellä niin, että 
kilpailuosallistumisten valmistelu vei enemmän aikaa.

”Nyt pitää olla esittelyt, ne on useimmiten kampanjatyyppisii 
missä pitää olla jo suurinpiirtein esittelyvideoo ja kaikenlaista 
pohjustavaa selostusta. Eli ainaki rahkeita niihi panostetaa ei 
ehkä niikää euroja.” 

Mainostoimistossa joillekin suunnittelijoille alan kilpailut 
saattoivat olla jopa suunnittelutyön päämäärä. 

”Tietenki parhaimmillaa awardikamaa tulee sillä, että tehdään 
hyvä kuluttajakampanja tai mitä vaan, mutta joskus meinaa 
unohtuu se, et mitä oikeesti tehää ja tehää vaa sitä Cannes-
leiskaa.”

Huippusuunnittelija ei väittänyt olevansa tunnettu pereh-
tyneisyydestään alan eri kilpailujen suhteen saati, että olisi 
käynyt ”juryissä istumassa”, mutta jotain mitattavaa kilpai-
luissa tulisi olla. 

”Mikä vaikuttaa mihinkin, 

mut et niinku sanottu niin 

helvetin vaikeet. Tää kier-

tyy kaikki siihen et näit-

ten mittaaminen on niin 

äärimmäisen vaikeeta.” 

/ Platinisti
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”Effiet sun muut, ne on selkeesti arvostettavampia ja kansain-
välisis on sit se, että vaikka on kuin makuasia, mut vois kuvi-
tella et siel pystytää olee – – tarpeeks iso kenttä, ettei jokainen 
tunne toistansa – – mutta melkee, että mitä isommat pippalot 
ni sen enemmän sitä pystyy arvostaa.”

Opiskeluaikana Huippusuunnittelijaa ei juurikaan kannustettu 
osallistumaan alan vuosikilpailuihin. Mutta muunlaisia kilpai-
lumahdollisuuksia kyllä riitti. 

”Oli paljoki kilpailuja missä piti tehä vaikka logo jollekin 
koululle, ja sit se voittaja todennäkösesti tuli oikeaksi logoksi, 
ei niin että osallistuttiin Huiput-tyyppisiin mihin lähetetään 
jotain valmiita töitä.”

Yksityishenkilönä hän ei mielestään ollut yhtään kilpailuhen-
kinen. Hän oli kummastellut, miksi joillakin ihmisillä oli niin 
valtavan suuri tarve kilpailla. Hänestä tuntui, että jos hän 
olisi edes hieman kilpailuhenkinen, hän voisi ymmärtää asiaa 
paremmin. 

”No, voisin kuvitella olevani skaalassa just siellä toisessa 
ääripäässä ihan ajatellen mitä tahansa, ei pelkkää työtä tai 
graafista suunnittelua – – ainaki oletan, miul ei oo minkään-
laista tarvetta kilpailla millään sektorilla kenenkää kanssa. – – 
Emmie tiijä yhtää alaa missä mie haluaisin kilpailla, mut ku se 
ei oo edes liikennevaloistalähtemisessä tai missään. Varmasti 
sitä on, ehkä semmost ihmistä ookkaan kuka ei yhtää kilpaile, 
mut mie kyl oon aika todella vähän kilpailuhenkinen.” 

Huippusuunnittelija ei pitänyt kilpailuhenkisyyttä alalla mi-
tenkään keskeisenä ilmiönä, vaan häntä suorastaan ihmetytti 
se miksi ylipäätään kilpaillaan. 

”Sit jos ois selkeesti mitattava asia juoksukilpailussa voidaan 
mitata kuka voitti, ku täs ei oikeen voi edes mitata. – – Kyllä 
nyt varmaa sit on niitä, että palkinnoilla saa lisää duunia ja 
kaikkee sellasta mutta – – ei oikeesti pysty sanoo, että mikä 
on parempi ku toinen. – – Sitä mie oon miettiny joskus, että 
onks jollain muulla näin mittaamattomissa olevalla alalla 
tämmönen vastaava kilpailusysteemi? Noh, missikilpailut on 
tietysti yks. Mut siinäkii taidetaa kysyä yleisöltä myös, eikä 
pelkästää ammattilaisilta.”

PLATINISTI oli uransa aikana ehtinyt osallistua moniin kotimai-
siin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Hän oli lähettänyt saman 
työn useampaan eri kilpailuun. Platinisti oli osallistunut lähin-
nä kirjagrafiikan ja julistesuunnittelun alan näyttelyihin tai 
kilpailuihin sekä joihinkin kutsunäyttelyihin. Hänen puhees-
saan korostui näyttely ja siitä painettava dokumentti.

”Ei o niin tärkeää se, että tulee palkituks – – se palkinto pitää 
olla siit, et sä pääset näyttelyyn sisään tai et sä oot siel kirjas 
tai jossaki, tää on must se, koska se on kyl koko tälle ammat-
tikunnalle koko sun omalle uralle siit on jotain hyötyy – – ja 
itsetunnolle. – – On tietysti ihmisiä joilla on itsetuntoo jo niin 
saatanasti riittävästi et sitä ei tarvi – – enää yhtään nostaa, – – 
mut en suosittele vastatoimiakaan.”

Toimiessaan opettajana Platinisti oli kannustanut opiskelijoita 
Grafian jäseniksi ja osallistumaan alan eri kilpailuihin. Hänen 
omana opiskeluaikanaan ei kilpailuja liiemmälti ollut ja hän oli 
osallistunut lähinnä kansainvälisiin katselmuksiin. Hän kan-
nusti edelleen pitämissään työpajoissa opiskelijoita osallistu-
maan alan näyttelyihin ja kilpailuihin. Oli tärkeää kannustaa 
uran alussa olevia ja saada heidän hyviä suunnittelutöitään 
esille ja painetuksi erilaisiin katalogeihin. 

”Siin ei oo sit kuitenkaan mitään pahaa, ne järjestää mielen-
kiintosen näyttelyn ja painaa komeita kirjoja ja niinku sanottu 
ku ne on kirjoihin painettu, niin – – sit ne – – muodostuu osaks 
kulttuurihistoriaa.” 

Platinisti ei mielestään pystynyt analysoimaan omaa henkilö-
kohtaista kilpailuhaluaan. 

”Voi olla, et sitä vaan nyt sitte tekee jonkun semmosen tari-
nan. Taiteilijoillahan, tai luovilla ihmisillähän on hyvä taipu-
mus kehitellä semmosia avainkertomuksia, jossa joku pieni 
asia lapsuudessa tapahtuu, mulla ei oo oikeen semmosta.” 

Hänestä tuntui, että uran alkuvaiheessa ensimmäiset kilpailu-
menestykset olivat tuntuneet tärkeiltä ja innostavilta. 

”Mut ensimmäiset työt oli kirjagrafiikkaa ja – – sai tietää et 
Saksas on tämmönen näyttely ja sinne jyrytetään, sit niit lä-
hetettii ja – – muistan sen ku mä ensimmäisen tämmösen sain 
– – mä aattelin et jumalaut ku kadullaki tuntu et kaikki kattoo.”
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GRAAFIKKO-KUVITTAJA piti kilpailemista alalla jotenkin kei-
notekoisena ja luonnottomana. Hän mainitsi, että oli mennyt 
kilpailuosallistumistensa kanssa ”jotenkin virran mukana”. 
Hän piti alan monia kilpailuja hyvänä asiana, vaikkei niitä niin 
tiiviisti seurannutkaan. Kilpailujen tarkoitus oli  yhdensuun-
tainen markkinointi. 

”On se sit frii tai suunnittelutoimisto, tai mikä hyvänsä niin 
se, että sehän on asiakkaille päin markkinointia, koska he ei 
tiedä suunnittelusta mitään, ni se on sit semmonen helppo et 
ahaa – – ootte hyviä – – mut voihan siitä kans sit sanoutuu irti 
kokonaan.”

Kilpailija sai halutessaan omia töitään erilaisten tuomaristojen 
arvotettavaksi. 

”Sit jos on puhtaasti julistekilpailu ni siel on vähän erilainen 
tuomaristo ku vaikka Vuoden Huippujen julistesuunnittelusar-
jassa – – ehkä ihan hyvä, että tilaisuuksia et jos haluu kilpailla, 
ni on enemmän – – sä et oo tavallaa yhden armoilla.”

Graafikko-Kuvittaja koki Kirjavaliot luonnollisesti kustanta-
moiden pelikentäksi ja piti sitä hyvänä katselmuksena, koska 
siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kirjaformaattiin. Hän oli 
mielestään joutunut haluamattaan kilpailemaan kustantamos-
sa ja monta kertaa työvuosiensa aikana pettynyt kilpailujen 
tuloksiin, koska häntä ei oltu palkittu. 

”Kylhän sen nyt ymmärtää et se on todella siis sellasta aika 
sattumanvarasta ja se on aina tuomariston mielipide. Etenki 
Kirjavaliot, jossa on hirveen iso tuomaristo.” 

Kun hänet sitten palkittiin, sen jälkeen asialla ei ollut enää vä-
liä, koska hän oli ikään kuin ”lunastanut paikan”. Kustanta-
mossa tuotiin erityisesti esille se, että perinteisesti kilpailuissa 
oli menestytty. 

”Ehkä ku kollegat ympärillä pärjää ja sit siitä tehtiin aina aika 
iso numero, et – – siitä puhuttiin ympäri kustantamoa ja sitte 
yhtäkkii se olikii ainoa mittari jolla oli väliä. – – Se tuli tavallaa 
sit koko ajan eteen, et – – onnitellaan niitä jotka menestyy ja 
ne jotka menestyy – – ne saa sit niitä töitä jotka on taas sitten 
niitä tavallaa herkkupaloja.”

”Tullaan sinne harmaal-

le alueelle, että ne alkaa 

oleen semmosia mielipi-

dekysymyksiä. Tällasia 

asioita, että pitääkö ikään 

kuin tehdä jotain väärin, 

jotta voi päästä uudelle 

alueelle, että voi saavut-

taa jotain uutta.” 

/ Julkaisusuunnittelija
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Graafikko-Kuvittajan mielestä opiskeluaikana kannustettiin 
ennemminkin hakeutumaan hyviin toimistoihin töihin ja kil-
pailuosallistumisiin kannustaminen tuli jotenkin epäsuorasti. 

”Koulun yliopettaja oli ainakin aina hyvin tohkeissaan – – et 
jos joku koulun oppilas oli pärjänny. – – Tuli semmonen olo, 
että täytys jotenki osallistuu kilpailuihin tai jos niissä ei pär-
jää, niin on vaa sitte jotenki rivigraafikko.” 

Häntä ei henkilökohtaisesti kannustettu osallistumaan kil-
pailuihin. Hänelle tuli kuitenkin välillisesti sellainen olo, että 
kilpailuihin täytyisi osallistua. 

”Ikään kuin koulun itsetuntoa se must kohotti ja opettajien it-
setuntoo, et jos joku koulun oppilas oli pärjänny kilpailuissa.” 

Vierailevien opettajien kohdalla muistettiin aina mainita, 
miten ansioitunut ja palkittu hän oli. 

”Siihen sävyyn että ikään kuin se jotenki määrittäis sen suun-
nittelijan työnlaadun absoluuttisesti.”

Graafikko-Kuvittaja ei pitänyt itseään muillakaan elämän-
alueilla kilpailuhenkisenä. Hän ounasteli, että jonkinlaista 
alitajuista kilpailuviettiä täytyi olla ja hän piti miehiä kilpai-
luhenkisempänä: ”ei mul oo ollu missää urheilussakaa eikä 
muussa et – – vaikee sanoo – – ei oo tarpeeks endorfiinia tai 
jotain muuta”. Hän myönsi omassa työssään pyrkivänsä koko 
ajan parempiin suorituksiin: ”koko ajan kilpailee itsensä 
kanssa, mut et se ei liity näihin kilpailuihin”.

JULKAISUSUUNNITTELIJA piti alan monia kilpailuja keinona 
määritellä senhetkistä suunnittelun tasoa. Hänestä oli in-
nostavaa nähdä mielenkiintoisia ja hienoja töitä, mutta hän 
peräänkuulutti, että voisiko olla joku muukin tapa saada hyvää 
suunnittelua nähtäville kuin kilpailuttamalla. Suomen Kirjava-
lioita Julkaisusuunnittelija piti haasteellisena katselmuksena, 
koska kaikki vuoden aikana julkaistut kirjat eivät ole arvioita-
vana. Vuoden kaunein kirja noteerattiin mukavasti jo aika mo-
nessa mediassa ja samalla suunnittelutyötä tehtiin näkyväksi. 

”Pikkasen se hämää se nimi se kaunein – – et miten se määri-
tellään se kauneus, että voihan se kauniski olla ns. ruma kirja 

– – se o vähä vaarallinen. Se pitäis olla mun mielestä parhai-
ten suunniteltu ja se sit taas kuulostaa tosi tönköltä ja ei niin 
kauheen kivalta.”

Hän ei tarkalleen muistanut, että kuinka paljon opiskeluaikana 
alan kilpailuista oli puhuttu. Vuoden Huipuista oli muodostu-
nut selkeämpi kuva. 

”Oli semmosta ilmapiiriä, et pidettiin enemmän semmosena 
mainostoimistojen kilpailuna ja sitten aina ollu tää tasapai-
noilu sen kanssa, että kun on kuitenkin puhtaasti graafinen 
suunnittelija, eikä tee sitä markkinointigrafiikkaa ja sellasta.”

Yleisemmällä tasolla hän piti itseään kilpailuhenkisenä, koska 
halusi tehdä mielestään aina niin hyvää jälkeä kuin vain osasi. 
Jonkinlaista menestystä kilpailuista oli jo kertynyt, mutta lisä-
meriittien hankkiminen ei kuitenkaan enää niin kiinnostanut. 

”Se luo sellasta tunnettuutta ja tietysti nimeä, mutta itseasi-
assa ei sillä oo enää hirveesti merkitystä. Ja musta tuntuu, 
että vähän tulee sellanen vastareaktiokin toisaalta sille kilpai-
luhenkisyydelle.”

KUVITTAJA ei kokenut, että Vuoden kauneimmat kirjat -katsel-
muksessa pärjäisi omilla töillään, ja hän piti katselmusta liian 
rajattuna kategorioiden vähyyden vuoksi. 

”Siis et oha se upeeta, että joku palkitaan siitä kauneimmasta 
kirjasta. Mut ei mulla siihen kilpailuun oo ollu sellasia mitä mä 
just oisin lähettäny, et se – – joku sellanen selvästi oikeesti 
hienompi kirja, minkä painamiseen ja toimitukseen ja kustan-
nuksiin ois satsattu enemmän.”

Hän kertoi seuraavansa lähinnä ulkomaisia kuvitusalan 
kilpailuja, mutta myös kotimainen Mikkelin kuvitustriennale 
kiinnosti ja hän oli osallistunut niihin. Kuvittaja teki lähinnä 
ne työt, jotka hyödyttivät häntä rahallisesti, eikä kieltäytynyt 
niistä ainakaan kilpailuosallistumisten takia. Opiskeluaika-
naan hän oli osallistunut moniin erilaisiin alan kilpailuihin, 
vaikkei siihen hänen mielestään juurikaan kannustettu. Kuvit-
taja piti itseään kilpailuhenkisenä muilla elämänalueilla. 
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”Kyl mä nyt aina koitan jotenki olla parempi ku naapurin Sep-
po – – kyl mulle tulee semmonen aina ku näkee jonku älyttö-
män hienon homman mikä tapahtuu vähän väliä sit jotenki 
tulee sellanen, että et kylhän munkin nyt pitäs pystyy parem-
paan – – sellanen lukion paras piirtäjä -syndrooma, – – että 
kaikki maakuntalukiossa tottuu siihe, et niitä ylistetää. Sit 
ku ne tulee Taikkii ja ne huomaa, et kaikki muutkin on lukion 
parhaita piirtäjiä, ni siit tulee ihan hirvee tilanne. Siit on vähä 
jääny sillee, että kyl koittaa olla koko ajan parempi ku mitä 
keskiverto.” 

YLITUOMARI oli lähettänyt uransa aikana saman työn moniin 
eri kilpailuihin. Hyvä työ pärjäsi kyllä kilpailussa. Sille haettiin 
mahdollisimman korkeaa onnistumisprosenttia kilpailuissa 
sekä laajaa mainetta ja kunniaa.

”Kyllä ilman muuta, vuodessa on yks, maksimissaan kaks nap-
pionnistumista joka suunnittelijalla, ja ne lähetetään mahdol-
lisimman moniin kilpailuihin.” 

Ylituomarin mielestä alan monien kilpailujen tärkeinpänä 
tarkoituksena oli alan arvostuksen nostaminen, julkisuus 
alalle ja sen ihmisille. Julkisuus, mitä kilpailut toivat, heijasteli 
kuitenkin alan sisällä eikä ulospäin. 

”Me ollaan oltu – – se pieni semmonen ahne sutki-tyyppi, joka 
myy vähän kalliilla hinnalla jotain vähän huonoa, et kyllä me 
yritetään väittää et me ollaan siinä samassa rintamassa kun 
arkkitehdit, säveltäjät, kaikki muut jotka tekevät – – taiteellis-
ta työtä, joka alistetaan johonkin kaupalliseen tarkoitukseen.”

 Ylituomari arvosti markkinoinnin tuloksiin ja kaupallisiin 
menestyksiin keskittyviä kotimaisia kilpailuja AdProfitia ja 
Effietä. Ulkomaisista Epicaa ja New York Festivalsia, mutta 
Cannes:n mainosfestivaaleilta hän toivoi eniten menestystä.
Ylituomari arvioi, että taloudellisen taantuman aikana kan-
sainvälisistä kilpailumenestyksistä oli puhuttu hyvin vähän.

”Niiden merkitys on vähentyny ihan suunnattomasti, ne on 
jopa vaiettu kuoliaaksi jos vertaa viime kesän Cannesvoittoja. 
Mä en tiedä, että koska viimeks on tullu niin paljon Cannesista 
palkintoja ja niin vähän kukaan puhunut sanaakaan.” 

”Tää alahan on elämän 

ymmärtämistä, ja sen 

kääntämistä sellaseksi 

ideaksi jotta se kolahtaa, 

jotta sä pystyt rakentaa 

asiakkaan tuote-edun 

siihen.” / Ylituomari
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Hänen mielestään ainoat kilpailut, mistä oli syntynyt kes-
kustelua, olivat taloudellista menestystä mittaavat kilpailut. 
Cannes:n paitsiota hän perusteli: 

”Koska se on vain kauneuskilpailu – – ne kampanjat mitkä tuo 
menestystä asiakkaalle, ne nousee näinä aikoina ihan valta-
vasti – – ku menee taloudellisesti hirveen hyvin, ni joka ikinen 
tommonen disain- ja kauneuskilpailu, niistä puhutaan ja pal-
votaan ja muuta, koska se on jo ylellisyyttä.”

Opiskeluaikana häntä oli muistettu stipendillä, jolloin hän sai 
ensi kertaa tietää Vuoden Huiput -kilpailusta. 

”Kyllä mä muistan, että mä sain muistaakseni toisella vuosi-
kurssilla jonkin stipendiaattipalkinnon ahkerasta opiskelusta, 
että sain siihen mennessä ilmestyneet kaikki Vuoden Huiput 
-kirjat – – opettajat sanoi sillon, että tämä on se alan ykkösta-
pahtuma ja tällä mitataan.”

Ylituomari epäili, että kaksikymmentä vuotta alalla oli muo-
vannut häntä ihmisenä kilpailuhenkisemmäksi: 

”En tiedä jotku väittää että olen ja tuntuu et en oo mitenkään 
– – eikä välttämättä tää ei muokkaa ihmisluontoa parempaan 
suuntaan et ehkä, kaikessa on tullu pikkasen kilpailuhenki-
semmäksi ihan joka sektorilla – – joo.” 

JUNIOR-AD:N työpaikalta lähettiin samoja töitä myös useam-
paan kilpailuun. Omia freelancetöitään hän ei ollut lähettänyt 
tuloksellisuutta mittaaviin kilpailuihin. Junior-AD:n mielestä 
alan kilpailut antavat tietynlaisen ajankuvan suunnittelun ja 
tekniikan kehityksestä. 

”Jokaisella alalla tykätään kilpailla ja löytää aina parhaat siel-
tä ni näitä kilpailuita on sen takia varmaan aika paljon, koska 
niissä mitataan eri asioita ja monet näistä asioista on – – ettei 
niille voi mitään absoluuttista mittaa laittaa, et sehän on aina 
sen tuomariston – – mielipide asioista. – – Sen kautta saadaan 
kuva maailmasta ja – – alasta.” 

Junior-AD:n näki alan kilpailut uransa alkuvaiheessa oleville 
mahdollisuutena tarkastaa ammatitaitonsa tasoa ja saada 
töitään tiukan ja ammattitaitoisen tuomariston arvostelta-
vaksi. Oli hyvä tehdä ”missä mennään” -tsekkaus ja ehkä 

parantaa siinä ohessa työmahdollisuuksiaan. Parhaimmillaan 
alan kilpailut tarjosivat upeita esimerkkejä siitä, minkälaisia 
töitä suunnittelijat ovat saaneet asiakkaalle ”myytyä”. Mutta 
kilpailut tai niissä menestyminen eivät saaneet nousta itsetar-
koitukseksi suunnitteluprosessissa. 

”Mie en koskaan tee mitään työtä ajatellen, että nyt tehään 
tällänen duuni, et – – saadaa laitettuu se kilpailuun, koska se 
on miun mielestä ihan päin helvettiä -ajattelua. – – On ihanaa 
tehä graafist suunnittelua ja tehä hienon näköstä. Kyl sen 
pitää – – palvella asiakkaan tarpeita. – – Me ei olla taiteilijoita 
vaan – – asiakaspalvelijoita”, Junior-AD korosti.

