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Johdanto
Taidepedagogin	paikka	yhteiskunnas-
sa ja työmaailmassa on mietityttänyt 
minua paljon viime vuosina. Minulla 
on kokemuksia siitä, kuinka opinnois-
tani	on	ollut	suurta	hyötyä	taide-	ja	
opetusalan ulkopuolisessa työssä. Tai-
depedagogiset	opinnot	ovat	mielestä-
ni valmistaneet minua käsittelemään 
yhteiskunnallisia aiheita syvällisellä 
tavalla.	Kuvataideopettajan	koulutuk-
sen soveltaminen erilaisissa töissä alkoi 
kiinnostaa minua, mutta omien taitojen 
tunnistaminen	sekä	sopivien	mahdolli-
suuksien löytäminen on ollut vaikeaa.  
 Vietettyäni lähes kaksi vuotta 
täysipäiväisesti töissä, olin opintoihin 
palatessani	eksyksissä.	Koen	edelleen	
opiskelemani alan sisällön merkityksel-
liseksi,	mutta	haluan	tehdä	muutakin.	
Tästä johtuen, kun keväällä 2018 sain 
mahdollisuuden	osallistua	taidepeda-
gogin roolissa projektiin pankissa, olin 
innoissani. Pankki kuulosti minusta 
hyvin epätavalliselta työympäristöltä 
kokeilevalle	taideprojektille	ja	kiinnos-

tuin välittömästi. Tarinan visualisointi 
-työnimellä kulkevan OP Vakuutuksen 
projektin	tavoitteena	oli	”visualisoida	
ja opettaa” vaikea konsepti OPn työn-
tekijöille. Tekijäksi tähän haluttiin 
taidekasvatuksen	opiskelija	ja	opinnäy-
tetyön tekijä, joka pystyisi toteuttamaan 
visuaalisen työn. Projektin tuotoksena 
syntyi kaksi viestinnällistä sarjakuvaa 
OPn	sisäiseen	digitaaliseen	levityk-
seen. Projekti oli kiinnostava monesta 
näkökulmasta ja se herätti minut ajat-
telemaan	taidepedagogiikan	suhdetta	
viestintään sekä taiteellista prosessia 
tekemistä kaupallisen organisaation si-
sällä. 
 Opinnäytetyöni tutkii viestinnäl-
listä sarjakuvaa, sen tekemistä kaupal-
lisessa organisaatiossa ja sitä, millaisiin 
käsityksiin hyvästä visuaalisesta vies-
tinnästä sarjakuvan käyttäminen vies-
tinnässä perustuu. Tapaustutkimuksen 
ja	haastattelujen	kautta	pureudun	
viestinnällisen sarjakuvallisen ilmiöön 
laajemmin.	Haastatteluiden	tavoite	on	
tuoda	lisävaloa	prosessiin	osallistunei-
den	taustakäsityksistä	sarjakuvista	ja	
niissä käytetyistä visuaalisista keinoista. 
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Haastattelututkimuksen toinen tavoite 
on selvittää, millaista on työskennellä 
taidepedagogina	viestintää	tekevässä	
kaupallisessa yrityksessä. Tutkimusai-
neistoni ja tutkimuskysymykseni ovat 
syntyneet työskentelyni aikana koke-
muspohjaisesti. Näen tutkimukseni 
liittyvän kuitenkin laajempaan keskus-
teluun viestinnän käytännöllisistä ja 
teoreettisista kysymyksistä. Tutkimuk-
sen	pääasiallinen	tavoite	on	reflektoida	
tutkimusaineistoa	taidepedagogin	työ-
mahdollisuuksien	näkökulmasta. 
 Tutkimukseni toimii toisaalta 
projektin työprosessia avaavana ra-
porttina ja toisaalta kaupallisen orga-
nisaation sisäisiä käsityksiä visuaali-
sesta	viestinnästä	sekä	taidepedagogin	
rooleja kaupallisessa organisaatiossa 
pohdiskelevana	työnä.	Tutkimuksessa	
erottelen ja teemoitan haastatteluissa 
esille nousseita käsityksiä sarjakuvasta 
ja visuaalisesta viestinnästä ja vertaan 
näitä aikaisempaan tutkimukseen. Tut-
kimuksen	tarkoitus	on	tehdä	näkyväksi	
niitä käsityksiä, jotka vaikuttavat visu-
aaliseen viestintään yrityskontekstis-
sa, sekä saavuttaa parempi ymmärrys 