Jotkut alan kilpailut olivat tulleet Junior-AD:lle tutuksi 
päivätöiden kautta. Vuoden Huippuja hän arvosti, ja seuraa-
vaksi hänelle tuli mieleen Cannes. Hän sanoi, ettei ole niin 
perehtynyt kilpailuihin. Opiskeluaikana häntä ei erityisemmin 
kannustettu osallistumaan alan kilpailuihin. Vuoden Huiput 
nähtiin opiskelijoiden keskuudessa enemmän mainostoimisto-
jen kilpailuna. Hän toivoi, että alan kilpailuista olisi kerrottu 
ja puhuttu enemmän. Kuvituksen opettaja oli kannustanut 
osallistumaan Rudolf Koivu -kilpailuun.

Junior-AD piti itseään kilpailuhenkisenä: 
”Mie tykkään pelata kaikkii pelejä et jos se o kilpailuhenki-
syyttä, mut miul ei oo mitää patoutumia voittaa, et mie en 
mee ihan vitun päreiks jos en voita.” 

Suunnittelutyössä hän pyrki parantamaan aina omaa suoritus-
taan ja sanoi kilpailevansa itseään vastaan. Lisäksi pyrkimyk-
senä on aina tehdä omasta kampanjasta mahdollisimman hyvä 
sen enempää miettimättä, pärjäisiköhän se kilpailuissa vai ei. 

YRITTÄJÄN mielestä edellyttäisi aikamoista asennetta jättäytyä 
alan kilpailujen ulkopuolelle. Hän luetteli monia kilpailuja, joita 
arvosti, mutta joihin he eivät välttämättä ehtineet osallistua.

”Ei me niitä kaikkia olla millään lailla otettu haltuun, mikä on 
oikeestaan vähän tyhmää, koska nyt jos me aatellaan tätä 
meritoitumista, ni mitä enemmän haulikolla ampuu, niin sitä 
enemmän yksi tai kaksi haulia osuu.”
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Kilpailuosallistumiset veivät paljon aikaa ja ne tuntuivat hä-
nestä aika työläiltä. Ensin mietittiin kuitenkin tarkkaan, mitä 
kilpailuihin lähetettiin. 

”Jos joka toinen viikko lähettää jonku paketin johonki, ni se 
maksaakin jo jonkun verran monet noist kilpailuista ja – – täy-
tyy tehä kaiken maailman presentaatioita ja kapata, ja taas on 
toimisto buukattu kokonaisen päivän.”

Opiskeluaikana Yrittäjää oli kannustettu osallistumaan erityi-
sesti kansainvälisiin julistebiennaleihin. 

”Kyllähän se oli vähän semmonen hyvin isällinen suhtautumi-
nen ku sattu pärjäämään jossain, ni kyllähän se oli opettajal-
leki semmonen tärkee asia, et kattokaas maailma mun oppilas 
voitti tän. – – Sillon kun se oli osa sitä meritoitumistketjua, 
myöski semmost kansainvälist kenttää, mikä sillon ei ollu ehkä 
niin itsestään selvää, kun se on nykyään nettiaikakaudella. – – 
Tavallaan se oli semmonen kansainvälinen foorumi mistä tuli 
kataloogit ja nähtiin toisten töitä, et se oli oikeesti kauheen 
tärkeetä myöskin alalle.” 

Yrityksenä he osallistuivat alan eri kilpailuihin saadakseen me-
riittejä ja näkyvyyttä. Yrittäjän mielestä asiakkaan oli vaikea 
määritellä, mikä on hyvää graafista suunnittelua. 

”Et aina se pitää jollain lailla myydä ja myymisessä vakuutta-
vuus on kauheen tärkeetä, ja vakuuttavuudessa nää tämmöset 
meriittit on kauheen oleellisia.” 

Yrittäjä ei pitänyt itseään kilpailuhenkisenä. 
”Emmää en oo yhtään kilpailuhenkine, mä oon täysin velvol-
lisuushakune ihmine. – – Mut kilpailuhenkinen mä en mil-
lään muotoo oo. – – Mää en arvota millään lailla elämistä tai 
ihmisyyttä tai mitään muutakaan sillä lailla mitä ihminen on 
voittanu tai saavuttanut, että millään oikeestaan ei oo niin 
hirveesti väliä kuin sillä tekemisen puhtaudella – – ainoo mil-
lon merkitystä on se, että miksi tekee tiettyjä asioita, eikä se 
et millä lailla niillä asioilla pärjää.”

[H: Miltä se voitto sitte on 

tuntunu jos on tullu Huippu?] 

”Noo, oli se sinä iltan iha 

hyvä yllätys ja oikeen 

hauskaa oli. Mut ei se sen 

jälkee oo tuntunu yhtään 

missää. Se o jossai laati-

kossa se pysti ((naurua)) ei 

sille oo rakennettu min-

käänlaista ständiä [tai 

isompaa pyramidia] niih.” 

/ Taiteilija
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MIELIKUVA VUODEN HUIPUT -KILPAILUSTA Luin 
haastattelutilanteessa lyhyen otteen, jossa käytiin läpi Vuoden 
Huiput -kilpailun tavoitteet. Neljä haastatelluista oli sitä mieltä, 
että kilpailun asettamat tavoitteet toteutuivat ainakin jossain 
määrin ja yksi oli sitä mieltä, että kilpailu kohotti alan tasoa. 
Huippuja pidettiin merkittävimpänä ja keskeisenä katselmuk-
sena Suomessa. Se oli riittävän hyvä ajankuva ja oleellinen osa 
ammatinharjoittamista. Osalle haastatelluista kilpaileminen oli 
ammattikuvaan ja vuodenkiertoon kuuluva perinne ja kilpailuihin 
otettiin osaa sen enempiä laskelmoimatta. Tapahtuma oli suunnit-
telijoille myös mahdollisuus kokoontua keskustelemaan ja arvioi-
maan suunnittelun tasoa.

Selkein vaikutelma tuli siitä, että Vuoden Huiput -kilpailua 
pidettiin mainostoimistojen mittelönä. Pekka Piippo kirjoittaa ai-
heesta 1. Luku. Graafiset suunnittelijat kirjoittavat -kirjassa. Hän 
kritisoi kilpailua, koska se korosti hänen mielestään radiomainok-
sia ja mainostekstejä enemmän kuin graafista suunnittelua. (Kart-
tunen et al. 2004, 35-36) Haastateltavat suhtautuivat kilpailuinsti-
tuutioon yllättävän intohimottomasti. Esiin tuli mielenkiintoisia 
huomioita Vuoden Huiput -kilpailusta ja alan kilpailuperinteestä.

TAITEILIJA näki Vuoden Huiput mainostoimistojen pelikenttä-
nä, jossa kilpailtiin keskinäisestä arvostuksesta ja siitä, ketkä 
olivat suunnitelleet parhaimpia kampanjoita. Hänellä oli 
sellainen käsitys, että oli olemassa suuri määrä suunnittelijoita 
jotka tietoisesti jättäytyivät Vuoden Huippujen ulkopuolelle. 

”Must tuntuu et on myös olemassa sellanen hirvee lahjakas 
ja pätevä porukka, jotka ei välitä yhtään koko kisasta, et ne ei 
ees laita niitten duuneja, ymmärtääkseni sinne ollenkaan et 
niitten ei tartte. Tai sitte niit ei vaan kiinnosta, se on toinen 
vaihtoehto. Mut must tuntuu et – –  ne tietää olevansa hyviä. – 
– Ehkä niitten asiakkaatki on lähinnä enemmänkin ulkomailta. 
– – Et ne tekee jotain rokkijulisteita tai muita, jotka on vaa ihan 
mielettömän hienoja, mut ei niil kävis mielessäkään, että ne 
lähettäis tollaseen kisaan.”

Taiteilija piti kilpailun tuloksia ongelmallisina. Hänen mieles-
tään suunnittelutöitä oli erittäin vaikea verrata, arvottaa tai 
nostaa jokin niistä parhaaksi. Varsinkin kun kyseessä oli vain 
tietty otos sen vuoden töistä. 

”Ei ne oo välttämättä parhaita – – on monta vaihtoehtoo 
ratkasta se ongelma mikä on, ni sen voi tehdä niin monella eri 
tavalla. – – Mä uskon, et kuitenkin ne jotka valitaan on varmas-
ti kaikki oikeen hyvii, mut sitte onks ne nyt Suomen parhaat 
emmä tiedä.”

Kilpailun tavoitteiden pohdinnassa Taiteilija epäili, missä 
määrin ne voisivat toteutua. Hän näki hyvänä asiana kuitenkin 
sen, että erilaisia töitä saatiin suunnittelijoiden nähtäville. 

”Joo siis suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämisee, mite 
toi nyt kehittäs niitte ammattitaitoo, nää on näit ylevii arvoi 
tiätsä mitä on joka firmal sun muulla. – – Emmä osaa sanoo, et 
toteutuuko noi, en usko – – onhan se hyvä nähdä kaikkii tollasii 
erilaisii duunei kylhä siit on hyötyy, ettei vaa siel omassa kup-
lassa sit duunata.”

NUOREN LUOVAN mielestä Vuoden Huiput -kilpailusta oli tullut 
mainostoimistokilpailu, eivätkä suomalaiset ”disainerit” 
arvostaneet sitä. Jos suunnittelija oli hyvä, ei hän välttämättä 
tarvitse palkintoa saadakseen asiakkaita. 

”Emmä tiedä voikohan siinä olla myös jotain suomalaisen 
disainereiden identiteetistä ja ammattikuvasta, että halutaan 
olla nöyriä, ei haluta mennä tonne maailmalle paukuttele-
maan.”

Hänestä kilpailun tunnettuus ei ollut mitä parhain, eikä koti-
maisuus ollut etu. 

”Mut eihän ne itse asiakkaat tai yritykset ees tiedä mikä on 
Vuoden Huiput -kilpailu ja sama ulkomailla, ei siit oo hirveesti 
hyötyä et tääl Suomes voittaa sen Vuodet Huiput -kilpailun, jol 
ei oo ees olemassa tyyliin mitään englanninkielist käännöst.”
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Suurien mainostoimistojen kannatti olla kilpailussa mukana, 
vaikka osallistumiset varmasti maksoivat paljon. Kilpailu-
menestys ei hänen mielestään koitunut asiakkaan eduksi, 
koska he eivät kilpailun olemassaolosta juuri tienneet tai eivät 
välittäneet siitä. Palkittuja suunnittelijoita Nuori Luova ei 
pitänyt Suomen parhaina, koska valinnassa saattoi olla hänen 
mielestään sattuman kauppaa. Hän korosti, että palkitut työt 
olivat kuitenkin neljän ihmisen valitsemia. Päätökset riippui-
vat kyseisen vuoden tuomariston ryhmädynamiikasta.

HUIPPUSUUNNITTELIJA piti Vuoden Huiput -kilpailua alan 
keskinäisenä palkitsemisjärjestelmänä. Hänestä olisi ollut 
mielenkiintoista tietää, kuinka moni tavallinen kuluttaja, siis 
asiakkaan asiakas, edes tietää kilpailun olemassaolon. Suurin 
kilpailun ongelmista oli Huippusuunnittelijan mielestä se, 
että mittamattomissa olevia makuasioita esiteltiin tuloksina. 
Kilpailun tavoitteiden toteutumisen suhteen Huippusuunnitte-
lijalla ei ollut juurikaan uskoa. 

”Mite se vois edes sitä tehdä? – – Jos tekee duunia vähän 
tiukemmin, että sillä sais palkinnon ni ehkä se sitte paran-
taa, mut se voi parantaa sitä kyllä pahimmillaa vähä väärää 
suuntaa, ei sillä että sieltä tulis vaikka parempi kampanja tai 
parempi mainos tai parempi identiteetti. Vaa enemmikii, että 
se tähtää jo lähtiessä sinne palkintoo. Mie – – en usko, että 
suomalaisen mainonnan tai graafisen suunnittelun taso olis 
yhtää huonompi tai parempi jos ei tätä kisaa olis.”

Huippusuunnittelija arveli, että menestyminen kilpailussa 
saattoi tuottaa asiakkaille mielihyvää: ”niist on vaa kiva voit-
taa”. Mitään hyötyjä tai elinkeinoelämän kasvua hän ei usko-
nut palkintojen tuovan asiakkaalle, mutta tiettyä vahvistusta 
asiakkaan tekemille ratkaisuille kyllä. Huippusuunnittelija 
kertoi, että asiakkaalla oli iso rooli monissa projekteissa. He 
eivät olleet pelkkiä työn tilaajia, vaan osallistuivat ja vaikutti-
vat aktiivisesti työn eri vaiheissa. 

”Jos noissa kriteereissä 

ois edes jotakin mitatta-

vaa, niiku joissakin suo-

malaisissa kisoissa on-

kin, – – siin ois jo vähän 

järkee. Nyt se on ihan vaa 

mielipidejuttuja. Jos täs 

esimerkiks kysyttäs ylei-

söltä, ni se oiski jo arvo-

kas palkinto.”

/ Huippusuunnittelija
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”Sekin markkinointi-ihmisenä on vuodesta toiseen, ehkä se on 
se mielihyvä siitä, että tuli tehtyy hyviä duuneja noitten kans-
sa. – – Ite miettii, että mikäs se miun mielihyvä nyt tässä sitte 
on jos ei palkinnot kiinnosta, ni miks mie noita dusailen täällä 
vuodesta toisee, ihmetyttää vähä välillä.” 

PLATINISTILLE vuosikirja ja näyttely olivat Vuoden Huiput 
-tapahtuman tärkein anti. Hän piti palkitsemista sivuseikka-
na, varsinkin kun kilpailutöitä ei pystytty millään mittareilla 
vertailemaan. 

”Ku täs ei oo, et pystys kattomaan kolmesenttii pitempi tai 
vähän nopeempi”. 

Hänelle oli selvää, että tuomaristot tekivät erilaisia päätöksiä, 
eikä heidän toimintaansa tullut puuttua etu- tai jälkikäteen. 

”Niin kauan kun ne on valittu ammattireinoista ja -liisoista – – 
se on sen juryn päätös.” 

Hän kertoi huomanneensa olevansa useasti eri linjoilla minkä 
tahansa katselmuksen ”jyräämisen” jälkeen. Platinisti painot-
ti sitä, että Vuoden Huipuissa ylituomarin tulisi olla aina graa-
finen muotoilija kuin myös niiden tuomaristojen puheenjohta-
jien, jotka keskittyvät visuaaliseen puoleen. Platinisti muisti, 
että jossain vaiheessa osa isoista mainostoimistoista jättäytyi 
kilpailusta pois, mikä mahdollisti uuden aallon toimistojen 
tulon: ”joskus aikoinaan Anderson & Lembke -niminen toi-
misto joka tuli, ja kaikki muu oli tsaissee”. 

Platinistin mielestä oli ihan selvä asia, että kilpailun tavoit-
teet toteutuvat jossain määrin. 

”Jos ajatellaan, että vastakohta on se, että sitä skabaa tai – – 
Vuoden Huiput -näyttelyä ja -kirjaa ei olisi, niin ihan eittämät-
tä, joo kyllä se tasoa kohottaa.”

GRAAFIKKO-KUVITTAJAN mielikuva Vuoden Huiput -kilpai-
lusta oli positiivinen. Hän piti sitä Suomen ykköskilpailuna 
graafisen suunnittelun ja mainonnan alalla, joka kehittyi koko 
ajan. Vuoden Huiput -katselmuksessa kaikesta sitä vaivaavas-

ta epätäydellisyydestään huolimatta Graafikko-Kuvittajan 
mielestä oli tärkeää, että tällainen tilaisuus järjestetään, jossa 
suunnittelijat voivat kokoontua arvioimaan kilpailutöitä. 
Kilpailu pyrki toteuttamaan tavoitteitaan niin hyvin kuin 
mahdollista. Grafia ry:n kannalta ideaalitilanne olisi, että 
kaikki suunnittelijat ja toimistot lähettäisivät parhaat työnsä 
kilpailuun vuosittain. Näin saataisiin parempi kuva Suomen 
suunnittelukentästä. 

”Ei mulle missään nimessä ainakaan tullu siis semmosta oloo, 
että nää on nyt parhaat. Todellakaan, päinvastoin, et missä on 
kaikki ne monet hyvät.”

Tuomaristot ”suuressa epätäydellisyydessään” joutuivat te-
kemään päätöksensä tuntematta suunnittelutilanteita, asiak- 
kaita tai mahdollisia ongelmatilanteita. Lisäksi sarjat voivat 
olla hyvin laajoja. 

”On töitä flaijerista kahvipöytäkirjoihin, vuosikertomuksia, 
kutsukortteja et siis niitähän on mahdoton laittaa – – siis sem-
monen maailmahan se on tietenki.” 

Graafikko-Kuvittaja piti jakoa kahteen tasa-arvoiseen pääkate-
goriaan hyvänä, selvää oli myös se, mistä kilpaillaan: 

”No, emmä tiedä et oonks naivi, mut kyl mä oon ajatellu että, 
hyvästä suunnittelusta.”

Graafikko-Kuvittajan mielestä kilpailun idea oli, että asiakas 
näkee hyvää suunnittelua tai hänet palkitaan sen ostamisesta. 
Tämä kannusti tilaamaan suunnittelua jatkossakin. 

”Idea on nimenomaan se, että asiakas näkee, enemmänki ehkä 
just mainospuolella, hyvää mainontaa et mite sitä tehdään.” 

JULKAISUSUUNNITTELIJALLE Vuoden Huiput edusti pääasias-
sa palkittua mainontaa. Hän kyseenalaisti graafisen suunnitte-
lun roolia kilpailussa ja piti sitä ”pikku lisänä”. 

”On se tietysti Suomessa – – oisko se sit peräti ainut alan kil-
pailu, joka todella näkyy, – – siit puhutaan.” 
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”Onks se sit vaan se, että isot mainostoimistot kilpailee siitä 
kuka saa eniten niitä palkintoja? – – Tää kliseinen mielikuva ai-
nakin mulla, et onks se niin? Et niis toimistoissa tehdään varta 
vasten duuneja sinne Vuode Huippuihin.”

Hän oli ymmärtänyt, että graafisen suunnittelun sarjoissa 
osanotto oli todella pientä ja hänestä oli vaikea uskoa, etteikö 
graafisen suunnittelun töitä enää tehtäisi. 

”Johtuuko se siitä, että graafikoita ei kiinnosta, koska se on 
mainostoimistojen kisa sit kuitenki, vai johtuuks se siitä, että 
joku osallistumismaksu pidetään liian isona.”

Julkaisusuunnittelijan mielestä kilpailu oli monimutkainen, 
koska kaikkia sen vuoden suunnittelutöitä ei lähetetty, vaan 
ainoastaan jonkinlainen kattaus päätyi kilpailuun, joista osa 
oli ”nostettu framille”. Hän piti menestymistä kilpailussa 
myös jollakin tavalla sattumanvaraisena, vaikka voittajat oli 
kuitenkin hänen mielestä ”hyvillä tarkoitusperillä valittu”. 
Vuosikirjaan pääsy osoitti aikamoisen tien läpikäymistä, kun 
sai oman työnsä mainosten sekaan. Kaikki kilpailutyöt olivat 
onnistuneita varmasti omalla tavallaan. Hän muisti omien 
lähettämiensä kilpailutöiden kannalta joskus pohtineensa, että 
miksiköhän joku oma työ ei ollut pärjännyt. 

”Se päällimmäinen on vaan, et se oli nyt jotenkii epäonnistu-
nu, vaikka se nyt välttämättä sitä tarkota.”

Julkaisusuunnittelijalle kilpailussa korostui mainosmaailma, 
joka ei häntä juurikaan puhutellut. Hänelle kilpailu näyttäytyi 
myös freelancermaailman ja isojen toimistojen vastakkain-
asetteluna. Tämä myös osaltaan häiritsi kilpailun tavoitteiden 
toteutumista. 

KUVITTAJA piti Vuoden Huiput -kilpailua arvossa ja se oli hänes-
tä isoin ja perinteisin kilpailu alalla. 

”Jollain tapaa ainoo semmonen mil on alalla semmosta vaiku-
tusvaltaa – – mä en tiedä mikä se vaikutusvalta oikeesti on.” 

Kilpailun voittajat noteerattiin alalla, mutta kilpailun merkitys 
rajoittui hänen mielestään hyvin pienen sektorin sisälle ja vain 
hetkellisesti. 

”Se ois [Grafian] näkökul-

masta ideaali-tilanne, 

että kaikki suunnittelijat 

ja toimistot lähettäis par-

haat työnsä, jolloin se ois 

kuva siitä, oikeesti otos – 

– sen vuoden töistä.” 

/ Graafikko-Kuvittaja
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Kustantamoaikana hän ei mitenkään kyseenalaistanut kilpai-
lua, vaan osallistuminen oli jotenkin itsestään selvää. 

”Varmaan semmonen perinteine juttu, et tähän jotenki kuuluu 
osallistua, jos ollaan tällä alalla ja sitte samalla jotenki kiinnit-
tää itsensä ehkä siihen alaan.”

Kilpailulla haettiin mainetta, hyväksyntää ja kunniaa tekijälle 
tai toimistolle. Meriittilista saattoi toimia asiakkaiden apuna. 

”Asiakkaat voi tsekata et näähän on pärjänny tässä. Mä en 
sitten taas usko, että alan ulkopuoliselle tolla kilpailulla on 
oikeestaan mitään merkitystä.”

Kuvittajalle oli muodostunut perinteeksi, että hän kävi aina 
katsomassa Vuoden Huiput -näyttelyn. Näyttely ei edustanut 
yksipuolisesti parasta suomalaista suunnittelua. Hänen mieles-
tään hyviä töitä oli aina, mutta myös ihmetyksen aiheita. 

”Sehä on just sillee herkullinen näyttely että, ku ei tollaset 
arvot perustu mihinkää mittarifaktoihin, ja sit sinne jää paljon 
varaa mielipiteille. Osahan siel on tosi hienoja, osa ihan silk-
kaa kuraa – – se on hauska käydä kattoo – – miten tämäkin on 
muka palkittu – – siel on tietenki vastapainoks myös todella 
hienoja asioita.”

Kuvittajan mielestä kilpailun tavoitteet toteutuivat jossain 
määrin, mutta tuomaristolla oli aika suuri vastuu. 

”Varmaan riippuu kauheen paljon siitä jurystä, että mitä ne 
ottaa ikään kuin siihen palkittavaks. Sehän jollain tapaa sit 
määrää seuraavaa kalenterivuotta sillee, että et jos– – kaikki 
päättääki yhtäkkiä palkita jotain omaperäisempää, ni se var-
maan jollain tapaa saattaa määrittää tällasen suunnan, että 
se kehittäs koko alaa, en tiiä, – – siis varmaan joo ja ei.” 

YLITUOMARIN mielestä Vuoden Huiput -kilpailu oli ”ehdot-
tomasti alan ykköskilpailu”. Kilpailun dokumentoinnista ja 
monisarjaisuudesta johtuen sitä arvostettiin hänen mielestään 
eniten. Suunnittelijoiden perustama kilpailu oli kuitenkin 
muuttunut toimistojen väliseksi. 

”Siihen aikaan se oli enemmä suunnittelijoiden välistä kil-
pailua, koska suunnittelijoita motivoi se, että alan arvoste-
tuimmat tyypit jotka on siellä tuomareina arvostavat heidän 
töitään.”

Hän näki, että pienten toimistojen nousun ja freelancereiden 
lisääntymisen myötä kilpailu on palautumassa taas suunnitte-
lijoiden kilpailuksi. 

”Nyt tästä uudesta sarjajaosta johtuen siel on sitä graafista 
muotoilua, graafista pipertäjää valtava määrä, niin ne yksit-
täiset graafikot nousee sieltä.”

Ylituomarin mielestä Vuoden Huiput -kilpailun tavoitteena oli 
olla ideakilpailu, jossa parhaimmat palkitaan. Suunnittelijat 
kilpailivat hyvien ideoiden puolesta. 

”Mikä toimisto, mikä porukka kykenee sinä vuonna synnyttä-
mään parhaimpia ideoita se on se perusjuttu varmaanki. Ei se 
oo sattumaa, että vuodesta toiseen on sitten ne samat ihmiset 
että [eli – – et suunnittelijoiden kannalta se on tärkeää] se on suun-
nittelijoiden kannalta [ei asiakkaiden] ei asiakkaiden kannalta 
on toiset kilpailut sitten.”

Palkitut suunnittelijat olivat Ylituomarin mielestä Suomen 
parhaita vain yhtenä iltana – gaalailtana. 

”Se on just tää, että sinä iltana juhlitaan, aamulla pitää olla jo 
kahdeksalta tekemässä jotain katastrofityötä. – – Kaikki jotka 
ollu alalla vähänkään pidempään tietää, että siihen tuleen ei 
voi jäädä makaamaan, ei suureen menestykseen, jos aikoo 
olla pitkään alalla, sitä juhlitaan se hetki ko on se juhla, sitä 
bailataan ihan älyttömästi, mut seuraavana päivänä – – se on 
menneisyyttä.”

Ylituomarin mielestä kilpailun tavoitteet toteutuvat. 
”Se on – – suunnittelijalle hirveen tärkee mitata myöski sitä 
omaa ammattitaitoa – – se on muuten aika vaikee mitata. 
Toi että sä paat sun tekelees muiden kollegoiden tekeleiden 
joukkoon, ni katot miten ne siinä skooraa, että pääseekö ne 
millekään tasolle.”
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JUNIOR-AD:LLE tuli ensimmäisenä mieleen hirvittävä Vuoden 
Huiput -kilpailutöiden kasaamisrumba. 

”Kapaus ja se vitun stressi, sehä on pahin viikko monella tapaa 
tuolla mainostalossa, koska sit revitään ne hommat kasaan ja 
kootaan ja printataan.” 

Kilpailuosallistumisia ei välttämättä oltu työprosesseissa otet-
tu huomioon: 

”Joudut – – metsästää niitä jostakin internetin aikakirjoista ja 
jotenki ihan hirveetä”.

Junior-AD piti Vuoden Huippuja kuitenkin tärkeimpänä suo-
malaisena mainoskilpailuna. Kilpailuun ei päätynyt välttämät-
tä kaikki parhaat työt, koska oli aivan sattumanvaraista, ketkä 
töitään sinne lähettivät. 

”Et sinänsä se muodostuu myös aika pitkälti tommoseks 
mainostoimistokilpailuks, koska ehä kellää oo rahaa maksaa 
viittäsataa siitä, et ehkä mei postimerkki pääse tohon faking 
kirjaan. – – Sen voi yrittää käyttää – – paremminki – – ja ostaa 
vaikka oikeesti jonkuu ohjelman, eikä käyttää laittomasti noi-
ta ohjelmia.”

Junior-AD korosti, että kyseessä oli kauneuskilpailu, mutta 
se oli sellaisena hyvä. Koko tapahtumasta sekä vuosikirjasta 
hänelle tuli ”positiivisia viboja”. Mutta kilpailu ei ollut hänel-
le mikään hillitön intohimon asia, vaan liittyi ennemminkin 
normaaliin vuodenkiertoon. Mainonnan osalta Junior-AD piti 
palkittuja töitä huippulaatuisina. Hänellä oli sellainen kuva, 
että samat suunnittelijat voittivat myös muita alan palkinto-
ja. Junior-AD:n mielestä kilpailu onnistui toteuttamaan sille 
asetetut tavoitteet.

”Opiskelijoille se on kuitenki vielä halpa osallistuu – – se on 
myös paikka tehä ittelleen nimee, ihan tyhjästä. Ja sitte jos 
sie menestyt siellä, ni nähtävästi työnsaanti – – ei ole kauheen 
vaikeeta.”

Junior-AD harmitteli, etteivät monet hänen tuntemansa hyvät 
kuvittajat ottaneet osaa kilpailuun. Kuva ja Kuvitus -sarjassa 
voisivat pärjätä muutkin kuin mainoskuvitukset. 

”Sitä alan – – kehittämis – 

– motivaattoria joka siellä 

periaattees on varmasti 

ollu alun perin, niin siihen 

on vaikee ottaa jotenkin 

suunnittelijana minkään-

laista kantaa, et kyl ne 

syyt osallistuu siihen on 

puhtaasti itsekkäitä.”

/ Yrittäjä
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Kilvan tavoitteena oli luoda nimeä toimistolle. 
”Se on toimistojen nimen luontia asiakkaille ja sitä – – prefe-
rointia. – – Mut sit se on taas yksittäisille hahmoille tottakai, 
jos sie oot ollu aina tiimeissä jotka voittaa ni – – sie et voi olla 
mikään ihan paskaräpylä.” 

Kilpailumenestykset kääntyivät hänen mielestään koko tiimin 
ja myös asiakkaankin eduksi. 

”Se myös antaa – – sellasen kuvan siitä asiakkaasta, et se oi-
keesti ymmärtää mikä on hyvää, sillä tavalla tuo voittaminen 
ei oo koskaan keltään pois.”

YRITTÄJÄ piti Vuode Huiput -kilpailua äärimmäisen keskeisenä, 
tärkeänä ja näkyvänä vuosittaisena läpileikkauksena, jolla ei 
juuri ollut kotimaisia kilpailijoita. Tapahtumalla oli iso näky-
vyys ja se oli hänen mielestä hyvin brändätty. Kilpailumenes-
tykset olivat oivallista CV:n täytettä. 

”Vuode Huiput on tärkee osa suomalaisen graafisen suunnitte-
lijan ja mainostoimiston meritoitumisjärjestelmästä. – – Ainoo 
suomalainen – – paikkansa ansainnut ja iso suunnittelukilpai-
lu, jolla pystyy vähän paukuttamaan henkseleitä.”

Yrittäjän mielestä osallistuminen oli tärkeää suunnittelijalle ja 
jonkin verran myös asiakkaalle. Hyvä asiakas oli hirvittävän 
tärkeä, ilman sitä ”harvoin tulee hyvää työtä”. Asiakas pystyi 
hyötymään myös kilpailumenestyksestä. 

”Asiakas joka [on] yleensä esimerkiks viestintäihminen omassa 
organisaatiossaan – – hän joutuu monasti perustelemaan omia 
valintojaan, ja miks se tulee käsi ojossa pomon luo, että anna 
rahaa tähän ja tähän kamppikseen tai julisteeseen tai merk-
kiin tai johonki muuhu. – – Tää tilaajaihminen pystyy myöskin 
samalla lailla käyttämään sitä välineellisenä, osoittamaan 
esimiehille tai työyhteisölleen et tää oli sen väärttiä.” 

Yrittäjä ei pitänyt kuitenkaan gaalaillassa palkittuja suunnitte-
lijoita Suomen parhaina. 

”Ei kuitenkaan, kyl siin on niin paljon sattumaa ja näkemystä 
ja muuta pelissä, et siin nyt vaan sattuu olemaan jonkinlainen 
sorttimentti – – vuoden satsista jonku tietyn filtterin mukaan. 

– – Siel on niin paljon kuitenki subjektiivist näkemystä mukana 
ja tykkäämistä ja varmasti on myöski tämmöst, et mä tunnen 
ton tyypin. Joo tottakai sitä on väkisinkin mukana vähän, et on 
tää kuitenki niin pieni maa.”

Yrittäjän mielestä kilpailun tavoitteet toteutuivat: 
”Joka vuosi tulee edes jonkinlainen läpileikkaus – – mä väitän 
et se kerää sen läpileikkauksen myöski, et kyl se on kuitenki 
se ainoo iso kilpailu – – mihin kaikki lähettää, jos ne ylipäänsä 
lähettää johonki. – – Julkaisusuunnittelun osana on kirjat, niin 
lähettääks kaikki loistavan kirjan tehneet tyypit sen Vuode 
Huippuihi ja meneeks se mahollisesti Vuoden kauneimmat kir-
jat -kilpailuu, et mä en osaa – – väittää, et se on täysin kaiken 
kattava.”
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KILPAILUODOTUKSET JA TOIVEET Graafinen suun-
nittelu perustuu melkeinpä aina tilaukseen ja työ on suunniteltu 
jotain käyttötarkoitusta varten. Haastatteluaineistossa todettiin, 
että graafisen suunnittelun lopputulos oli kuitenkin monella 
tavalla suunnittelijansa ”oma henkinen tuote”, jolle kaivattiin 
inhimillisistä syistä yhteisön hyväksyntää. Se imarteli ja toi 
suunnittelijalle varmuutta. Kauemmin alalla työskennelleet eivät 
välttämättä saaneet liikaa palautetta työstään ja kilpailut oli-
vat tähän yksi keino. Suunnittelijalla oli mahdollisuus hankkia 
työlleen lisänäkyvyyttä tietyn yhteisön sisällä kilpailun avulla 
(Walker 2008, 41). 

Kilpailuodotuksiin liittyen minua kiinnosti selvittää, minkä 
toivossa haastateltavat osallistuvat kilpailuihin. Oliko kilpailuti-
lastoon pääsy ja palkinnot arvokkaita haastateltaville? Kilpailut-
taminen oli keino muokata suunnittelijan identiteettiä ja kilpailu-
menestysten toivottiin hyödyttävän suunnittelijan uraa jollakin 
tavoin tai edes työtilausten muodossa. Lisäksi osa haastatelluista 
toivoi koko alalle arvostuksen nostoa, graafinen suunnittelu tulisi 
nostaa muiden suunnittelualojen tasolle.

TAITEILIJAN toiveena oli saada kilpailun kautta tunnustusta ja 
kritiikkiä, muttei ollut sitä mielestään paljoakaan saanut. Hän 
oli osallistunut itsemarkkinointimielessä sekä toivonut, että 
osallistumismaksut tulevat vähintään kymmenkertaisena 
takaisin. 

”Tän alan ihmisten näkyviin näit töitä, ei ne muuten ikin näkis 
niitä, – – ja kyl mun on sanottava et mä haluan tietenki, että 
ihmiset jotka tekee vähän samaa, – – et ne kans tietää ja ha-
luun mä saada – – ehkä jonkunlaista arvostusta tai muuta. – – 
Kyl mä jotain oon halunnu taas todistella jollekin.”

Taiteilijaa ihmetytti, miksi hän oli osallistunut kilpailuun niin 
monesti. Hänelle oli tärkeää päästä näyttämään, minkälaisia 
töitä hän tekee, ja hän myönsi osallistuneensa saadakseen kil-
pailun kautta työtarjouksia. Niitä ei valitettavasti ollut tullut. 

”No, mainetta ja kunniaa.”

/ Ylituomari
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”Mä pystyn tekee tälläsii hommii ni sitte saattas löytyä joku 
joka ehkä tilais joskus jotakin, mutta nähtävästi toi on vaan 
tommonen alan sisäinen, mut tietystihän mainostoimistotkin 
voi tilailla freelancereilta vaikka minkälaisia juttuja.”

NUORI LUOVA totesi, että jos mainostoimistot haluasivat 
profiloitua tietyllä tapaa heidän kannatti osallistua Vuoden 
Huippuihin. Tämä toi mahdollisesti todisteita siitä, että työn 
laatu oli ollut hyvää, mikä saattoi tuoda myös uusia asiakkaita. 
Itselleen hän halusi saada näkyvyyttä mahdollisimman mones-
sa paikassa ikään kuin varmuuden vuoksi. 

”Se on vähä samal tavalla ku et minkä takii mä oon käyny 
lukion. Sillo ku mä olin lukiossa ni mä en tienny, et mikä must 
tulee, mut sit halus jotenki pelata varman päälle ja tehä kunnol 
ne ylioppilaskokeet, koska ehkä joskus saattaa olla hyötyy.”

Hän näki, että ennen nettiaikakautta kilpailut, näyttelyt ja 
katalogit olivat olleet aivan eri asemassa. 

”Mut sit nykyään se informaatiotulva on niin rajaton internetin 
takia – – et sä saat sun duunit johonki tosi tunnettuu vaik-
ka The Cool Hunter:iin3 tai jonnekkii blogiin, missä käy joku 
miljoona kävijää ni se on paljo tärkeempää, kun et sä voitat 
jossain Vuode Huipuis, jonka näyttelys käy ehkä kakssataa, 
kolmesataa ihmistä ja pelkästään alan sisällä.”

Nuoren Luovan mielestä oli tärkeää, että hänen työnsä nousi-
vat mainostoimistojen tietoisuuteen. Hän toivoi vahvistusta 
ja tunnustusta oman alan kollegoilta ja työyhteisöltä. Myös 
muunlainen näkyvyys – lehtiartikkelit, näyttelyt tai netti saat-
toivat olla hyvin merkittäviä. 

HUIPPUSUUNNITTELIJALLA ei ollut minkäänlaisia toiveita tai 
odotuksia Vuoden Huippujen suhteen. Hän oli sitä mieltä, että 
kilpailun voisi lopettaa, mutta ymmärsi, että on paljon asiak-
kaita, jotka arvostavat palkintoja. Piti olla mukana, koska siellä 
olivat muutkin isot toimistot. 

3 www.thecoolhunter.net

”Et kyllähän kaikkien toi-

veena ois, että tekis jonki 

siistin jutun ja sit se sais 

näkyvyyttä ilman et tarvii 

ite ilmottaa sitä johonki 

kilpailuun.” / Nuori Luova
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”Siis jos mie päättäsin, ni myö ei osallistuttas ollenkaa, mutta 
– – osa asiakkaista tai joku muu taho arvostaa niin paljon, et 
sinne on vaan meiän pakko osallistua. Se että ei oo mukana on 
vaan – – huono asia uusien tai vanhojen asiakkaitten silmissä.” 

Huippusuunnittelija oletti, että kilpailu voi toimia myös suun-
nittelijan itsemarkkinointitarkoituksissa. 

”Kyl se osittain portfoliosta käy, jos niitä siellä joka kolman-
nella sivulla löytyy, ni ei tarvi pitää omaa portfoliota ku voi 
pitää – – kirjan muodossa.”

Suunnittelutöille toivottiin mieluummin kritiikkiä, jota hän sai 
mielestään liian vähän. Jälkikäteen saatu kritiikki oli turhaa, 
mutta saattoi hyödyttää seuraavia suunnittelutöitä. 

”Mie en oo hirveesti kehujenkaan perään, ja kiittelyt ja kehut 
– – en kaipaa kyllä, kritiikkiä ennemminki sitte. – – Emmie tiijä 
miks sitä seuraavaa juttuu rupee tekemää ettei kylläkää var-
maa sen takii, että joku kollega tai joku kehuis.” 

PLATINISTI sai paljon sähköpostikutsuja eri kilpailuista. Jos hän 
lähetti kilpailuun jonkun työn, ei sitä sen jälkeen juurikaan 
enää mietitty. 

”Et ei siinä tämmöstä suurta toivoa tai ajatusta, että heräis 
yöllä ja miettis, että mitenköhän sen kanssa on käynyt, tai 
edes niin, että katselis tuolta jostakin webbisivuilta et onko-
han ne jo jyränneet.”

Platinistille oli selvää, että kilpailuilla haettiin näkyvyyttä 
suunnittelijalle itselleen. Hän piti positiivisena kollegoilta 
saatua tunnustusta ja arvostusta. Platinisti ajatteli haastat-
teluhetkellä ja siinä vaiheessa uraansa ”niin itseriittoisesti”, 
ettei hän kokenut enää kaipaavansa kollegoilta tunnustusta tai 
kritiikkiä. Hänen mielestään tunnustusta pitäisi saada myös 
muilta kuin vain graafisilta muotoilijoilta. Platinisti piti alan 
ja ammattikunnan saamaa julkisuutta ja statuksen nostoa 
tärkeänä asiana. 

Hänestä oli inhimillistä, että suunnittelutyö tarvitsi ole-
massaololleen vahvistuksen. Jos suunnittelijalla riitti itsetun-
toa ja hän oli taitava, ei mitään kilpailutuksia enää kaivattu. 

”Ni se vaan tekee ja sitte antaa muiden arvioida – – eikä lähet-
tele niitä tuonne.”

Platinistia kilpailumenestys Vuoden Huipuissa oli hivellyt. Hän 
arvosti erityisesti Platinahuippua ja sen tasoisen tunnustuksen 
saamista kollegoilta. Tällaisen palkinnon saaminen ei ollut 
enää sattumaa, vaan suunnittelijan uraa oli todella seurattu. 
Platinahuippu oli sen vuoden kohokohta. 

”Vuoden Graafikon -titteli tai – – no elämäntyöpalkintojahan 
ne on molemmat. Platinahuippuhan nyt on tietysti jo sit vähän 
sillee, et ymmärrätsä lähtee nyt sitte jo siitä vekka, että viime-
nen voitelu.”

Platinistin mielestä palkinnon suurin arvo suunnittelijan 
itsetunnon ja markkinoinnin lisäksi oli palkintojen välinearvo. 
Eräs Platinistin suunnittelema palkittu työ poiki mieluisan 
näyttelykutsun aivan toisaalle. 

”Siis ne on ihan konkreettisia arvoja, ne on ihan hauskoja ja 
kivoja duuneja.”

GRAAFIKKO-KUVITTAJA sai mielestään riittävästi palautetta 
lähipiirin kollegoilta, eikä toivonut sitä lisää kilpailujen kautta. 

”Vuode Huiput on – – ja miksei Kirjavaliotki, että se on mun 
mielestä tärkein funktio just se keskustelu.” 

Toiveet ja odotukset kilpailuosallistumisten suhteen olivat 
selkeät: ”sit sä jännität ja sit sä petyt – – koska miks osallis-
tua jos ei haluis menestyä siinä”. Huipuilla palkitut suunnit-
telijat olivat Graafikko-Kuvittajan mielestä ”varmaan kaikki 
hyviä suunnittelijoita”. Mitään arvoja palkinnoille tai sen 
suurempia merkityksiä hän ei osannut sanoa. Oli niin paljon 
muitakin palkintoja. Graafikko-Kuvittaja kehitteli ajatusta, 
että alan palkinnot voivat olla myös taakkoja. Ne voivat antaa 
vääränlaisen tai liian konservatiivisen leiman suunnittelijalle.

Hyvä suunnittelutyö ei tarvinnut olemassaololleen lisävah-
vistusta kilpailuista. Hyvän suunnittelun tunnisti, se nousi 
esille muutenkin ja päätyi nettiin, blogeihin tai alan julkaisui-
hin ilman palkitsemisiakin. Kilpailu ja näyttely voivat toimia 
suunnittelijan työkaluna ja julkaisukanavana. 
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JULKAISUSUUNNITTELIJAN mielestä suunnittelija halusi 
hyvälle suunnittelutyölle ympäröivältä yhteisöltä vakuutuk-
sen siitä, että oli onnistunut työssään. ”Se on sit jonkinlaista 
egobuustia kuitenki suunnittelijalle.” Jotta kilpailuun osal-
listui, täytyi olla jonkinlainen usko siihen, että jotain hyvää oli 
onnistunut tekemään.

”Nii kyllähän sitä tietysti joistain töistä sitten on niin ylpeä tai 
ajattelee, että no tässä on nyt jotain mihin on saanu harvinai-
sella tavalla ikään kuin yhdistettyä oma osaaminen ja innova-
tiivisuus ja päivän henki tai joku.”