omasta	toiminnasta	taidepedagogina	
yritysmaailmassa. 
 Tutkimuksessa	paneudun	
viestinnälliseen sarjakuvaan ja sen 
käyttöön kaupallisessa ympäristössä. 
Keskityn käsittelemään yritysten si-
säistä viestintää, en ulkoista viestintää. 
Niin sarjakuvassa kuin mainonnassa 
yleisesti käytetty pelkistäminen ja yk-
sinkertaistaminen ovat kiinnostavia. 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, 
miksi tällainen tyyli ja esitystapa näh-
dään	tehokkaina	visuaalisen	viestinnän	
keinoina. Viestinnällisen sarjakuvan 
tavoitteellisuus erottaa sen populaarista 
valtavirtasarjakuvasta sekä kokeilevasta 
nykysarjakuvasta. Sarjakuvassa usein 
käytetty pelkistäminen ja karrikatyyrit 
sekä sarjakuvahahmoihin samaistumi-
nen tekevät sarjakuvasta kiinnostavan 
median,	mutta	samat	ominaisuudet	
tekevät myös sarjakuvallisesta vies-
tinnästä tehokasta. Vaikka erotan 
viestinnällisen sarjakuvan omaksi sar-
jakuvan haarakseen, tutkin sarjakuvan 
viestinnällisiä ominaisuuksia ja vertaan 
viestinnällistä sarjakuvaa aikaisempaan 
sarjakuvan tutkimukseen. Käyttämäni 
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sarjakuvakirjallisuus käsittelee sarjaku-
van kieltä, semiotiikkaa ja lukutaitoa ja 
se pätee suurelta osin myös viestinnälli-
seen sarjakuvaan. 
	 Tutkimuksessani	pohdin	myös	
pedagogiikan	ja	viestinnän	eroja	sekä	
yhtäläisyyksiä ja niissä tapahtuvaa kas-
vatusta. Eri näkökulmista katsottuna 
projektissa tuotetut sarjakuvat voivat 
esiintyä	joko	viestinnällisinä	tai	pedago-
gisina. Haastatteluissa käsitteet sekoit-
tuvat ja eri tavoin suuntautuneet tekijät 
näkevät	toisaalta	pedagogisia	piirteitä	
ja toisaalta viestinnällisiä. Kirjallisessa 
osassa	pohdin	näitä	eroavia	näkemyksiä	
sekä kuvasta ja sarjakuvasta puhumisen 
haasteita monialaisessa työryhmässä, 
jossa erilaiset käsitykset, puhetavat ja 
jargonit luovat haasteita yhteisymmär-
ryksen	saavuttamiseksi.	Yritän	saada	
vastauksia siihen kysymykseen, millai-
sia	mahdollisia	rooleja	taidepedagogi	
voi ottaa osana kaupallista organisaati-
ota.

Tutkimuskysymykseni ovat:

Mihin käsityksiin yritysmaailman si-
säisessä viestinnässä käytetty visuali-
soinnin tapa perustuu?

Mikä on taidepedagogin rooli kaupal-
listen organisaatioiden visuaalisen 
viestinnän tuottajana? 



Tutkimus 
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Tässä luvussa avaan tutkimukseni ta-
voitteita, tutkimuskysymyksiäni sekä 
aineistoani. Esittelen käyttämäni kir-
jallisuuden,	joka	koostuu	sarjakuva-
teoreettisesta,	viestinnän	sekä	media-	ja	
taidepedagogisesta	kirjallisuudesta.	
Tämän jälkeen esittelen aineistoni, 
joka	koostuu	kahdesta	viestinnällisestä	
sarjakuvasta, tutkimushaastatteluista 
ja projektin aikana tekemistäni muis-
tiinpanoista. Tämän jälkeen esittelen 
Tarinan visualisointi -projektin, sen 
sisällön, ongelman, projektin osapuolet 
sekä	aikajanan.	Viimeiseksi	paneudun	
omaan sarjakuvan luomisprosessiini ja 
sen taustalla vaikuttaviin ajatuksiini. 
 Tapaustutkimukseni tavoitteena 
on ymmärtää ja tulkita minulle ennak-
koon tuntematonta maailmaa eli suuren 
finanssiryhmän	vakuutustoimijan	si-
säistä viestintää, ja tuon maailman si-
sällä vallitsevia käsityksiä. Tulkitsijalla 
on aina esiymmärrys kohteestaan (Ant-
tila	2005,	305)	ja	minun	ennakko-odo-
tukseni suuressa vakuutusyhtiössä 
toimimiselle olivat vahvat, vaikka pyrin 
alusta lähtien purkamaan omia ennak-
koluulojani ja olemaan avoin. Tutkimus 

pyrkii selvittämään vallitsevia käsityk-
siä	hyvänä	pidetystä	visuaalisesta	vies-
tinnästä yksittäisen projektin kautta. 
Näkökulmani viestintään, sarjakuva-
taiteeseen ja työyhteisössä toimimiseen 
on	taidepedagoginen,	mikä	vaikuttaa	
aineiston tulkintaan. 
 Tutkimukseni keskiössä on ke-
sällä 2018 toteutettu OP Vakuutuksen 
Tarinan visualisointi –projekti, jonka 
tuloksena syntyi kaksi viestinnällistä 
sarjakuvaa OPn sisäiseen levitykseen. 
Projekti	tarjosi	minulle	mahdollisuuden	
tutkia sarjakuvan viestinnällisiä omi-
naisuuksia, kaupallisen organisaation 
käsityksiä	ja	odotuksia	liittyen	visuaa-
liseen viestintään. Se tarjosi myös tilai-
suuden	toimia	taidepedagogina	tuossa	
ympäristössä. Projekti kesti kokonai-
suudessaan	vuoden	2018	toukokuusta	
saman	vuoden	syyskuuhun	ja	tuolle	ai-
kavälille	mahtui	kahden	eri	sarjakuvan	
monta iteraatiokierrosta eli sarjakuvan 
toistuvaan muokkaukseen tarkoitettua 
kierrosta, työpajoja ja tutkimushaastat-
teluja.	Projektin	päätyttyä	vaihdoin	roo-
lini sarjakuvan toteuttajasta tutkijaksi 
ja	lähdin	tutkimaan	ja	reflektoimaan	
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projektin kulkua, sen toteutumiseen 
vaikuttaneita käsityksiä ja ennakko-
oletuksia visuaalisesta viestinnästä sekä 
sitä,	minkälainen	minun	roolini	taide-
pedagogina	projektissa	oli.