Julkaisusuunnittelija kaipasi enemmän keskustelua. Opiskelu-
ajan jälkeen keskusteluyhteys saattoi katketa. 

”Sehän helposti just menee näin, että jos työstää sielä omassa 
työhuoneessaan yksinään, niin sitä fiidbäkkiä ei tule.” 

Hän epäili, synnyttivätkö alan kilpailutkaan rakentavaa 
keskustelua. Hän piti omaa tilannettaan hyvänä, koska jakoi 
työhuoneen kahden muun suunnittelijan kanssa. 

”Ku se on jollain tavalla semmonen oma henkinen tuote vaikka 
se ois kuinka palvelua jota myy jollekin toiselle tuotteena, ni 
siin on kuitenkin sit jotain sellasta omaa pelissä, että kyllä 
siihen kaipaa jotai vahvistusta, että ollaanko oikeilla jäljillä 
eikä pelkästään sitä asiakkaan hyväksymistä. Et kuitenkin ne 
on jotain sellasii herkkiä asioita.”

Julkaisusuunnittelija oletti, että Huiput voi toimia suunnit-
telijan työkaluna – julkaisu- tai jakelukanavana. Hän arveli, 
että kilpailuosallistumisilla haetaan omalle työlle näkyvyyttä, 
mutta korosti, että työ on syntynyt asiakkaan ja työryhmän 
kanssa yhteistyössä. 

”Pakkohan siinä on olla jotain sellasta itsekorostamisen 
tarvetta, mut et kyllä mä ajattelen sitäkin, että ku se ei oo 
pelkästään mun työ, se on myöskin sille asiakkaalle tehty ja 
asiakas ehkä haluaa myöskin tuoda sitä omaa, mikä se nyt sit 
onkaan, omaa asiaansa siinä. – – Voitettu palkintokaan tuu 
pelkästään mulle, vaan se tulee kaikille niille jotka on siihen 
osallistuneet.”

En mä oo tehny sitä tyh-

jästä, vaan oon tehny sen 

johonkin tilattuun työhön. 

– – Parhaimmillaan siinä 

palkitaan kaikkia niitä ali-

hankkijoita, painoa ja ku-

vankäsittelyä, valokuvaa-

jaa, kirjoittajaakin tai sitä 

yhteistiimiä.”

/ Julkaisusuunnittelija
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Julkaisusuunnittelijan oli vaikea määritellä niitä arvoja, joita 
palkinto voi sisältää. Alan sisäisen arvostuksen Kultahuippu 
toi varmasti. Mutta vaikutus saattoi jäädä lyhyeksi, koska het-
ken kuluttua jaettavaksi tulivat jo muut palkinnot.

KUVITTAJA menestyi mielestään ”ihan hyvin” ilman kilpailu-
voittoja. Hän oli sitä mieltä, että suunnittelijat osallistuvat 
kilpailuihin maineen, kunnian ja hyväksynnän toivossa, mutta 
eivät ehkä ihan tosissaan. 

”Ei se oo – – sellasta verissäpäin kilpailua et – – toi o enemmä 
sillee et jätetään pöydälle. Aika laiska kilpailu, et kukaa ei jote-
kii muista verissäpäin kilpailla siitä.”

Kilpailuun osallistuttiin enemmän hyväksynnän kuin muun-
laisen palautteen toivossa. 

”Mä en usko että kukaa ammatissa oleva kaipaa oikeesti kri-
tiikkiä. Mun mielestä se on sellanen ihmeellinen kupla – – jos-
kus opiskeluaikana varmaa ihmisiltä oppinu sellasen fraasin, 
että kaivataan kritiikkiä. Must tuntuu, että joka ikistä ammat-
tilaista vituttaa saada minkään näköstä kritiikkiä, mut siis kyl 
hyväksyntää ehdottomasti ja sellasta niinkun just kunnioitus-
ta – – jos osallistuisin ja voittaisin, ni oishan se nimenomaan 
sellasta, et mä oon jotenkin hyväksytty ja pätevä siinä kerhos-
sa. Oisha se sellanen varmasti kyllä mieltä lämmittävä.”

Kuvittajalle portfolio riitti ”tiettyyn rajaan saakka” eikä 
hän ollut kaivannut lisänäkyvyyttä tai töilleen vahvistusta 
yhteisöltä: ”No en oo ehkä kaivannu niin paljoo että jaksai-
sin osallistua”. Vuoden Huiput -kilpailu toimi jossain määrin 
suunnittelijoiden julkaisu- tai jakelukanavana. 

”Palkintokatalogi varmaan löytyy jokaisesta isosta toimistos-
ta, mut edelleen painotan sitä, että ne isot toimistot varmaan 
tietää tekijät kyllä muutenkin. – – Jos on just tosiaan tullu kou-
lun penkiltä ni kylhä se sit saattaa olla sellanen ponnahduslau-
ta, ikään kuin rävähtää kentän tietoisuuteen – – sillä katalogil-
lakin saattaa olla semmosta merkitystä ja koko näyttelyllä.”

YLITUOMARIN mielestä kollegoiden arvostus ja tunnustus oli to-
della tärkeää. Hän sanoi, ettei saa juurikaan kuluttajilta mitään 
palautetta, koska sille ei oikeastaan ollut mitään foorumia. 

”Ei sitä välttämättä mitään ulkopuolista niinkään kaipaa, et 
joku Anna-lehti tekee susta jutun, että sä oot saanu jonku 
Kultahuipun, se ei ole niinkään mut se, että sä oot alan sisällä 
arvostettu niin se on tärkeää.”

Ylituomari piti huomattavasti palkintoja arvokkaampana 
saavutuksena ja vahvistuksena kampanjan toiminnallisuutta ja 
sitä, että kansa otti sen omakseen. 

”Oikeesti se semmonen toiminnallinen taso on saavutettu, 
– – löysi jonkun sellasen oivalluksen, joka perustuu johonki 
todelliseen tarpeeseen – – et jos se toimii kaupallisesti ja – – 
taiteellisesti, on onnistunut idea – – ni sillonhan se on ihan 
täydellistä.” 

Ylituomari piti saatua Huippua ammattitaidonosoituksena. 
Toisena tärkeänä arvona hän mainitsi yhteisöllisyyden: 

”Vuoden Huippujen yks hirveen tärkee arvo – – tää suunnitteli-
joiden yhteisöllisyys, et me ollaan kuitenki semmonen tietyn-
lainen perhe.”

Vuoden Huiput -kilpailu toimi Ylituomarin mielestä ihan eh-
dottomasti suunnittelijoiden julkaisu- tai jakelukanavana. 

”Et juuri tää dokumentaatio se on tosi arvokasta työtä. – – 
Sehän on iso markkinointiponnistus koska se maksaa, kaikki 
lähetetyt työt maksaa aika tavalla – – viis vuotta sitten se oli 
aivan elinehto pienelle toimistolle, että ne saa palkintoja.”

JUNIOR-AD joutui useasti käymään työryhmänsä jäsenenä ”vi-
suaalisia taisteluita” asiakkaiden kanssa. Toivotun taistelu-
voiton ja siihen tarvittavan vahvistuksen toi joissakin tapauk-
sissa vain meritoituminen Vuoden Huipuissa. 

”Asiakas on ollu sillee – – minä en pidä beigen värisistä asi-
oista, nämä vaihdetaan vaaleanpunaiseen, sit ollaa käyty 
joku kolmen viikon keskustelu jostakin vitun tyhmistä mieli-
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pideasioista jonku faking markkinointihahmon kanssa, joka ei 
tajuu täst graafisest suunnittelusta ja muusta asiasta mitään. 
Se vaan siellä – – miettii jotakin [omia värimieltymyksiä] omia 
värimieltymyksiä. – – Sit se saadaan kuitenkin vaikka jotenkin 
räävittyy läpi ja me saadaan se laitettuu tonne – – Vuoden 
Huippuihin. Jos se saa siellä meriittiä, ni sit se tuntuu. – – Se 
on semmonen ilon ja joulunjuhla.”

Kultahuipulla palkittu työ sisälsi Junior-AD:n mielestä visuaa-
lista täydellisyyttä hipovaa hyvää makua, ”osumatarkkuutta 
ja timangiutta joka leijui pitkään duunin päällä”. Hyvä 
suunnittelutyö ei tarvinnut kuitenkaan mitään vahvistusta. 
Mainostoimistossa työskentelevälle merkittävin vahvistus oli 
kampanjan toimivuus. Parasta oli kuulemma lähimpien kolle-
goiden positiivinen palaute. 

”Kyl myö voitas elää ihan hyvin ilmankin tuota kilpailuu.”
Kilpailussa saatu tunnustus oli luontevaa ja tuntui mukavalta, 
muttei se hänelle ollut mikään ajava voima. 

”Yleensähän siel tulee tunnustusta – – jos sie menestyt, ja 
jos sie et menesty ni sit kukaan ei sano sinänsä siit asiasta 
mitään, voidaan vaan ihmetellä et olipa jännä, että tääkin työ 
on päässyt, mut tää meidän työ ei päässyt, kun tässä on näin 
paha välistysvirhe.”

Itsenäisenä suunnittelijana saavutettu menestys kauneus-
kilpailussa tuntui paremmalta kuin työryhmän ”murusena” 
ansaittu. Hän arvotti palkintoja sen mukaan, miten paljon hän 
itse oli niiden tekoon osallistunut. 

”Mie oon vaikka joissaki tapauksissa vaan juoksuttanu tekstin 
johonkin nurkkaan. – – Mie en koe, et ku on tullu palkinto, ni 
sillon sen merkitys graafikolle on paljon pienempi, ku se, et 
jos sie oot itte vittu piirtäny sen koko ilmotuksen tahi mikä se 
onkaan. – – Vaikka sie saisit kultaa, ni se aina välillä kuuluu 
enemmän jollekin muulle, ku sie oot vaa ollu hyvää päivää 
-käsi siinä.”

Junior-AD piti Vuoden Huiput -kilpailua hyvänä suunnittelijan 
itsemarkkinointityökaluna. 

”On joku asia minkä voi 

pistää tonne blogiin.” 

/ Yrittäjä



85 
KILPAILUODOTUKSET JA TOIVEET

84 
TEEMAT

”Jos ei osallistu tuolla ja luo nimee, ni sit niistä ei tiedä kukaan 
muu. – – Järkevän ihmisen valinta on osallistua, ku sie oot 
tehny jotain hienoja juttuja. – – Yks asia, et siul on hienot työt 
vaikka portfoliossa, mut sit toine asia on se, et siul on – – ni-
mee sen verran, että sie et hirveesti joudu mitään portfolioita 
enää väsäämää.”

YRITTÄJÄ painotti ”puolikyllästynyttä välinearvoa”. Hän toi-
voi kilpailumenestyksien muokkaavan suunnittelijaidentiteet-
tiään ja toimivan sen rakennuspalikoina. Niillä suunnittelija 
yritti kertoa muille, millainen hän todella oli ja minkälaisten 
asioiden takana suostui seisomaan. Kilpailuissa suunnittelija 
haki omaa paikkaansa isommassa laumassa. 

”Mä oon kauheen onnellinen ja tyytyväinen – – tunnen arvon-
antoa, kun jokin asia johon minä olen uskonu niin paljo, et 
mä oon tehny sille duunii, on pärjänny jossain kansainvälises 
skabassa, ni sillon mä koen et se tulee myös mun persoonal-
leni. – – Mut sit – – esim. meiän toimisto, miks mää lähettäisin 
jonkun esitteen joka sinänsä on ollu sellanen tilaaja–tuottaja 
-tapasesti tehty, ni se on puhdas välinearvo. Et sillä saa – – asi-
akkaan vakuutettua.”

Meriittien ja näkyvyyden lisäksi oli mukavaa ja imartelevaa 
saada tunnustusta. Kultahuippu sisälsi huomattavaa välinear-
voa, inhimillistä hyvää mieltä ja onnistumisen tunteita. 

”Tottakai mä oon sen verran narsisti, kaikkihan me ollaan, että 
mukavaltahan se tuntuu jos tulee – – palkinto kotia, tottakai 
silloin henkilökohtastakin väliä.” 

Yrittäjä totesi, että jos suunnittelijalla ei ollut minkäänlaisia 
kilpailuvoittoja tai meriittejä, asiakkaan on vaikeampi luottaa 
suunnittelijaan. Hänen mielestä ”ceeveen paksuudella” ja 
meriiteillä oli siis merkitystä. 

”Kyl mä väitän, että portfolio ei riitä, – – asiakkaat – – ei osaa 
arvottaa hyvää eikä huonoo suunnitteluu. [aha, okei] Ei varmas-
ti osaa. Millä ne osais? – – Sil samalla julistesuunnittelumeriitil 

mä myyn esitteitä tai merkkejä, koska asiakas ei osaa ymmär-
tää et – – ne on ihan eri asioita suunnittelun kannalta.”

Suunnittelutyön hyvä näkyvyys oli ennen kaikkea suunnitteli-
jan, joskus myös asiakkaan etu. 

”Et nähtävillehä nää on – – tarkotettu nää työt. Hyvin vähän 
näit tehdään portfolioon, et kyllä tuolla kadulla jossakin – – 
lehdessä tai käytössä.”
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HYÖDYT JA HAITAT Tutkimustehtäväni kannalta minua 
kiinnostivat Vuoden Huiput -kilpailun tuomat vaikutukset haasta-
teltujen urakehitykseen. Kilpailumenestysten tuomaa näkyvyyttä 
tai vaikutuksia asiakaskuntaan meritoituneiden haastateltavien 
oli melko vaikea määritellä. Joidenkin kilpailumenestykset olivat 
vakiinnuttaneet suunnittelijaidentiteettiä, tuoneet mielekkäitä 
näyttelykutsuja tai muita henkisiä etuisuuksia. 

Palkinnoilla oli välinearvoa, jota suunnittelija pääsi halutes-
saan hyödyntämään. Meriittilistalla saattoi olla huomattavaa 
painoarvoa eri tilanteissa. Kilpailu nähtiin hyödyllisenä ja koulut-
tavana työkaluna ja kilpailun dokumentointia pidettiin merkittä-
vänä (Eräsaari 2005, 40). Kilpailumeriitit voivat olla suunnittelu-
työn arvioinnin apuväline asiakkaalle suunnittelijaa tai -toimistoa 
valittaessa (Toivoniemi 2004, 15). Vuoden Huiput -tapahtuma 
mahdollisti kerran vuodessa tilaisuuden, jossa yhteisön jäsenet 
pääsivät juhlimaan ja vahvistamaan yhteenkuuluvuuttaan. 

TAITEILIJAN työtilanteeseen tai urakehitykseen Huipuissa 
saadut palkinnot eivät olleet vaikuttaneet. Hänen käsityksensä 
mukaan kilpailumenestykset hyödyttivät kuitenkin alan apu-
rahapäätöksissä ja hän oli mielestään saanut lisänäkyvyyttä 
suunnittelutöilleen. 

”Ne vähät tyypit, jotka mä tunnen tolt alalta – – ne on varmaa 
sen takii tietosii mun tekemist jostai töistä, mä luulen, et muu-
ten ne ei ois ikin ees nähny niitä.”

Taiteilija oletti, että jonkinlainen alan ydinjoukko oli olemassa 
johon kilpailumenestykset voivat toimia pääsylippuna, mutta 
hänen mielestään niitä täytyi olla monia. 

”Friilänserit – – tekee aikalailla eri hommia yleensä tai tietääk-
seni, että sitte jakaisko noi kuitenkin vähän eri porukkaan, 
et freelänserit on täällä ja sitte mainostoimistotyypit tekee 
jotain omia hommia, suunnittelutoimistotyypit ja sit on viel 
olemassa siitäki isot mainostoimistot, jotka saattaa tehä aika 
ehkä tylsääki hommaa aika paljon. Sitte taas nää tälläset pie-
net luovat kollektiivit, – – näitä pieniä toimistoja mitä on.”

Taiteilijalle oli tärkeää ajankuva ja dokumentointi sekä se, että 
omasta työstä jäi jälki historiaan ja vuosikirjan sivuille. Sen 
hinta oli hänen mielestä kova, minkä lisäksi painosmäärä sekä 
kohderyhmä olivat hänelle epäselviä.4 Hän oletti, että kirja 
oli suunnattu vain alan ihmisille. Hän oli huomannut yhtenä 
vaikutuksena gaalaillassa yhteisöllisiä piirteitä. 

”Nois mainostoimistois- aika vanhat jäärät kuitenki pyörittää, 
ja – – niille se tuntuu olevan aika iso juttu se Vuode Huiput. – – 
Ne kyl puhuu siitä tosi paljon, ja pitää sitä ihan selkeesti tosi 
kovana meriittinä jos siel voittaa jotain. – – Ne tuntuu arvos-
tavan tosi paljon sitä kilpailuu, et ne pitää sitä todella jonain 
isona tapauksena. – – Semmone iso jengi ja on kivaa, et ne ta-
paa toisiaan siellä ja sitte ne ryyppää keskenää – – et se tuntuu 
olevan ihan mukava tilaisuus niille.”

NUOREN LUOVAN mielestä kilpailumenestyksien arvostus ja 
huomio Huipuissa olivat kestäneet vain gaalaillan ajan. Kilpai-
lumenestykset toivat alan toimijalle uskottavuutta – hyötyjä 
olivat näkyvyys ja luottamus. 

”On siit sen verran hyötyä, että – – sun nimi tulee tarpeeks 
mont kertaa esille, ja sun duunit tulee mont kertaa esille, Suo-
mi on niin pieni paikka, et sit loppuje lopuks kaikki tietää kuka 
sä oot ja sitten ne luottaa suhun enemmän kuin et jos ne ei 
ois koskaan kuullu susta. – – Se on sellasta – – ammattimaista 
luottamusta, sitte myös saa isompia asiakkaita.”

Nuori Luova oletti, että portfolion, netin, bloginäkyvyyksien 
ja muun julkisuuden takia hän sai töitä, ja että kilpailumenes-
tykset antoivat tietynlaisen vahvistuksen osaamiseen. Hänen 
mielestä molempia tarvittiin. 

”Se ois ihan kiinnostavaa kyl jokaisen asiakkaan kohalla ky-
syy, – – et mistä sait kuulla minusta, tai minkä takia valitsit 
juuri minut. – – Alan tyypit jotka seuraa noit juttuja tietää kuka 
sä oot ja mitä sä teet, et on käsitys ylipäätänsä vaa sun tyylis-
tä. – – Niil on pääs semmonen pankki ihmisii ainaki kuvittajien 
kohal – – et aadeet tietää ne kakskyt kuvittajaa Suomessa ja 
sit ne miettii – – et kenen tyyli sopis parhaiten tähän.”

4 Grafia ry:stä saamani tiedon 
mukaan Vuoden Huiput 2010 
-vuosikirjan painosmäärä oli 
400 kappaletta.
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Vuoden Huiput -kilpailu toimi joillekin tienä alan ydinjouk-
koon, ketkä sen halusivat kulkea. 

”Tosi monien disainereidenhan haavena on se, et niiden ei 
tarvi osallistuu mihinkään kilpailuun vaan niiden työt puhuu 
puolestaan ja ne tulee tunnetuks ilmanki, että niiden työt saa 
näkyvyyttä muutenkin. Siitä hyvänä esimerkkinä on – – suun-
nittelutoimisto Kokoro & Moi joka ei koskaan osallistu noihin 
kilpailuihin – – ja silti ne on onnistunu profiloitumaa yhtenä 
Suomen edelläkävijöimpinä – – suunnittelijatoimistona.”5 

Nuori Luova piti Vuoden Huiput -kilpailun dokumentointia ja 
vuosikirjoja tärkeänä, mutta hänestä oli typerää, että monet 
hyvät suunnittelijat jättivät osallistumatta. 

”Sit jää ne parhaat työt tallentamatta. Et sit kahenkymme-
nenvuoden päästä ku katotaan ajankuvaa ja sitä mitä Suomes 
on tehty, ni sit sielt jää pois tosi paljon just sen takii, että ne 
tyypit on tavallaa – – liian ylpeitä osallistuakseen siihen.”

HUIPPUSUUNNITTELIJALLE Vuoden Huipuista ei ollut koitu-
nut mitään hyötyjä. Häntä ei oma sijoitus palkintotilastossa 
kiinnostanut lainkaan. Toimenkuva oli pysynyt samana, eikä 
gaalailtojen jälkeen palkkaa oltu nostettu kilpailumenestysten 
takia. Huippusuunnittelija arveli, että kilpailumenestyksillä oli 
suuri merkitys työpaikkaa vaihtaessa. Lisäksi freelancerille ne 
saattoivat tuoda lisää töitä ja uusia asiakkuuksia. 

”Jos ois firisihminen, tai kova vaihtamaan työpaikkaa, ni sil 
ois ehkä paljonki merkitystä, miu tapauksessa ei käytännössä 
mitään. – – Kyl se varmaa ihan hyvä rivi siellä ceeveessä on 
kun vaihtaa esimerkiks työpaikkaa ja keskustelee et mitäs se 
palkka nyt sitte vois ollakaa tai sit toimenkuva. Voi se olla että 
siinä kohtaa sillon merkitystäki, toimiston vaihtaneitahan tie-
tää paljo, tälläsii yhtee paikkaa juurtuneita on suht vähän.”

Hän oletti, että toimistolle kilpailumenestyksillä oli suurta 
merkitystä. 

”Sillä varmaa sitte on jotain väliä, että onko toimisto palkittu 
vai eikö ole. Siinäki mie olettasin tai haluaisin uskoa, että mer-
kittävämpi on kyllä kansainväliset palkinnot, kun nää Suomen 
omat pikkukisat.” 

5 Olin yhteydessä Kokoro &  
Moi:n Teemu Suvialan kanssa ja 
hän vastasi, että he osallistuivat 
Vuoden Huiput 2010 -kilpailuun 
ensimmäistä kertaa. Aikaisem-
min työt olivat mahdollisesti 
menneet muuta kautta.

”Saa sen pienen sektorin  

sisällä kultasen hatun 

päähä vähäks aikaa.”

/ Kuvittaja
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Vuosikirjaa Huippusuunnittelija piti hyvänä asiana. 
”Jotkut Cannesit ja muut, ne jää vähän kellumaa – – mie en kyl 
tiijä ehkä niist on jotai deeveedeitä tai jotaki olemassa, mutta 
ainakaa meidän toimistolla ei oo.”

PLATINISTI piti kilpailumenestysten tuomina hyötyinä ainakin 
näyttelykutsuja joita hänelle oli tullut. 

”Hyödyt on vaikeesti määriteltävissä, varmaan niitä on, mut 
en mä oo kokenu, et mulla nyt olis ollu ainakaan fyrkallista, tai 
että noit duuneja olis tullu niitten takia. Ne työt on tulleet kun 
on tulleet.” 

Hänen mielestä mainostoimistoille, pienille ja suurille, kilpai-
lumenestysten tuoma hyöty asiakashankintaa ajatellen saattoi 
olla hyvinkin suuri. Kilpailumenestykset toivat yllättäviäkin 
vaikutuksia. Platinisti oli palkittu kahdessa kansainvälisessä 
julistebiennalessa, jonka jälkeen ja mielestään sen takia, hän 
oli menettänyt pitkäaikaisen asiakkaan. Ilmiö oli tuttu myös 
hänen kahdelle kollegalleen, joille oli käynyt samalla tavalla. 

”Sen jälkeen ei – – kukaan soittanut mulle kertaakaan – – 
emmä tiedä mä soitin pariin kertaan mut sitä on vähän nolo 
soitella koittaa tarjota itseensä – – siinä nyt oli muitakin 
vastoinkäymisiä mut – – pari tämmöst peräjälkeen, ne vaihto 
tekijää. – – Tää on must niin selittämätön homma – – et kyl se 
voi katkasta. – – Mut näin siin kävi emmä tiedä mitkä syy-
yhteydet siihen – – joku muukin ties tosiaan et samanlaista on 
tapahtunut. Että älkää menestykö.”

Platinistin mielestä kilpailumenestys saattoi tuoda mestaritit-
telin myös väärille ihmisille. 

”Jos joku kohotetaan suurmestariksi, niin siitä vaan – – ei siitä 
mitään haittaa oo, voihan se olla et siit on jopa hyviäkin puolia 
koko alalle”

GRAAFIKKO-KUVITTAJAN mielestä Huiput ja Kirjavaliot 
-kilpailuilla oli funktionsa ja se oli menestyjälle keino pitää 
Suomen suunnittelukenttää näpeissä. Hän ei kokenut tunte-

vansa tai tietävänsä, minkäänlaista alan ydinjoukkoa on edes 
olemassa. Palkinto ei kuitenkaan muuttanut suunnittelutyötä 
suuntaan eikä toiseen. 

”Eihän noi ikinä – – mitkään tommoset tittelit, palkinnot tai 
muut ni eihän ne oikeesti – – mitää merkitse.”

Kilpailumenestys Vuoden Huiput -kilpailussa oli poikinut 
Graafikko-Kuvittajalle uusia mahdollisuuksia. 

”Sen on huomannu, et sitte tulee pyydetyks uusiin juttuihin 
tai että – – vakiinnuttaa jotenkin sitä suunnittelijaidentiteettiä 
– – et se veis sitä uraa eteenpäin siinä mielessä.”

Historiallisena dokumenttina vuosikirja oli hyvä. Sen avulla 
pystyi palaamaan siihen, mitä oli milloinkin suunniteltu. 

”Must se on ihan tärkeetä, et joka vuodelta tulee semmonen 
jonkinlainen dokumentti – – et onhan se Suomelle tärkee – – 
mahdoton muuten ehkä missään nähdä.”

JULKAISUSUUNNITTELIJAN mielestä kilpailumenestys oli 
tuonut hänelle jonkin verran näkyvyyttä, mikä oli ehkä tuonut 
uusia asiakkaita. Kilpailumenestyksen vaikutuksia työelämään 
tai urakehitykseen oli vaikea määritellä. Eikä hän sitä muista-
nut aina kysyäkään mitä kautta asiakas oli häneen päätynyt. 

”Ei se oo välttämättä, että joku katsoo, et aha toi on voittanu 
jonku palkinnon.”

Kilpailumenestyksellä saattoi olla myös haittavaikutuksia. 
”Sillähän voi olla käänteinenkin – – vaikutus siihen, et sit joku 
voi ajatella että, no se on varmaan niin kiireinen tästä eteen-
päin, et ei varmaan pysty enää tekemään mitää, tai että se on 
varmaan hirveen kallis, tai et se on siirtyny jonnekin muualle.”

Julkaisusuunnittelija ei osanut sanoa, tuoko kilpailumenestys 
mestaritittelin tai saavuttaako sillä jonkun statuksen. 

”Kun ei ikään kuin tällasesta asiasta puhuta, et ne on sit ehkä 
vähän ilmassa olevia asioita että onko näin.”

Nuorta suunnittelijaa kilpailumenestys saattoi auttaa uran 
alkumetreillä. 

”Se on ehkä ensimmäinen etappi, tai niikun näkyvä, kyllä se 
nyt varmasti tuo arvostusta jossain määrin, mut kuinka se sit 
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lopulta näkyy siinä asiakkuuksissa, tai työn saamisessa. – – 
Sehä on mielenkiintosta että varmaan on paljon lahjakkaita 
jotka on saavuttanu tälläsiä palkintoja, et missä ne sit niil 
näkyy. Näkyyks se sitte jonain arvostuksena en tiijä.”

Vuosikirjaan pääsy oli kunnianosoitus ja osa historiankirjoi-
tusta. Julkaisusuunnittelija ihmetteli vuosikirjan roolia ja sen 
kohderyhmää. 

”Ostaaks sitä vaan ne alan ihmiset kuitenki eli täähän tarkot-
taa sitä, että se on just tätä tämmöstä, että kollegat toisilleen 
kato vähän käy osottaan, että mulla on kuinka mones kymme-
nes työ nyt täälä kovis kansissa. – – Emmä välttämättä sit kui-
tenkaan raaski ostaa sitä kirjaa sen yhden pienen työn takia 
vaikka se onki siellä hienosti – – jollain sivulla. – – Et kukas sen 
sit ostaa jos en mäkää sitä osta?”

KUVITTAJAN mielestä Vuoden Huiput -kilpailusta koituva hyöty 
oli maineen tuoma hyvä mieli. Urakehityksen kannalta hän ei 
pitänyt kilpailumenestysten merkitystä suurena. 

”Se on jotenki monimutkasempi juttu – – kyllähän semmonen 
laumamieli kaipaa sen lauman arvostuksen.” 

Kuvittaja koki, ettei ison toimiston ollut edullista jättäytyä 
missään nimessä Vuoden Huippujen ulkopuolelle. Hän itse koki 
olevansa pieni tekijä alalla, että hänellä oli siihen varaa. 

”Mut jos joku Hasan jättäytys ulkopuolelle, ni se ois selkeästi 
sellanen, et mä en leiki teidän kanssa, et kyl se on myös yhtei-
nen piirileikki, et se velvottaa jollain tapaa. – – Kyl nekin var-
maan pärjäis ilmankin, et mikä se merkitys niille on siinä osal-
listumisessa, ni emmä tiedä onks siitä konkreettista hyötyä, 
mutta se on ehkä vaan koko sen yhteisön sellasta ylläpitoa ja 
pyörittämistä se kilpailu – – vois sen Vuoden Huiput aatella 
myös sellasena sosiaalisena hauskanpitona ja yhteisönä.”

Kilpailumenestys voi tuoda mestaritittelin, mutta kyllä tekijän 
arvon ymmärsi kaikki ilman kilpailujakin. 

”Se on enemmänki itsestäänselvyys, – – että Ikongraphics 
palkitaan joka vuos, ja ne on täysin sen ansainnu, koska ne on 
mestareita, mut ei se maininta sinänsä tee niistä mestareita.”

”Meidät erottaa tosta 

muusta proikkariporu-

kasta semmonen intohi-

mo, joku kaipuu johonkin 

parempaan, jalompaan 

ja kauniimpaan. – – Mut 

se on tärkee toi yhteisö 

– – haluaa olla tämän yh-

teisön hyväksytty jäsen, 

sen takia se menestys on 

myös merkityksellinen.”  

/ Ylituomari



95 
HYÖDYT JA HAITAT

94 
TEEMAT

YLITUOMARIN mielestä menestykset Huipuissa vaikuttivat kaik-
kien suunnittelijoiden urakehitykseen. Hän oli saanut uransa 
alkuvaiheessa Vuoden Junior -palkinnon. Hän koki, että pääsi 
sen ansiosta ”kertalaakista alalle”. Palkinto oli hänen uransa 
kannalta ratkaiseva ja valtava ponnaduslauta. 

”Mä sain heti hyvät tarjoukset hyvistä työpaikoista. Mä olin 
ollu puolivuotta aadeena – – heti pääsin nopeesti parhaimpien 
joukkoon. – – Sut noteerattiin, sua alettiin tarkkailla – – sait 
parempia tilejä hoidettavaksi, sait palkankorotukset, autot, 
kaikki muut, ja sulla alko soimaan kuumasti puhelimet, että 
tuu meille.”

Henkisinä etuisuuksina Ylituomari piti arvostusta, jonka pal-
kittu suunnittelija sai. Vuoden Huiput -yhteisö oli tärkeä. Hän 
halusi olla yhteisön hyväksytty ja tunnustettu jäsen, johon 
kilpailumenestys toimi pääsylippuna. Suunnittelija ei pystynyt 
Ylituomarin mielestä olemaan neuvomassa muita, ellei hänellä 
ollut yhtäkään Huippua. 

”Sua arvostetaan, sua kuunnellaan, sua kysytään muualle 
arvioimaan muiden töitä. Sä oot sillon todistettavasti ammat-
tilainen – – sun ideoita kuunnellaan kun aukaset suusi, niin 
ihmiset vaikenee ja kuuntelee, koska toi on ammattilainen – – 
se on nii yksinkertasta – – se on pääsylippu alalle.”

Kaupalliset-, taiteelliset- ja kilpailumenestykset Vuoden Hui-
puissa muokkasivat myös toimiston mainetta ja tätä kautta 
toimistot saivat rekrytoitua kovimmat suunnittelijat. 

”Vuoden Huiput -kilpailu on puhtaasti taiteellista menestys-
tä mittaava kilpailu, eli siit tulee se positiivinen kierre kun sä 
saat paljon palkintoja, sä saat parhaimmat suunnittelijat sitä 
kautta saat isoimmat asiakkuudet ja näin päin pois, et sitä 
kautta se on sellanen munakana-syndrooma.”

Ylituomari piti vuosikirjaa tärkeänä dokumenttina ja sen vai-
kutuksia merkittävinä. 

”Alkaa muodostumaan pieni historia, koska se on samalla kau-
punkikulttuurihistoriaa, koko tän kaupallistumisen historiaa 
Suomessa.” 

JUNIOR-AD ei kokenut, että kilpailut olisivat hyödyttäneet 
merkittävästi hänen uraansa. Hän oli hyvissä työasemissa eikä 
ollut vaihtanut työpaikkaa kertaakaan. Kilpailumenestysten 
vaikutus näkyi ainakin niin, että hänet yhtäkkiä tunnettiin. 

”Et moi – – joku diipadaapa jostaki toimistosta, et ollaan 
seurattu siun urakehitystä sillee abauttiaral- kaksvuotta – – ja 
mie en ees tiedä, et mikä toi yritys on – – kyl se positiivista siis 
todellaki – – enemmäki nimen luomista ja nähtävästi paljon 
enemmän ihmiset tuntee miuta ku mie tunnen niitä.”

Junior-AD ei tiennyt, mikä vaikutti mihinkin, mutta hän uskoi 
ettei kilpailumenestys ollut pahitteksi. Hän painotti hyviä piir-
teitään ihmisenä ja ominaisuuksiaan suunnittelijana. 

”Emmie nyt ainakaan voi suoraa viivaa piirtää mistään mihin-
kään – – ei se nyt ehkä välttämättä oo iha niistä palkinnoista, 
et se tulee kaikesta hahmopersoonallisuudesta, ja miun te-
hokkuudesta ja nopeudesta, ja sellasesta, et mie oon selkeesti 
tämmöinen rahanarvoinen asia.”

Hän koki, että palkittujen asiakkuuksien parissa oli hyvä jat-
kaa yhteistyötä. 

”Se on myös semmosta liimaa siinä sen asiakkaan ja tekijän 
välillä, hei vitsi me ollaan tehty tää yhessä, jos asiakaski kokee 
myös, että tää o hyvä juttu.” 

Junior-AD:n mielestä Nuoret Luovat -sarjaa todella seurataan 
ja sitä minkälaisia uusia suunnittelijoita tulee alalle. 

”Kyl niitä katotaan aina, että miun mielestä se on semmonen 
rekryjuttu kans, et toimistot kattoo kuka on voittanu.”

YRITTÄJÄ kertoi, että oli olemassa paljon todella hyviä suunnit-
telijoita, joita ei oltu palkittu, koska tuomariston mielipide ei 
ollut sattunut kohdalleen. Hän ajatteli, että mainosalalla työ-
paikkaa vaihdettaessa kilpailuvoitoilla oli varmasti merkitystä. 

”Että on plakkarissa paljon kilpailuvoittoja, jotain Kultajyviä 
ja mitä niitä kaikkia nyt sitte onkaa, tottakai se on ase, kun 
mennään seuraavaan paikkaan neuvottelemaan.”
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Yrittäjälle kilpailuilla saattoi olla kannustava sparrausvaiku-
tus, josta viimeiseen puristukseen löytyi lisäpotkua. 

”Joskus sitä puree hammast, ei saakutti, et nyt tää homma 
täytyy tehdä hyvi, et nyt täs on semmonen duuni jol voidaan 
viel voittaa palkintoja et nyt keskitytään tähä. – – Et sillon se 
auttaa tuli menestystä tai ei. – – Ettei laske kauheesti tunteja 
vaan tekee vaa. – – Sillonhan se on tosi hieno asia.”

Mestarititteli lunastettiin kilpailumenestyksillä. 
”Mä en tunne ketään joka olis mestari, mutta ei olis kilpai-
luvoittoja. En tunne ketään, et kyllähän se kuiteki on niin 
oleellinen osa tätä ammatinharjottamista, että jos oot hyvä, ni 
tottakai sä kilpailutat, mikset sä kilpailuttais.”

Prenikat rinnassa toivat hyväksynnän tunnetta ja ne vahvisti-
vat omaa tekemistä. 

”Julisteista mä koen et – – mul on tarpeeks kilpailumenestystä 
takana ja mul on kansainvälisii voittoja paljon ja muuten ni mä 
koen et mua kuunnellaan – – et siel ei kovin herkästi kukaan 
ainakaan kävele mun ylitseni tommosis asioissa.” 

Julistepalkinnot olivat tuoneet mm. hänelle mahdollisuuden 
suunnitella postimerkkejä. 

”Mä oon meritoitunu julistesuunnittelija, sit mä saan taas 
muita töitä helposti – – se menee huomattavasti mukavam-
min, et ei tarvi kauheesti taistella.”

”Täähän on kuitenki sem-

monen ammatti – – kos-

kaan mikään ei oo oikein 

tai väärin ja aina tehään 

kuitenki pikkusen omalla 

persoonalla töitä, – – että 

saa tämmösii hyväksyt-

tyyden prenikoita rintaan, 

niin vahvistaahan se omaa 

tekemistä.” / Yrittäjä
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TULEVAISUUS Tutkimusjoukolla oli vahva käsitys Vuoden 
Huiput -kilpailun tilasta haastatteluhetkellä. Oli mielenkiintois-
ta kuulla heidän käsityksiään kilpailun tulevaisuudesta ja siitä, 
miten he halusivat kilpailua kehitettävän. Haastateltavat pitivät 
Vuoden Huiput -kilpailua elinvoimaisena, joka muuttui koko ajan. 
Näyttelykatalogien merkitys oli ollut suurempi ennen nettiaika-
kautta, jolloin ne olivat keino seurata mitä alalla tapahtuu kan-
sainvälisessä mittakaavassa. Voivatko verkko- ja bloginäkyvyydet 
uhata tai jopa syrjäyttää graafisen suunnittelun alan kilpailut?

TAITEILIJA piti Vuoden Huiput -kilpailua pienen piirin touhu-
na Suomessa. Hän ei oikein tiennyt, miten sitä voisi kehittää 
toimivammaksi, mutta piti Nuoret Luovat -sarjaa hyvänä 
uudistuksena. Osallistumismaksut olivat järjestävän tahon 
keino harrastaa karsintaa niin, ettei kilpailutöitä tulisi hirve-
ää ”vyöryä”. Toisaalta osallistumismaksuilla kustannettiin 
osittain vuosikirjan painatuskulut. Freelancerit voisivat ottaa 
osaa ilmaiseksi ja osallistumismaksut Taitelija siirtäisi mainos-
toimistojen maksettavaksi. Osallistumisinto jatkossa riippui 
kokonaan rahatilanteesta ja siitä, syntyikö mitään sellaista 
työtä, minkä hän haluaisi kirjaan.

 ”Ehkä mä alan olee ton kisan kanssa sujut. Katotaa, viimeks 
mua vitutti niin paljo maksaa ne kaikki tiätsä, sen jälkee vielä 
ku pääs kirjaan joku viiskybää ekstraa, se oli mulle paljon.”

NUORI LUOVA aikoi osallistua Huippuihin jatkossakin. Hänestä 
olisi mielenkiintoista nähdä sellainen kilpailu, jossa ei vaadit-
taisi osallistumismaksua ja jonne voisi myös lähettää sellaisia 
uskaliaita työversioita, joita asiakas ei ollut hyväksynyt. 

”Ei vaadittas sitä et se on julkastu missää, vaa et sinne vois 
lähettää – – tavallaa iha mitä vaa, tottakai siin ois hirvee seu-
lominen mut sit ehkä näkis niitä oikeita helmiä.”

Hän toivoi Vuoden Huippuihin enemmän sponsoreita, millä 
saataisiin laskettua osallistumismaksuja. Tämä voisi hänen 
mielestään nostaa pienempien toimistojen osallistumisintoa. 

Suomessa design- ja Vuoden Huippujen tiedottamisessa oli 
muutenkin paljon parantamisen varaa. Nuori Luova toivoi, että 
palkituista töistä osattaisiin ottaa kaikki irti ja että ne nostet-
taisiin design-klassikoiksi niin, etteivät ne ”häviäisi TaiKin 
kirjastoon”. Järjestävän tahon tulisi myös keskittyä siihen 
suunnittelijajoukkoon, joka ei osallistu kilpailuun, sekä siihen, 
mitkä olivat heidän toiveet kilpailun suhteen. 

”Koska ne suunnittelijat, jotka sinne lähettää, ni ne varmaan 
tulee sinne jatkossakin lähettämään, mut miten saatais ne 
disainerit jotka ei arvosta sitä kilpailuu, miten sais niiden 
arvostuksen, se on varmaan tärkeetä.”

HUIPPUSUUNNITTELIJA toivoi Vuoden Huiput -kilpailuun ylei-
söäänestysmahdollisuuksia tai jopa maallikkoraatia. 

”Sit sitä rupeis arvostaa, jos – – pyydettäs neljäkymmentä 
henkeä ympäri Suomee eri aloilta eri ikäsiä, ja ne arviois ihan 
samalla tavalla ku ammattijyrytkin.”

Kilpailu voisi olla mielenkiintoisempi, jos kilpailuaspekti jätet-
täisiin pois ja jos tapahtuma muutettaisiin enemmän vuosikat-
saus-tyyppiseksi niin, ettei mitään töistä palkittaisi. 

”Se olis jonkulaine katsaus vaikka, tapa arkistoida tätä alaa, 
mikä kuolee samantien ku printti-ilmotus on viimesen kerran 
painettu.” 

Toinen idea oli, että osallistujat lähettäisivät mielestään vain 
parhaimmat työt katselmukseen. 

”Esimerkiks että jokainen toimisto, no on sitte toine juttu, että 
millä kriteerillä sinne saahaa sopivasti ne kolmesataa duunia. 
Millä kriteereillä valitaa, että yksi mainostoimisto lähettää 
vaikka kuusi duunia jyryttää itse ne. – – Voi olla mahdoton, 
mutta sellanen ois kiinnostavampi. – – Enkä mie toisaalta siitä 
vuosikatsauksestakaa kyllä omasta puolestani mitään mak-
sais, et oli se kilpailu tai katselmus tai mikä tahansa tai vaikka 
yleisöäänestys.” 

Huippusuunnittelija osallistui työryhmän mukana jatkossakin, 
halusi tai ei. Hän ei uskonut, että haluttomuutensa osallistua 
Vuoden Huippuihin muuttuisi osallistumishaluksi.
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PLATINISTI arvioi, ettei Vuoden Huiput -kilpailuna ollut haastat-
teluhetkellä ”ihan dramaattisesti huonossa jamassa”. Tosin 
se voisi olla paremmassa graafikon näkökulmasta katsottuna. 
Hän aikoi kyllä osallistua satunnaisesti jatkossa. Toive oli, että 
Huippuissa painotettaisiin ja arvostettaisiin enemmän visuaa-
lista muotoilua ja suunnittelua: 

”Vähän vähemmän mainostoimiston kampanjan arvioimista 
– – Grafia – – on yhä edelleenkin graafikkojen järjestö”. 

Mainostoimistot olivat kuitenkin kilpailun suurin osanottaja. 
Lisäksi hän toivoi myös, ettei copywriter arvioisi graafisen 
muotoilun töitä. 

”Ymmärrän sen, että se copiwraitteri voi olla mainonnan 
todellinen ammattilainen, se voi olla visuaalisestikin lahjakas 
ihminen, mut sitähän ei mikään takaa.”

GRAAFIKKO-KUVITTAJA piti hyvänä asiana sitä, että Grafia 
otti ”todella avoimesti ja hanakasti vastaan muutoseh-
dotuksia”. Puheenjohtajat kokoontuivat kilpailun aikana ja 
heti sen jälkeen yhteisiin pohdintoihin. Kilpailu pitäisi tuntea 
laajemmin, että olisi voinut ehdottaa jotain parannuksia. Hän 
myös pohti, voisiko osallistumisen tehdä helpommaksi. 

”Joka tapauksessa on oltava se seula et ku kaikkii ei voi lait-
taa. Pitäiskö sen olla digitaalisessa muodossa, et siel ois ihan 
oikeesti kaikki mut – – et miten kahlata läpi sellasta, tai ku-
kaan ei jaksa kattoo niin montaa. – – Kyl varmaa joku neropatti 
vois keksii siihen jonku reilummanki tai järkevämmänki tavan 
katsastaa sitä vuoden satoa.”

Graafikko-Kuvittajan mielestä voisi pohtia sitä, että tarvit-
seeko tapahtuma todella kilpailuaspektin. Vuoden Huiput 
muuttui ja kehittyi koko ajan. 

”Ihan varmasti tulee muuttuu ja varmaan aika radikaalistiki – – 
joustavammaks tai orgaanisemmaks tai vähemmän jäykäks.”

Graafikko-Kuvittaja halusi ehkä osallistua jatkossa kannatus-
mielessä, mikä riippui myös siitä, kuinka ”uusi ura” toimen-
kuvan vaihdoksen jälkeen käynnistyi. 

”Juuri se tasapainoilu 

tämmösen yksinäisen frii-

lanserin ja niiden isojen 

instanssien kanssa tuntuu 

jotenki hankalalta.”

/ Julkaisusuunnittelija
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”Mä oon miettiny paljon sitä ku siis mä en tiedä tuunks mä 
tulevaisuudessa osallistuu mihinkään näihin, ku sillon taan-
noin Bruce Mau:lta tuli se kirja Life Style – – siin oli semmonen 
manifesti ja yks oli, että älä kilpaile.”6

JULKAISUSUUNNITTELIJA piti kilpailun jakoa kahteen pääka-
tegoriaan ongelmallisena. 

”Jos ne eriyttäs kokonaan, ni jääks jäljelle enää mitään graa-
fista, et pärjääks se nyt sen takia, että se mainostouhu ikään 
kuin pitää sen pyörimässä.”

Hän toivoi kilpailun rinnalle tapahtumia ja toimintaa. 
”Keskustelupaneeleja tai jotain tällasia kollegojen tapaamisia, 
jollon sitä keskustelua syntys ehkä enemmän – – ne duunithan 
on ikään kuin vanhoja – – se on katse menneisyyteen – – sais-
ko sinne jotain työpajoja, mitä siihen vois kehittää. – – Voisko 
olla joku varjotuomaristo – – joka tuomaroi näitten tuomaris-
totyöskentelevien työt. – – Mutta selkeesti seki herättää aina 
pikkasen pahaa verta, et tulee aina semmonen epäluottamus, 
et noniin ne on siellä palkinnu toisensa tai kaverinsa, tai se 
tuntee jonkun, koska kaikkihan aika pitkälle tuntee jollain 
tasolla kuitenki toisensa.”

Lisäksi Julkaisusuunnittelija aikoi tukea kilpailua ja osallistua 
jatkossa, tosin osallistumiskynnys tuskin madaltuisi. 

”Jos onnistun tekeen semmosen jonkun mielestäni huippu-
duunin, ni kyllä mä osallistun. Grafian jäsenenä kuitenkin aika 
edullista osallistua Vuoden Huippuihi. – – Ihan kaikenlaista en 
lähettäis edelleenkään että – – se oma tuomari täällä päässä 
tekee jo ehkä vähän liikaaki sitä työtä.”

Julkaisusuunnittelija pohti vuosikirjan tarpeellisuutta ja 
kyseenalaisti sen merkitystä. Hän piti sitä kalliina, eikä sen 
saatavuus ollut mitä parhain. Internetissä vuosikirja olisi use-
ampien löydettävissä, joten hän mietti, voisiko se siirtyä sinne. 

”Alahan on tosiaan pieni, mutta toisaalta jääks [vuosikirjan] 
ulkopuolelle koko ajan jotain mikä on näkymättömissä.”

6 ”26. Don't enter awards com-
petitions. Just don't. It's not 
good for you.” (Mau 2000, 90)

”Joku netin kautta ja blo-

gissa – – on ihan eri tyyp-

pistä – – noi palkinnot 

– – avautuu enemmän täl-

le alalle itselleen ja alan 

sisällä oleville ihmisille. 

Keskiverto suomalainen 

ei varmaa tiedä mikä on 

Vuoden Huiput.” 

/ Junior-AD
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KUVITTAJA tähyili urakehitystoiveinensa ulkomaiden suuntaan. 
Hän seuraili ulkomaisia blogeja, jotka hän mielellään näki 
omina ponnahduslautoinaan. 

”Ehdottomasti on paljonki sellasia blogeja, jos mut ois notee-
rattu niissä, ni mä oisin tosi paljon otetumpi, ku se että mut 
ois noteerattu Vuoden Huipuissa.” 

Kuvittaja ei tuntenut mielestään Vuoden Huiput -kilpailua tar-
peeksi, jotta voisi sanoa, miten sitä tulisi kehittää. Hän toivoi 
kuitenkin Julkaisugrafiikka-sarjaan enemmän alakategorioita. 

”Ammatin takia mua kiinnostaa kaikki kustannusalahommat 
enemmän kuin mainosalan hommat niin ois se kiva, et niitä 
ois siellä just eri kategorioitten muodossa. [no aiotko osallistua 
jatkossa?] Saatan joskus osallistua, ei oo mitään periaatepää-
töstä, et enkö. Jos tulee sopiva hetki ja tarpeeks irtorahaa.”

YLITUOMARI toivoi kilpailuun mukaan taloudellista menestystä 
mittaavan sarjan ja keskeneräisiin töihin keskittyvän sarjan. 

”Ehkä jonkun semmosen luonnos-sarjan, eli kampanjat jotka 
olis pitäny tehdä, jotka on pysähtyny jossain vaiheessa sitä 
prosessia, et se ei oo päässy eteen päin.”

Ylituomarin mielestä monet alasarjat toivat kilpailuun hajon-
taa, joihin hän kaipasi eheyttämistä. 

”Se on nyt jotenki varmaanki Grafian rahan toivossa pirstaloi-
tu niin valtavasti alasarjoihin, ja varmaan typistäisin sitä – – 
en hajauttas sitä noin pieniin alasajoihin vaan tiivistäisin sitä 
enemmän yhteen. 

Ylituomari aikoi osallistua ehdottomasti jatkossa: ”jos tulee 
senkaltasta työtä”.

JUNIOR-AD:N mielestä oli haastavaa miettiä Vuoden Huiput 
-kilpailulle kehitysideoita. 

”Vois toivoa, et sinne tulis lisää kaikkee semmosta häröilyy.” 
Tietyllä tapaa kilpailun perinteet tulisi jatkossa säilyttää. 
Pääasiana täytyi olla omaperäisyys ja visuaaliset ratkaisut sekä 
hyvä graafinen muotoilu ja typografia. 

”Tää maailma liikkuu nytten miun mielestä niin nopeasti – – 
kategorioiden just nää liikkumisalueet – – muuttuu, koko ajan 
tulee uusia, kohta on joku faking iPad-sovelluskilpailu. – – Mitä 
enemmän niitä kategorioita on, niin sitä enemmän siellä tulee 
myös semmost hajontaa.”

Kilpailutyön tulisi olla oikea sellaisenaan julkaistu työ, mitä 
Junior-AD ei poistaisi. 

”Noista ihan prinsiipeistä mie pitäsin kiinni. – – Archive-lehden 
tai nettisatilta niitä mainoksiaha ei koskaan nää sellasena, et 
ne on vaa helvetin hienoja mainoksia. – – Et toki jos mainostoi-
mistot saa tehä sen näkösiä kun miltä haluttas et ne näyttää, 
ni meil ois aika eri näköstä kamaa tuol Vuode Huipuissa. – – 
Jos siel on vittu seittemäntoista tarjousta siinä sivulla ni siinä 
on, ettei siinä voi pyyhkii niitä pois vaan.”

Lisäksi Junior-AD:n mielestä osallistuminen oli kallista, mutta 
hän aikoi osallistua jatkossa ainakin toimiston kautta. 

”Ne maksaa ne illalliskutsut kans jonku faking sataviiskymppii 
– – ja sitten osallistumiset sen sataviiskymppiä – – on se nyt 
aika paljon rahaa – – toki siinä on iha helvetisti kustannuksiaki 
että nelivärisen kovakantisen kirjan painaminen ni jostakin-
han se on tultava.”

YRITTÄJÄ aikoi osallistua puolitehokkaasti jatkossakin. Vuoden 
Huiput ei ollut hänelle mikään intohimon asia. 

”Mä lähetän sinne duunei ja jos ne pärjää ni oikein mukava, jos 
ei pärjää ni joskus saattaa pikkusen harmittaa jos on semmo-
nen duuni, et on ollu sitä mieltä et sen olis pitäny pärjätä. Ku 
menee kattoo näyttelyn – – mä en välttämättä käy ees katto-
massa, vaikka pitäis tietysti käydä benchmarkkaamassa, että 
ketkä voitti ja kelata ite, et miks ja mitä noi osas mitä mä en 
ite osaa. Semmonen sparraustilannehan siin toki on.”

Osallistumisproseduuria voisi helpottaa. Hän piti Lahden julis-
tebiennalessa käyttöön otettua järjestelmää hyvänä. 

”Ehkä sen nyt vois pistää digitaalisesti, et ku sais yhdenmu-
kaistettuu sen matskun mitä sinne lähetetään. – – Vasta jos 
tulee karsituks sisään, voi lähettää sen valitun, se on kauheen 
näppärää ja kivaa.” 
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Yrittäjä pohti mahdollisuutta, voisiko kilpailussa olla täysin 
ulkopuoliset tuomarit. 

”Jos – – tämmösiä suttusia mahdollisia tuomaripelejä sais 
pois, se ois kauheen hyvä, mut mä en tiedä et millä lailla se 
onnistuis. Et pitäis lähettää koko pakka johoki Ruotsiin tuo-
maroitavaks. – – Parhaat suunnittelijat osallistuu ja parhaat 
kutsutaan tuomaristoon, niin tottakai se on samaa porukkaa 
osittain.”

Kysyttäessä, voiko suunnittelutöiden näkyvyys netissä 
muodostua merkittävämmäksi, Yrittäjän mielestä verkko- ja 
bloginäkyvyydeessä piti olla joku lähdekritiikki. 

”Tokihan on tämmösiä Pinkkareitten7 tapasia paikkoja mis voi 
kerätä feimii ilman et tulee joku prenikka rintaa. Tulee vaan 
joku peukku ylös peukku alas -tyyppisen semmosen kollegi-
aalisen kannustuksen tai muun kautta. – –  Ei se oo semmost 
ceeveekamaa, yksinkertasen maailman meritoitumisjärjestel-
mään sopivaa matskuu se ei oo.”

7 www.pingstate.nu
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5. YHTEENVETO 

Haastattelujen avulla etsin vastauksia sivulla 19 esitettyihin tut-
kimuskysymyksiin. Käyn seuraavassa läpi keskeisiä tuloksia, joita 
aineistoa analysoimalla löysin.
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KILPAILIJAN PROFIILI Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että 
Vuoden Huiput -kilpailijan profiili, osallistumissyyt, tavoitteet, 
toiveet ja kilpailuasema voivat olla hyvin erilaisia ja toisistaan 
poikkeavia. Osaltaan ne kertoivat myös suunnittelijan työuran 
vaiheesta ja kilpailusuuntauksista. Sain mielestäni aika monipuo-
lisia vastauksia, mutta kukaan haastateltavista ei suhtautunut 
kilpailuun erityisen intohimoisesti tai ei ainakaan myöntänyt sitä 
yksiselitteisesti haastattelussa. Tämä oli mielestäni harmillista, 
mutta silti minulle tuli sellainen vaikutelma, että kaikilla oli hyvin 
vahva ja selkeä mielikuva Huipuista. Haastateltavien intohimo oli 
enemmän itse työnteossa ja asiakkaan toiveiden tyydyttämisessä 
kuin kilpailemisessa tai kilpailumenestyksissä. Kilpailut vaikut-
tivat olevan sivuseikka ja alan tapa, niitä vastustettiin ja niihin 
suhtauduttiin joko positiivisesti tai välinpitämättömästi. Kilpai-
lut tarjosivat onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita, mutta 
yksikään haastatelluista ei kilpaillut ”tosissaan” tai kilpailemisen 
takia. He mainitsivat muutamia pettymyksiä kilpailuihin liittyen, 
mutta häviämisestä ei varsinaisesti puhuttu. 

Haastatellut vaikuttivat ”perinteisiltä oman suorituksen 
parantajilta”, mikä on myös omakohtaisesti hyvin tuttua. Suurin 
osa haastateltavista halusi kehittyä paremmiksi omien suunnit-
teluprosessien piirissä. Tosin aineistossa mainittiin muutamia 
oletuksia ja näkemyksiä siitä, että mainostoimistoissa joillakin 
suunnittelijoilla kilpailut olisivat jopa suunnittelutyön lähtökohta 
tai päämäärä. Tällaisia suunnittelijoita olisin halunnut otokseen 
mukaan. Tämän aineiston perusteella kenenkään oma henkilö-
kohtainen kilpailuhenkisyys ei heijastellut alan kilpailuihin saak-
ka. Mitään suoraa yhteyttä en mielestäni löytänyt.

Osallistuminen voi olla työpaikkaan ja -ryhmään kiinnittynyt-
tä niin, ettei osallistujalla juurikaan ole päätösvaltaa siihen, mihin 
kilpailuun työ lähetetään. Tällainen vaikutelma tuli ainakin mai-
nituista kustantamo- ja mainostoimistokokemuksista. Mainostoi-
mistossa työskentelevälle ei välttämättä ollut täysin selvää, miksi 
kilpailuihin otettiin niin hanakasti osaa. 

Kilpailuosallistumisilla haettiin hyväksyntää suunnittelutyölle 
ja tekijälle. Oletettiin, että jonkinlaista itsekästä ajatusmaailmaa 
taustalla täytyi olla, vaikkei suunnittelija sitä välttämättä halu-

aisikaan myöntää. Kilpailuihin osallistuttiin menestysmielessä 
hyvällä suunnittelutyöllä ajatellen, että se myös noteerataan. 
Toisaalta kollegoille haluttiin osoittaa, että työssä oli onnistuttu 
tai suunnittelun taso oli erityisen hyvää. Menestyksen myötä 
suunnittelija sai kaivattua egobuustia ja näkyvyyttä. Tietoisesti 
kotimaisen kilpailun ulkopuolelle jättäydyttiin, jos siitä ei nähty 
olevan urakehityksen kannalta toivottua ja merkittävää hyötyä. 
Haastateltavat korostivat olevansa asiakaspalvelijoita, eikä mitään 
suunnittelutyötä tehty yksin, vaan asiakkaan kanssa yhteistyössä 
tai osana työryhmää (Eräsaari 2003, 12). Täten saavutettu menes-
tys tai palkintokaan ei siis tule vain suunnittelijalle itselleen.

Oli mielenkiintoista kuulla, että vuosikirjan sivuille pääsyä 
pidettiin osallistumismotivaationa. Omille töille haettiin osal-
listumisilla juuri lisänäkyvyyttä alan sisällä, mutta se sai kyllä 
heijastella sen ulkopuolellekin. Freelancer toivoi kilpailutyönsä 
pääsevän ainakin kirjaan saakka – rahoille haluttiin näin edes 
jotain vastinetta. Kultahuippu oli erittäin tervetullut, mutta osa 
haastatelluista piti ensisijaisena tavoitteena sitä, että kilpailutyö 
pääsisi osaksi historiankirjoitusta. Huonon työtilanteen tai talou-
dellisen epävarmuuden keskeltä haluttiin osallistua myös uusien 
työtarjousten toivossa. Siinä sivussa oma osaaminen ja onnistunut 
työ pääsi mahdollisesti esille. 

Haastatteluissa tuli monesti esiin se, että Vuoden Huiput 
-kilpailua pidettiin hyvänä nuoren suunnittelijapolven uran pon-
nahduslautana ja lähtötelineenä. Uudella tulokkaalla oli kilpai-
lun avulla mahdollisuus nousta kertaheitolla alan tietoisuuteen 
erityisesti Nuoret Luovat -sarjassa, jota pidettiin hyvänä uudistuk-
sena. Sarja oli oiva keino aloittaa oman suunnittelijaidentiteetin 
rakennus ja saada näkyvyyttä alalla. Samalla saatiin yhteisön 
hyväksyntä ja itsetunnon vahvistusta sitä kaipaavalle. Nuoren 
suunnitelijan oli tärkeää saada julkisuutta ja päästä esiin niin 
monissa yhteyksissä kuin mahdollista, koska ei voinut tietää mikä 
olisi urakehityksen kannalta hyödyllisintä ja näkyvyyden kannal-
ta merkityksellisintä.

Asemansa jo suunnittelijana vakiinnuttanut osallistui alan kil-
pailuihin satunnaisesti. Työuran vaiheesta johtuen mitään toiveita 
palkintojen suhteen ei enää ollut, vaan tärkeintä oli koko alan 
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arvostuksen nosto – näkyvyys graafiselle muotoilulle ja suunnit-
telijalle itselleen. Suunnittelija saattoi osoittaa yhteisöllisyyttä ja 
osallistumisaktiivisuutta Huippuja kohtaan kilpailun järjestävän 
tahon Grafian myöntämän apurahan turvin. 

Markkinointitoimistossa työskentelevälle ensisijainen asia 
oli aina suunnittelutyön tai kampanjan toimivuus.8 Kollegoiden 
arvostus ja huomio olivat myös tärkeitä. Kilpailuosallistumisten 
kautta haettiin alan sisällä hyväksyntää, mainetta, kunniaa ja hy-
vää mieltä.9 Yllättävää oli se, että vain yksi haastatelluista mainit-
si suoranaisesti osallistumissyykseen maineen ja kunnian tavoit-
telun. Oletin ennen haastattelujen tekoa, että saisin enemmän 
tämäntapaisia vastauksia. Onko suunnittelijan henkilökohtaisesta 
kunnianhimosta puhuminen kenties tabu alalla? Olin koulutuk-
seni ja työkokemukseni perusteella sellaisessa käsityksessä, että 
graafinen suunnittelija haluaa tulla tunnustetuksi ensisijaisesti 
työnsä erinomaisuuden takia. Tulkintani mukaan näin on myös 
tämän aineiston perusteella. Palkintojen ja kilpailumenestysten 
siivittämänä matkataan viimeistään kohti designtaivaan suurta 
tähteyttä. Sillä ilman mainetta suunnittelijaa ei ole olemassa 
(Grant 2008, 34). 

Mainostoimistoilla oli osallistumisen tapa (Juutilainen 2006, 
13). Lähetettäviä kilpailutöitä kertyi varmasti ihan eri tavalla kuin 
vaikkapa freelancereilla ja pelimerkkejä riitti enemmän myös 
osallistumismaksuihin. Mainostoimistossa työskentelevä oli sikäli 
paremmassa kilpailuasemassa, koska hänen töitään lähetettiin 
määrällisesti enemmän kilpailuihin ja näin tavoiteltiin laajempaa 
menestystä. 

Haastatteluaineiston perusteella voisi sanoa, että myös free-
lancerit haluavat osallistua kotimaiseen Vuoden Huiput -katsel-
mukseen muutamia kertoja ainakin jossain vaiheessa uraa. Jos 
kilpailumenestystä oli jo kertynyt ja omia suunnittelutöitä oli 
saatu vuosikirjan sivuille, ei lisämenestyksiä välttämättä kaivat-
tu. Tämä oli yllättävää. Oli jo päästy Vuoden Huiput -yhteisöön, 
eikä palkintotilastoa haluttu välttämättä tämän jälkeen enää 
kartuttaa. Kilpailun suhteen tietyt toiveet olivat täyttyneet, joten 
kilpailija pystyi olemaan ”kisan kanssa sujut”.

8 Marco Fiedler on sanonut: 
”For us it is interesting to see 
how our projects work in life, not 
what jury thinks. An award is 
something like winning a prize 
for the most beautiful cow.” 
(Grant 2008, 37)

9 Michael Bierut on sanonut: 
”A famous graphic designer is 
famous among other graphic 
designers.” (Holland, 2001, 141)



115 
YHTEENVETO

114 
YHTEENVETO

Henkilökohtaiset menestykset freelancerina saattoivat tuntua 
paljon paremmilta kuin ne, joita oli kertynyt toimiston työryhmän 
jäsenenä. Mitä enemmän suunnitelija oli työprosessiin osallistu-
nut, sen makoisammilta menestykset tuntuivat. Joskus vaikea 
suunnitteluprosessi hankalahkon asiakkaan kanssa sai lopullisen 
ja toivotun kruununsa vasta jos työ palkittiin. Huipuissa suun-
nittelutyö voi saada vain yhdenlaista palautetta – tunnustusta ja 
kehuja. Vuosikirjatöistä ei luonnehdintoja tai kuvauksia kirjoite-
ta, eikä luonnollisestikaan niistä töistä, jotka eivät shortlistalle 
päädy. 

Omaa suunnittelutoimistoa vetävä toivoi kilpailuilta näky-
vyyttä ja meriittejä. Pitkään suunnittelijana työskennellyt tiedosti 
selkeästi alan pelisäännöt sekä kilpailumenestysten välinearvon, 
joka oli pääasiallinen osallistumissyy. Toimistolle kertyneet me-
riitit toimivat välineinä asiakkaan vakuuttelussa, että osaaminen 
ja suunnittelun taso oli varmasti riittävää. Freelancemeriitit taas 
olivat keino kertoa muulle suunnittelijayhteisölle, minkälaisille 
tahoille suunnittelija suostui työtä tekemään ja mitä asioita hän 
halusi allekirjoittaa. Näin esille nousivat suunnittelijan omat 
henkilökohtaiset ihanteet, jotka myös toimivat suunnittelijaiden-
titeetin rakennustarvikkeina. 

Vuoden Huiput oli haastateltaville kilpailu muiden joukossa. 
Markkinointitoimistossa työskentelevät arvostivat sellaisia koti-
maisia ja kansainvälisiä markkinointialan kilpailuja, jotka jollakin 
tavalla mittasivat markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta, 
eivätkä perustuneet jonkun nelihenkisen tuomariston ryhmäkon-
sensukseen. Otoksessa oli myös julistesuunnittelun, kuvituksen 
ja kustannusalan kilpailuihin suuntautuneita. Freelancereita 
Huipuissa kiinnostivat vain tietyt sarjat. Haastateltavilla oli selke-
ästi erilaisia kilpailusuuntauksia, jotka osaltaan kertoivat heidän 
toimenkuvastaan, erikoisalastaan, kiinnostuksen kohteistaan ja 
urasuunnitelmistaan. 

Alalla oli monia kilpailuja, jotka keskittyivät eri medioi-
hin ja formaatteihin. Siis mahdollisuuksia meriittien, yhteisön 
arvostuksen ja ulkoisten tunnusmerkkien hankkimiseen riitti. 
Tätä pidettiin hyvänä asiana. Osalle haastateltavista kannustus 
kilpailuosallistumisiin oli tullut jo opiskelupaikasta joko henkilö-

kohtaisesti tai sen oli aistinut yleisestä ilmapiiristä. Opettaja tai 
työpajan vetäjä saattoi ”poimia” ja kannustaa lahjakkaita opiskeli-
joita osallistumaan alan kilpailuihin. 

KILPAILUTYÖN LAATUKRITEERIT Haastatteluaineistossa tuli 
esiin, että mitä tahansa Vuoden Huiput -kilpailuun ei haluttu lä-
hettää. Markkinointitoimistoilla ja kustantamoilla oli omat tapan-
sa karsia lähetettävät kilpailutyöt. Kilpailutyön piti täyttää tietyt 
laatuvaatimukset ja sen piti käydä läpi lähettäjän tekemä oma 
karsinta, jotta se pääsi jatkoon. Varsinkin freelancereilla tuntui 
olevan korkea osallistumiskynnys ja omat käsityksensä siitä mikä 
voi valikoitua kilpailutyöksi. Ennen lähettämistä suunnittelutyön 
mahdollisuuksia mietittiin tarkkaan ja punnittiin voisiko työ 
pärjätä kilpailussa. Suunnittelijoilla tuntui olevan vahva mielikuva 
siitä, minkälaisella työllä oli mahdollisuuksia Huipuissa tai min-
kälaisella voi jopa voittaa. Tämä oli yllättävä löydös (Vrt. Grant 
2008, 37). Haastateltavat puhuivat ”huippuduunista”, ”awardika-
masta” ja ”huippukamasta” tai oli tärkeää, että kilpailutyössä oli 
”jotain vähän enemmän”. Suunnitteluprosessissa tekijän saattoi 
vallata tunne, että  nyt oli senkaltainen lopputulos valmistumas-
sa, joka nostatti ajatuksia työn mahdollisuuksista kilpailuissa tai 
jopa kilpailumenestyksistä. Tämän seikan huomaaminen antoi 
lisävirtaa suunnitteluprosessin loppuvaiheeseen.

Osallistumisia mietiskeltiin ja järkeiltiin työn mahdollisuuksi-
en ja myös asiakkaan kannalta. Lähetettävä työ ei missään nimes-
sä saanut olla huono, eikä kaikkia töitä voinut lähettää, vaan roh-
keimmat tai onnistuneimmat valikoituivat. Ehtoina saattoi olla 
oman osaamisen esilletuonti tai ajan hermolla olo – trendikkyys. 
Työssä piti olla jotain sellaista, miksi se piti palkita. Moitteetto-
muus ei riittänyt kriteeriksi, vaan jonkin uuden saavuttaminen tai 
murtautuminen uudelle alueelle saattoi vaatia sen, että suunnit-
telutyössä oli jokin asia tarkoituksellisesti väärin. Kilpailija voi 
pohdiskella jopa sitä, minkälaisen huomion työ voi saada tuoma-
rointihetkellä tai millaisia töitä heillä oli halu palkita. Suunnitte-
lutyön resursseja ja huomioarvoa saatettiin miettiä ja verrata niitä 
vaikkapa graafiseen ilmeeseen, siihen voiko julkaisuilla edes yltää 
samanlaiseen huomioarvoon tuomarointihetkellä. Kilpailutyössä 
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piti olla sellaisia vahvuuksia, joilla sen toivottiin menestyvän. Jos 
suunnittelijan työ ei pärjännyt kilpailussa, saattoi se kuitenkin 
jäädä vaivaamaan suunnittelijaa. Näyttely voi toimia ”sparrausti-
lanteena” ja tarkastuspisteenä sen suhteen, mitä parannettavaa 
omassa työssä voisi olla.

Oman suunnittelutyön tasoa saatettiin pitää korkeana, muttei 
siltikään nähty, että Vuoden Huiput tai Vuoden kauneimmat kirjat 
-katselmuksenkaan kilpailutyömääreet olisivat täyttyneet. Tässä 
kohtaa karsintaa vaadittiin vähintään loisteliasta ylellisyyttä, 
jotta työ kannattaisi lähettää. Osalle oli työkokemuksen myö-
tä muodostunut kyky tunnistaa laatutaso, jolla Huipuissa olisi 
mahdollisuuksia. Idea ja suunnittelutyön toteutus piti olla tietyt 
kriteerit täyttävää, että työ kannatti lähettää. Tästä saattoi kertoa 
myös kampanjan tai suunnittelutyön ympärillä vuoden aikana 
syntynyt ”kohina”.

Yksittäinen graafinen suunnittelija ei suuressa mainostoimis-
tossa päätä siitä, mikä työ lähetetään Vuoden Huiput -kilpailuun, 
vaan osallistumisista päättivät toimistohierarkiassa korkeam-
massa asemassa olevat. Freelancereina työskentelevät miettivät 
osallistumisiaan tarkasti. Näin oli osittain rahallisista syistä, 
mutta tämä saattoi karsia poikkeavimmat, mielenkiintoisimmat 
ja uskaliaimmat työt pois lähetettävien joukosta. Haastatteluista 
jäi enemmänkin sellainen kuva, että osallistumisia mietittiin aika 
varman päälle, eikä mitään suuria riskejä juurikaan otettu. Saa-
vatko asetetut laatuvaatimukset kilpailijat jopa ylimietiskelemään 
osallistumisiaan työn mahdollisuuksien kannalta?

Auktoriteettiasemassa oleva Vuoden Huiput -instituutio 
luo mittapuita ja valvoo alan laatua. Katselmus kertoo ja viestii 
yhteisölle, mikä on ennen kaikkea hyvää mainontaa ja graafista 
suunnittelua. Tässä mielessä Vuoden Huiput -kilpailun itselleen 
asettamat tavoitteet toteutuvat, koska mitä tahansa katselmuk-
seen ei lähetetä. Haastatteluaineiston perusteella tuli kuitenkin 
vaikutelma, että katselmus myös samalla tasapäistää ja yksipuo-
listaa laatua, eikä välttämättä erilaista sitä. On olemassa joku 
vaikeasti määriteltävä ja samankaltaistava laatutaso, jonka alan 
asiantuntijat tunnistavat ja voivat omaksua, eikä tästä välttä-
mättä haluta poiketa kilpailuosallistumisten yhteydessä. Siis 

kokeellisimmat työt saattavat karsiutua lähettäjän toimesta pois, 
vaikka erilaisuudellaan ne saattaisivat juuri erottua kilpailutöiden 
joukosta. Vuoden Huiput -kilpailun omien tavoitteiden perusteella 
mukaan haluttaisiin varmasti juuri erilaisia suunnittelutöitä ja 
ääripäiden esimerkkejä. (Ojala 2006, 20-23) 

Graafinen suunnittelija opiskelee ja oppii työtä tekemällä 
mikä on hyvää suunnittelua. Jokaisella tekijällä on omat paino-
tusalueensa ja vahvuutensa, mutta silti graafisen suunnittelun 
perustaidot sisäistäneestä suunnittelijasta on todella moneksi. 
Hallitsemme eri mediat ja tunnistamme tietyt genret, niiden rajat, 
rajoitukset ja toimintamallit sekä liikkumatilan niiden sisällä. 
Osaamme työskennellä tyylilajiuskollisesti, mutta silti tuoda 
niihin uusia näkökulmia ja myös haastaa vastaanottajan ja rikkoa 
rajoja. Ala pitää tuntea todella hyvin, jotta voi rikkoa sen sään-
töjä ja sovinnaisuuksia ”oikein”. Jari Koskinen ja Veli-Matti Hilli 
keskustelevat laadusta, jota Vuoden Huiput pyrkii määrittelemään 
laaja-alaisimmin kuin mikään muu kotimainen kilpailu. Alan si-
säisiä kriteerejä tai suunnittelun laatuvaatimuksia eivät ulkopuo-
liset osaa tunnistaa. Hilli ei pidä Huippuja kauneiskilpailuna, vaan 
siinä mitataan myös kommunikaatiota. Koskinen tosin epäilee, 
kuinka tuomarointitilanteessa voisi arvioida kummunikaatiota, 
saati asettua viestin todellisen vastaanottajan asemaan. (Honka-
salo 2000, 12)

KILPAILUJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIA Vuoden Huiput 
-kilpailua ja alan kilpailuperinteitä arvioitiin eri näkökulmista. 
Alun perin suunnittelijoiden kilpailuksi perustettu Huiput nähtiin 
haastatteluhetkellä vahvasti markkinointitoimistojen kotimaise-
na kilpakenttänä. Neljä haastatelluista oli sitä mieltä, että kilpai-
lun asettamat tavoitteet toteutuivat ainakin jossain määrin ja yksi 
sanoi sen kohottavan alan tasoa. Jason Grant kirjoittaa Eye-leh-
dessä (69/2008, 34), että design-palkinnoilla on ihailtavat tavoit-
teet. Kilpailuilla pyritään asettamaan luovia laatuvaatimuksia, 
kouluttamaan, inspiroimaan ja edistämään hyvää suunnittelua ja 
mainontaa. Harvemmin kamppailua toisia vastaan kyseenalaiste-
taan. Markkinointitoimistot ottavat osaa moniin alan kilpailuihin 
ja niitä arvotettiin muillakin tavoin kuin vain erilaisten kilpailu-
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menestysten perusteella. Suurimmat yritykset listataan vuosit-
tain Markkinointi&Mainonta -lehdessä tilipäätöstietojen mukaan. 
Lisäksi lehden toimeksiannosta tehdään markkinointiviestintätoi-
mistojen ulkoisen yrityskuvan tutkimus (Erkkilä 2011, 4-5 ja 16-17; 
Laitinen 2011, 8-9). 

Kilpailujen yhtenä tarkoituksena pidettiin keskustelun herät-
tämistä alan sisällä, mutta toisaalta epäiltiin, että herättivätkö 
kilpailut riittävästi tai ollenkaan keskustelua. Huipuissa kilpail-
tiin hyvästä suunnittelusta ja se oli nimenomaan alan sisäinen 
ideakilpailu. Taloustaantuman vaikutusten myötä Huiput oli 
palautumassa suunnittelijoiden kilpailuksi freelancereiden ja 
pienten toimistojen määrän lisääntymisen vuoksi. Huiput nähtiin 
oleellisena osana ammatinharjoittamista: elinvoimaisena, kehit-
tyvänä ja positiivisena. Kilpailun vahvuus on, ettei se keskity vain 
yksittäiseen mediaan (Kolehmainen 2004, 13). Huippuja arvostet-
tiin, vaikkei siihen välttämättä haluttu osallistua ja sitä pidettiin 
näkyvimpänä ja perinteisenä vuosikatsauksena, jolla ei kilpailijoi-
ta ollut. Se oli validi tapa hankkia meriittejä kotimaassa – alalla, 
jolla oli monenlaisia toimijoita hyvinkin erilaisine koulutustaus-
toineen. Vuoden Huiput toimi ammattitaidon määrittelijänä, se 
oli keino peilata omaa suunnittelutyötä kollegoiden tuotoksiin ja 
laittaa suunnittelijoita paremmuusjärjestykseen. 

Muutama haastateltavista oli sellaisessa käsityksessä, että kil-
pailun ulkopuolelle jättäytyi suuri määrä suunnittelijoita (Karttu-
nen et al. 2004, 36). Asia muotoiltiin niin, etteivät palkinnot olleet 
välttämättömiä suunnittelijan menestyksen kannalta. Kovimmat 
suunnittelijat eivät juurikaan arvostaneet Huippuja tai tuskin he 
edes suunnittelivat omia töitään ajatellen niiden pärjäävän kilpai-
luissa. Vuoden Huippuja pyöritti pieni ”tekijäkerma”, joka halusi 
vuodesta toiseen osallistua ja tuomaroida kilpailussa. Ja juuri 
nämä ulkopuolelle jäävät purnasivat ja ihmettelivät sitä, miksi 
Huipuissa palkittiin aina samoja suunnittelijoita. 

Haastatteluaineisto avasi mielenkiintoisia ja ristiriitaisia 
näköaloja graafisen suunnittelun alan kilpailuperinteeseen. Esiin 
tuli monia Vuoden Huiput -kilpailun ja alan kilpailujen epäkohtia, 
vajavaisuuksia ja puutteita. Todettiin, etteivät Huipuilla palkitut 
voi olla Suomen parhaita suunnittelijoita ja että katselmus tarjoaa 



121 
YHTEENVETO

120 
YHTEENVETO

vain tietynlaisen mahdollisuuden nähdä senhetkistä suunnittelua  
jonkinlaisen tuomariston valitsemana. Palkitut työt voivat kyllä 
olla erinomaisen hienoja, mutta tästäkään ei aina ollut varmuutta, 
koska pelissä on mielipidevaraa.10 Kilpailun tuloksista puhuttaessa 
vedottiin tuomariston ryhmädynamiikkaan ja siihen, että kysees-
sä oli aina vain jonkinlainen otos vuoden sadosta. Jos kilpailutyöt 
arvioisi vaikkapa viisi eri tuomaristoa, tulisi myös viisi erilaista 
lopputulosta (Honkasalo 2000, 14). Suurena ja ilmeisenä ongelma-
na nähtiin, että suunnittelutöiden mittaaminen ja arvottaminen 
oli mahdotonta. Kuinka verrata tai mitata suunnittelutöitä ja mi-
ten mielipideasioita voi esitellä tuloksina? Kaikesta tästä johtuen 
tulosten sanottiin perustuvan sattumaan. 

Sinällään haastateltavien lausunnot ja toiminta sisälsivät ris-
tiriitaisia piirteitä. He tiedostivat monia Vuoden Huiput -kilpailua 
hiertäviä ongelmia, mutta kaikesta huolimatta aikomusta osallis-
tua jatkossa pidettiin hyvin todennäköisenä. Juuri tämä into-
himoton suhtautuminen kilpailuihin, epäkohtien esilletuonti ja 
näihin yhdistetty osallistumisinto ihmetytti. Alan kilpailut kiin-
nostivat ja houkuttavat myös freelancereita, vaikka asiakkaat eivät 
välttämättä tienneet kilpailuista. Tulkintani mukaan jäsenyys 
Vuoden Huiput -yhteisössä oli erittäin haluttua kaikesta kilpailua 
vaivaavasta ristiriitaisuudesta huolimatta – myös freelanceosallis-
tujien joukossa. 

KILPAILUN VAIKUTUKSIA Vuoden Huiput -kilpailuun osallis-
tuminen arvioitiin monesta syystä kannattavaksi vaikkei mitään 
välitöntä hyötyä menestyksestä välttämättä koitunut. Mainostoi-
mistoille kilpailumenestyksiä pidettiin hyödyllisinä ja merkityk-
sellisinä (Ojala 2006, 20). Ne saattoivat tuoda uusia asiakassuhtei-
ta tai lujittaa jo olemassaolevia ja pidentää yhteistyötä. Palkinnot 
mahdollistivat toimiston tempautumisen ”positiiviseen kiertee-
seen”, joka houkutteli alan kovimpia suunnittelijoita ja tämä taas 
kohotti suunnittelun tasoa entisestään.

Haastateltavien oli hyvin vaikea määritellä sitä, miten menes-
tykset Huipuissa olivat vaikuttaneet heidän uraansa. Suunnittelija 
ei aina muistanut kysyä, millä perustein asiakas oli toimiston 
tai suunnittelijan valinnut. Alan sisällä ne toivat suunnittelijalle 

10 Nick Bell on sanonut: ”No 
matter what you think of graphic 
design awards, they tell us one 
thing for sure: that none of us 
agrees.” (Grant 2008, 36)

henkisiä etuisuuksia: arvostusta, uskottavuutta ja luottamusta. 
Kilpailu oli tuonut osalle haastatelluista lisänäkyvyyttä. Meritoi-
tuneet suunnittelijat taas kokivat, että heitä kuunnellaan, eikä 
kukaan kävele pätevöityneen asiantuntijan yli. Huipuissa palkittu 
suunnittelija oli alan sisällä todistettavasti ammattilainen. Merii-
tit ilmeisesti paketoivat suunnittelijan uran tehokkaammin kuin 
koulutus, työkokemus ja työreferenssit?

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että kyllä hyvän tekijän 
tunnisti ilman kilpailumenestyksiäkin, eikä palkinto muuttanut 
suunnittelutyötä mihinkään suuntaan. Mainittiin jopa, etteivät 
palkinnot tai tittelit merkitse mitään. Menestykset saattoivat 
mahdollistaa uusia työtehtäviä, haasteita ja näyttelyitä tai muita 
mielenkiintoisia projekteja. Kilpailumenestykset voivat olla myös 
taakkoja sekä antaa ”liian” konservatiivisen leiman suunnitteli-
jalle. Lisäksi suunnittelijan kilpailumenestykset saattavat luoda 
vääränlaisen kuvan asiakkaalle suunnittelijan työtilanteen kii-
reisyydestä tai hinnoittelusta. Joskus kilpailumenestykset voivat 
johtaa jopa asiakkaan menetykseen. Kilpailu toimi kouluttavana 
työkaluna juuri markkinointipuolen asiakkaille ja se oli hyvä mah-
dollisuus nähdä hyvää suunnittelua. Haastatelluaineistosta ilmeni 
myös, ettei asiakas yksinkertaisesti tiedä, mitä hyvä graafinen 
suunnittelu on. Kilpailumeriitit olivat markkinointia asiakkaiden 
suuntaan ja suunnittelutyön arvioinnin apuväline suunnittelijaa 
tai -toimistoa valittaessa. 

Tämän haastatteluaineiston perusteella graafisen suunnit-
telijan Huiput-menestysten vaikutukset urakehitykseen jäivät 
yllättävän laimeaksi. Aineistosta nousi poikkeusyksilö, joka oli 
erityishuomioitu Vuoden Junior -palkinnolla. Tällä oli hänen 
uralleen huimia vaikutuksia. Arveltiin myös, että työpaikkaa tai 
toimistoa vaihdettaessa tai palkka- ja toimenkuvaneuvottelussa 
meriittilistalla oli merkitystä ja painoarvoa. Osa haastatelluis-
ta kyllä tiedosti kilpailujärjestelmän suomat mahdollisuudet ja 
meriittien välinearvon vaikutukset urakehitykseen, mutta ne oli 
jätetty käyttämättä. Saavutetut työasemat olivat ilmeisen hyviä, 
koska ei nähty järkeväksi lähteä systemaattisesti hyödyntämään 
meriittien välinearvoa. 
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Yhtenä positiivisena vaikutuksena voisi mainita yhteisöllisyy-
den, joka tarjoaa sosiaalista hauskanpitoa kerran vuodessa. Kilpai-
lu pitää yllä Vuoden Huiput -yhteisöä, johon menestykset toimivat 
pääsylippuna. Tätä yhteisöä ei voitu tai haluttu pitää koko alan 
ydinjoukkona, koska monet suunnittelijat jättivät kilpailuun 
osallistumatta. Ne, ketkä olivat täysimääräisiä yhteisön jäseniä, 
pitivät sitä hyvin tärkeänä. Yllättävää oli kuulla, että huomio 
kilpailumenestyjässä kesti vain lyhyen hetken – juuri gaalaillan 
ajan. Erityishuomio Juniori-palkinnon saaneessa kesti pidempään 
ja hän pääsi hyödyntämään palkinnon tuomaa välinearvoa tavalla, 
jolla oli vaikutuksia hänen urakehitykseensä.

Vuoden Huiput -kilpailun dokumentointi sai melkeinpä 
varauksettoman kannatuksen ja se koettiin erittäin hyväksi ja 
tärkeäksi asiaksi. Jopa Huippuihin asenteellisimmin suhtautuva 
piti vuosikirjaa positiivisena seikkana. Monet muut alan kat-
selmukset jäivät dokumentoinnissa Vuoden Huiput -kilpailun 
varjoon (Karttunen et al. 37). Vuosikirjan tarpeellisuutta myös 
pohdittiin ja pidettiin mahdollisena, voisiko se siirtyä verkkoon 
kokonaisuudessaan. Vuosikirjan sivuille pääsy oli suunnittelijalle 
kunnianosoitus. Kilpailutyö kävi kuitenkin läpi aikamoisen tien, 
että se päätyi vuosikirjaan. Vuosikirjoja pidettiin tärkeänä osana 
historiankirjoitusta, jonka avulla pystyttiin tutustumaan alan 
kotimaiseen kehitykseen (Juutilainen 2006, 13). Kilpailun doku-
mentointia pidettiin positiivisena asiana, mutta sen ulkopuolelle 
jäi liikaa ”näkymättömiä” suunnittelijoita, joiden työt jäivät his-
toriankirjoituksen ulkopuolelle. Haastatelluista oli hyvä asia, että 
edes jonkinlainen katsanto ja kokoelma vuoden aikana syntyneis-
tä töistä oli olemassa. Muuten kaikkien kilpailutöiden etsiminen 
olisi erittäin hankalaa.

MAINONTA VS. GRAAFINEN SUUNNITTELU VS. NETTI- 
AIKAKAUSI Aineistossa todettiin, että Vuoden Huiput oli 
mainostoimistojen kilpailu, jonka osa haastatelluista koki häirit-
sevänä. Kilpailun jako kahteen pääkategoriaan vahvisti kahtiaja-
koisuutta, missä graafinen suunnittelu jäi mainonnan jalkoihin tai 
sinnitteli joten kuten mukana. Toisaalta mainos- ja markkinoin-
titoimistot pitivät osallistumisinnokkuudellaan Vuoden Huiput 
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-piirin pyörimässä (Karttunen et al. 2004, 35). Osa haastatelluista 
toivoi, että katselmuksen painopiste siirtyisi ja olisi enemmän 
graafisessa ja visuaalisessa muotoilussa sekä sen arvostuksessa, 
ei niinkään kampanjoiden onnistumisen arvioinnissa. Haastat-
teluhetkellä markkinointitoimistoissa työskentelevät ikään kuin 
puolustelivat mainonnan roolia. Freelancereiden ja toimistojen 
vastakkainasettelu tuntui kuin puhtaan ja epäpuhtaan törmäys-
kohdalta.

Osalle haastateltavista oli yllättävän vaikeaa miettiä Vuoden 
Huiput -kilpailulle muutos- tai parannusehdotuksia. Kilpailu 
olisi pitänyt tuntea paremmin ja laajemmin tai olisi pitänyt olla 
perehtyneempi sen suhteen. Tämä oli yllätys, koska kaikista 
haastatteluista tuli sellainen kuva, että haastateltavilla oli todella 
vahva ja selkeä käsitys kilpailusta. Parannusehdotusten miettimi-
nen koettiin melkeinpä haastattelun hankalimpana kysymyksenä 
palkinnon arvo -kysymyksen rinnalla. Mielestäni tulokset jäivät 
hivenen laihoiksi. Jälkikäteen ajateltuna haastateltavien olisi pitä-
nyt saada miettiä Vuoden Huiput -kilpailun parannusehdotuksia 
ja kehitysideoita jo ennen haastatteluaikaa. 

Grafia ry:n halu, innokkuus ja aktiivisuus kilpailun kehittä-
misessä ympäröivän maailman mukaisesti nähtiin positiivisena 
asiana. Kilpailun pirstaleisuus ja monet alasarjat toivat joiden-
kin mielestä liikaa hajontaa, toisaalta Julkaisugrafiikka-sarjaan 
toivottiin lisää alasarjoja. Osa haastatelluista toivoi, että kilpailun 
ulkopuolelle näkymättömättömiin jäävät suunnittelijat ja kil-
pailuinstituution vastustajat pitäisi saada jotenkin houkuteltua 
mukaan. Juuri heiltä tulisi kysyä, millainen kilpailun tulisi olla. 
Vuoden Huiput -tapahtuman oheen toivottiin enemmän tilaisuuk-
sia, joissa keskustelua voisi todella syntyä tuomarointiviikonlopun 
ja gaalaillan lisäksi. 

Osallistumismaksuja pidettiin suurina ja ne haluttaisiin 
joko kokonaan pois freelancereilta tai kilpailuun toivottiin lisää 
sponsoreita. Ilmainen sarja voisi olla hyvä uudistus. Kilpailuas-
pektin poisjättämistä toivottiin myös, ja näin tapahtuma voisi 
toimia enemmän vain vuosikatsauksena ja alan arkistointitapana. 
Kilpailuun osallistumista tulisi helpottaa ja käyttöön voisi ottaa 
saman käytäntön kuin Lahden julistebiennalessa: ilmoittautumi-

sen ensimmäisen vaiheen voisi ainakin tehdä digitaalisesti. Yksi 
ajatus oli rajoittaa osallistumista niin, että markkinointitoimistot 
saisivat lähettää maksimissaan kuusi kilpailutyötä. Osa haasta-
telluista pohti, voisiko kilpailulla olla varjotuomaristo. Tämä voisi 
tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Yleisöäänestysmahdollisuutta 
ehdotettiin myös ja jopa alan ulkopuolista tai ulkomaalaisen 
tuomariston käyttöä (Vrt. Toivoniemi 2004, 15). Mukaan toivottiin 
lisäksi taloudellista menestystä mittaava sarja ja myös keskenjää-
neisiin suunnittelutöihin tai omiin omia projekteihin keskittyvä 
sarja. Toisaalta toivottiin, että kilpailutöiden pitäisi olla julkaistu-
ja ”oikeita” töitä, joten kilpailun perinteiden säilymistä pidettiin 
tärkeänä jatkossakin.

Michael Bierut:n mukaan ennen blogeja kilpailuvoitot olivat 
ainut keino tehdä itselleen nimeä (Grant 2008, 34). Verkko- ja 
bloginäkyvyydet nähtiin tämän otoksen perusteella aivan erilaise-
na kuin kilpailumenestykset. Sen suhteen täytyi olla joku lähde-
kritiikki ja alan kilpailut pitivät huolen siitä, että oli ainakin edes 
jonkinlainen alan sisäisesti tunnustettu tasosuodatin, minkä läpi 
kilpailutyöt joutuivat menemään. Bloginäkyvyydet eivät ainakaan 
uhanneet kilpailujen auktoriteettia. Kansainsäliset blogit olivat 
erittäin hyviä näkyvyyden kannalta ja ne koettiin sen takia hyö-
dyllisiksi, mutta CV:n täytteenä niitä ei välttämättä nähty.
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6. POHDINTA  

Tutkimukseni keskeisiin tavoitteisiin kuului selvittää miksi graa-
finen suunnittelija haluaa kilpailla, mitä hän oli osallistumisillaan 
saavuttanut tai miten hän oli niistä hyötynyt. Kartoitin haasta-
teltavien näkemyksiä ja kokemuksia pääasiassa Vuoden Huiput 
-kilpailuun liittyen. Kuten aineiston analyysi osoittaa, sain hyvin 
kirjavia vastauksia. Yksi haastatelluista suhtautui kielteisesti 
Vuoden Huiput -kilpailuun, mutta kukaan ei sanoutunut täysin 
irti kaikenlaisista alan kilpailuista. 

Kilpailut olivat suunnittelijalle mahdollisuus peilata omaa 
suunnittelutyötään suhteessa muihin alan toimijoihin. Taustalla 
oli halu kehittyä omassa työssä ja ihanteet suunnittelijaidentitee-
tistä tai urakehityksestä. Hyvissä työasemissa olevalle nämä eivät 
välttämättä vaikuttaneet oleellisilta. Kilpailun kautta oli mahdol-
lisuus päästä yhteisön jäseneksi ja ottaa askel graafikoiden rivistä.

Haastattelut tehtyäni ja tutkimuksen edetessä hämmästelin 
todella monta kertaa, miten rikas haastatteluaineisto minulla oli. 
Tekemäni kymmenen haastattelua ja mielenkiintoiset keskuste-
lut suunnittelijoiden kanssa olivat minulle ylivoimaisesti tämän 
työn paras anti. Olin todella innoissani ja tyytyväinen aineiston 
monipuolisuuteen ja siihen, että ikäjakauma oli niin laaja. Aineis-
ton runsaus, polveilevuus ja vivahteikkuus olivat minulle haas-
teellisia. Kun litteroinnin jälkeen tarkastelin haastatteluaineistoa 
ja ryhdyin tekemään analyysia, totesin että aineistosta voi tehdä 
monia tulkintoja. 

Graafisen suunnittelun alalla kilpakenttiä todella riittää. 
Opiskelupaikoista on kova kilpailu, mutta opiskeluajan jälkeen 
alkaa todellinen kilpa työpaikoista ja freelancetöistä. Graafisen 
suunnittelijan työ on näkyvää jälkeä jotain käyttötarkoitusta 
varten. Suunnittelija joutuu neuvottelemaan asiakkaiden kanssa ja 
vakuuttamaan heidät, koska heidän käsityksensä graafisesta suun-
nittelusta voi olla hyvin erilainen. Suunnittelutyö käy läpi monta 
vaihetta ja muutosta, ennen kuin suunnittelijan persoonan sävyt-
tämä, asiakkaan hyväksymä ja onnistunut työ näkee päivänvalon. 
Tämän jälkeen sille kaivataan vielä yhteisön hyväksyntä ja se 
halutaan lähettää kilpailuihin alan arvostetuimpien ammattilais-
ten arvioitavaksi. Haastatteluaineistosta tuli esiin, että graafinen 
suunnittelu kärsii alennustilasta ja se jää muiden muotoilualojen 
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varjoon. Olisiko muita keinoja yrittää saada näkyvyyttä ja nostaa 
alan arvostusta kuin kamppailemalla toinen toisiamme vastaan? 

Osassa haastatteluista tuli esiin seikka, ettei asiakas tiedä tai 
tunnista mitä hyvä graafinen suunnittelu on. Asiakas ei yksin-
kertaisesti osaa arvottaa suunnittelua. Tai ehkä on niin, etteivät 
graafiset suunnittelijat osaa ymmärrettävällä tavalla kertoa omas-
ta työstään ja suunnitteluprosessin vaiheista. Yrittäjän ”meritoi-
tumispuheessa” tuli erityisesti esiin, että tässä kohtaa asiakkaan 
apuna ovat juuri kilpailumenestykset, siis suunnittelijan tai -toi-
miston meriittilista. Tämä olisi mielenkiintoinen jatkotutkimus-
aihe. Miten ja millä kriteereillä asiakas ylipäätään valitsee suun-
nittelu-, mainostoimiston tai graafisen suunnittelijan? Ovatko 
alan kilpailumenestykset tässä kohtaa millään tavalla merkittäviä 
tai onko meriiteillä vaikutusta päätöksentekoon? Portfolio antaa 
visuaalisen käsityksen osaamisen tasosta, mutta miten asiakas 
osaa arvottaa suunnittelijoiden saamia palkintoja tai sitä millä 
perustein ne on myönnetty.

Ostin toukokuussa 2011 antikvariaatista Vuoden Huiput 
2010 -vuosikirjan kuudella eurolla. Hämmentävää oli, etten sitä 
ennen ollut nähnyt kirjaa edes Akateemisessa kirjakaupassa tai 
Taideteollisen korkeakoulun kirjastossa. Ajattelin, että ehkä 400 
kappaleen painos oli myyty jo loppuun. Mutta kun huomasin 
kirjan divarin hyllyssä, se houkutteli edullisuudellaan, vaikkei 
siinä ääni & video -tallennetta enää ollutkaan mukana. Tästä 
huomaa myös omat kiinnostuksen alueeni. Toisaalta tuli olo, että 
pakkohan tämä on ostaa – olenhan alalla. Mutta Hakaniemen 
torilla jo kadutti. Siinä meni satunnaisen antikvariaattiasiakkaan 
mahdollisuus tutustua edullisesti edeltävän vuoden parhaimpaan 
ja palkittuun suomalaiseen markkinointiviestintään ja graafiseen 
muotoiluun. Sen Vuoden Huippuihin. 
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8. LIITTEET 

LIITE 1

MARKKINOINTIVIESTINTÄ

1. Integroitu markkinointiviestintä (Kampanja, Muu integroitu markkinointiviestintä)

2. Digitaalinen markkinointiviestintä (Kampanja, Yksittäinen työ, Interaktiivinen 
mainonta, Www-palvelu, Verkkomainosvideo, Sosiaalinen media, Sähköinen suora, 
Muu työ)

3. Innovatiivinen media tai ympäristö (Tapahtumamarkkinointi, messuosasto; Spon-
sorointi, Ambient tai guerrilla, Installaatio, Tiedotuskampanja, Muu työ)

4. Printtimainonta (Ilmoitus, Suoramainoslähetys, Muu työ)

5. Mainostekstit (Ilmoitusteksti, Esitteen tai julkaisun teksti, Kampanjakokonaisuus, 
Suoramainosteksti, Mobiilimarkkinointi, Muu työ)

6. Äänimainonta (Radiomainos, Radiomainossarja, Äänilogo / jingle, Muu työ)

7. Mainoselokuva (TV-mainos, TV-kampanja, Elokuvamainonta, Katkotunniste, 
Trailer, Muu työ)

MUOTOILU

8. Palvelumuotoilu (Tuote- tai palvelukonsepti, Informaatiodesign, esim. opastejär-
jestelmä, Retail design, Muu työ)

9. Digitaalinen design (Digitaalinen julkaisu, Liikkuva kuva tai graafinen suunnittelu, 
Verkkosivusto, Muu työ, Verkkokuvitus)

10. Julkaisugrafiikka (Kirjan muotoilu ja typografia, Kirjan kansi, Lehden tai artikkelin 
muotoilu, Yritys- tai tuote-esite, Vuosikertomus, Muu työ)

11. Kuva ja kuvitus (Kirjan tai lehden kuvitus, Mainoskuva tai -kuvitus, Sarjakuva, 
Pakkauskuva tai -kuvitus, Verkkokuvitus, Muu työ)

12. Graafinen muotoilu (Kutsu, kortti, postimerkki, menu, Pakkaussuunnittelu, Kir-
jaintyypin muotoilu, Levynkansi, Informaatiografiikka, Muu työ)

13. Visuaalinen identiteetti (Tunnus, logo, liikemerkki, Lomakkeisto, Corporate De-
sign, Graafinen ohjeisto, Tapahtumailme, Muu työ)

14. Julistesuunnittelu (Kulttuurijuliste, Yhteiskunnallinen juliste, Ulkomainonta, 
Seinälakana, Muu työ)

NUORET LUOVAT

(”Kilpailusarjat”. Grafia ry:n internetsivu 2011g)
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LIITE 2

HAASTATTELUN TEEMAT JA SUOSITUSKYSYMYKSET

/ TEEMA-ALUEET /

- Osallistumismotivaatio

- Kilpailija, toiveet ja arvot

- Hyödyt ja haitat / merkitys ja vaikutukset urakehitykseen

- Tulevaisuus

/ INTRO /

Teemahaastattelun kulku: kysyn ensin lyhyesti taustatiedot, sitten keskustellaan

osallistumismotivaatiosta. Toisena kilpailijan toiveista ja arvoista, kolmantena

kilpailun hyödyistä ja haitoista ja lopuksi Vuoden Huiput -kilpailun tulevaisuudesta.

/ TAUSTATIEDOT / 

Ikä, toimenkuva tällä hetkellä (minkälaisessa tehtävässä toimii), toimipaikka

Aloituskysymys:

- mitä tulee mieleen Vuoden Huiput -kilpailusta

--- kilpailun järjestämisen kannattavuus

/ OSALLISTUMISMOTIVAATIO /

- oletko osallistunut Vuoden Huiput -kilpailuun?

- miten oma osallistumispäätös muotoutuu, osallistuuko vuosittain 

--- mikä motivaatio on osallistua

--- osallistuuko yksilönä vai ryhmässä työpaikan kautta

--- lähetetäänkö samoja töitä useampaan kotimaiseen kilpailuun

- miten päätös jättäytyä ulkopuolelle muodostui / perustelut 

--- Miksei osallistu juuri Vuoden Huiput -kilpailuun

--- kieltäytyykö osallistumasta kaikkiin kilpailuihin

- Kannustettiinko mielestäsi jo opiskeluaikana osallistumaan?

--- mistä luulet että tämä johtui?

- oletko ylipäätään muutenkin elämässä kilpailuhenkinen?

--- oma henkilökohtainen kilpailuhenkisyys, mistä kumpuaa (sisäinen / ulkoinen)

Graafisen suunnittelun alalla on monia kansainvälisiä ja kotimaisia kilpailuita,

joista 30-vuotias Vuoden Huiput on yksi. 

- Miten suhtaudut alan kilpailuihin ja erityisesti Vuoden Huiput -kilpailuun?

- pidätkö alaa kilpailuhenkisenä?

--- miten se on hänen työelämässään esiintynyt

--- pitääkö keskeisenä ilmiönä, kotimaisen kilpailun merkitys

--- miten suhtautuu, mitä mieltä haastateltava on

- hautautuuko hyvä suunnittelutyö omaan portfolioon?

- tarvitseeko se olemassaololleen jonkinlaisen vahvistuksen?

--- kaipaako kollegoiden (tärkeää) tunnustusta tai kritiikkiä kilpailun kautta

--- eikö palautetta muuten saa

--- suunnittelutyön vahvistus

--- eikö portfolio riitä

--- palkintotilasto

- ulkopuolisuus / tappio

/ KILPAILIJA / TOIVEET JA ARVOT /

- minkä toivossa osallistut?

- Mitä arvoja palkinto voi mielestäsi sisältää?

- mistä oikeastaan kilpaillaan

--- kenen kannalta osallistuminen on tärkeää

--- kenen eduksi kilpailumenestys kääntyy

------ suunnittelija vai asiakas

- Tuoko menestys jonkinlaisen alan mestaritittelin?

--- toimiiko menestys pääsylippuna alan ydinjoukkoon

--- mestarititteli

- mitä toiveita ja arvoja kilpailemiseen liittyy

/ HYÖDYT JA HAITAT / MERKITYS JA VAIKUTUKSET URAKEHITYKSEEN

- menestyksen painoarvo, hyödyt ja haitat

- mikä kilpailussa on mielestäsi se hyöty minkä siitä saa?

--- palkinto vai osallistuminen

- tunnustuksen merkitys, vaikutus urakehitykseen 

- työtarjoukset, palkka, työnkuva

--- henkilökohtaisesti / muiden uralla
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--- tuleeko ketään mieleen kuka on menestynyt upeasti ilman osallistumisia

- Ovatko palkitut Suomen parhaita suunnittelijoita?

--- Miksi ovat / Miksi eivät ole?

- onko Vuoden Huiput -kilpailu julkaisu- ja jakelukanava suunnittelijalle?

 --- työkalu, osa self-promotionia, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista?

- kilpailun tavoitteiden pohdinta (lähteenä VH -kilpailun tavoitteet)  

- toteutuvatko kilpailun tavoitteet?

- mikä merkitys vuosikatsauksella on? 

- mitä vaikutuksia sillä voi olla?

--- onko vuosikatsauksella vaikutusta / merkitystä

------ suunnittelun tasoon, luovuuteen ja omaperäisyyteen

”Kilpailun historia

Vuoden Huiput on suunnittelijoiden itsensä vuonna 1980 perustama markkinoin-

tiviestinnän ja muotoilun kilpailu. Vuosittain järjestettävän tapahtuma tähtää 

suunnittelun tason nostamiseen, luovuuden ja omaperäisyyden voimistamiseen 

ja suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Tapahtumaan kuuluu kilpailu, 

palkintogaala, kilpailutöistä koottava näyttely sekä vuosikirja. Kilpailussa jaetaan 

Kulta- ja Hopeahuippuja sekä erikoispalkintoja. Alle 29-vuotiaille tarkoitetussa 

Nuoret luovat -sarjassa jaetaan Tikapuut-palkintoja. Kilpailu huipentuu huh-

tikuussa järjestettävään palkintogaala.” (”Kilpailun historia – Vuoden Huiput”. 

Grafia ry internetsivu 2010)

/ TULEVAISUUS? /

- Mitä kotimaista tai ulkomaista kilpailua arvostat?

- Vuoden Huiput -kilpailun tulevaisuus

--- yhteistyö vai jakautuminen, pirstaloituminen ja kilpailu

- miten kehittäisit kilpailua jatkossa

- osallistumisinto, jatkossa

--- verkkonäkyvyys ja designereiden blogikirjoittelu

/ AVAINHENKILÖ /

- Ketä haluaisit minun haastattelevan?

LIITE 3

HAASTATELTAVAT

1. Taiteilija, 26. 10. 2010 klo 14 (kesto: 51min 30s)

2. Nuori Luova, 11. 11. 2010 klo 10 (kesto: 1t 11min 49s)

3. Huippusuunnittelija, 11. 11. 2010 klo 13 (kesto: 39min 10s)

4. Platinisti, 19. 11. 2010 klo 12 (kesto: 1t 29min 47s)

5. Graafikko-Kuvittaja, 22. 11. 2010 klo 8 (kesto: 1 t)

6. Julkaisusuunnittelija, 23. 11. 2010 klo 14 (kesto: 55min 42s)

7. Kuvittaja, 24. 11. 2010 klo 14 (kesto: 41min 20s)

8. Ylituomari, 25. 11. 2010 klo 13 (kesto: 48min 45s)

9. Junior-AD, 1. 12. 2010 klo 17 (kesto: 58min 15s)

10. Yrittäjä, 14. 12. 2010 klo 14.30 (kesto: 39min 21s)