2.1  Kirjallisuus

Tutkimukseni teoreettinen tausta 
koostuu	sarjakuvan	tekemisen,	media-
kasvatuksen, visuaalisen viestinnän ja 
mainonnan sekä visuaalisen kulttuurin 
tutkimuksista. Keskeistä kirjallisuutta 
ovat	Scott	McCloudin	sarjakuvaa	mai-
niosti avaavat Sarjakuva: Näkymätön 
taide (1994) ja Making comics: story-
telling secrets of comics, manga and 
graphic novels (2006), jotka syventyvät 
sarjakuvan tekemiseen, merkkikieleen 
ja	historiaan.	Sarjakuvan	ja	mediakas-
vatuksen suhteesta on kirjoittanut Juha 
Herkman teoksissaan Kriittinen me-
diakasvatus (2007), Sarjakuvan kieli 
ja mieli (1998) sekä Ruutujen välissä: 
näkökulmia sarjakuvaan (1996). Pekka 
A. Manninen käsittelee väitöskirjassaan 
Vastarinnan välineistö: sarjakuvahar-

rastuksen merkityksiä (1995) sarjaku-
valle tyypillistä kerrontaa, merkkejä ja 
karrikatyyrejä. Keskeisimmät käyttä-
mäni viestinnän teokset ovat Merkkien 
kieli -johdatus viestinnän tutkimukseen 
(Fiske 1992), Tieto näkyväksi:  Infor-
maatiomuotoilun perusteet (Koponen, 
Hildén,	Vapaasalo	2016), Johdatus 
viestintään (Wiio 1994) sekä Sisäinen 
viestintä (Juholin 1999). Viestinnän 
teoriassa keskityn semiotiikkaan, jossa 
merkityksen perusyksiköksi on määri-
telty merkki, ja jossa tutkitaan merkkejä 
jäsenteleviä	järjestelmiä	eli	koodeja	ja	
kulttuuria,	jossa	nämä	merkit	ja	koodit	
toimivat (Fiske 1992, 61). Viestinnän 
semioottinen koulukunta on keskittynyt 
kielitieteen	ja	taiteiden	käyttämiseen	
viestinnän tutkimuksessa, ja tutkimus-
kohteena ovat usein viestintäteokset 
(Fiske 1992,15). Tämä viestinnän se-
mioottinen tutkimus on olennaisempaa 
yksittäistä viestintäteosta käsittelevän 
opinnäytetyöni	yhteydessä.	 
 Semiotiikan sisällä keskityn eri-
tyisesti sarjakuvasemiotiikkaan, josta 
ovat kirjoittaneet Herkman teoksissaan 
sekä Altti Kuusamo teoksessa Kuvien 
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edessä: esseitä semiotiikasta (1990). 
Semiotiikan merkkiteoriat näkevät ku-
van usein ongelmallisena, mutta Char-
les S. Peircen teoria merkkiluokista, 
jossa merkit on jaettu ikoneihin, sym-
boleihin	ja	indekseihin,	on	sovelletta-
vissa kuvan ja sarjakuvan tutkimukseen 
(Herkman 1998, 64). Peircen merk-
kiteoriaan viittaavat kirjoituksissaan 
sarjakuvasemiotiikasta niin Herkman, 
Kuusamo kuin Manninen. 
	 Median	ja	mediakasvatuksen	
tutkimuksessa	yhdeksi	tärkeimmistä	
teemoita	muodostuu	yleisö.	Yleisötutki-
muksessa	keskitytään	median	yleisöihin	
eli niihin henkilöihin, jotka vastaanot-
tavat	mediaa,	taidetta	ja	viestintää.	Vas-
taanotto ei ole passiivista vaan se sisäl-
tää monenlaisia kognitiivisia prosesseja 
ja aktiivista tulkintatyötä. Viestinnällä 
ei siis pystytä siirtämään viestejä sel-
laisenaan	niiden	yleisölle,	vaan	viestin	
vastaanottaja muuntaa viestin laatijan 
ja viestintävälineen määrittelemän 
muodon	itselleen	mielekkääksi	tulkin-
naksi (Herkman 2007, 22). Viestinnäl-
lisen sarjakuvan tavoite on kasvattaa 
lukijakuntaansa, joten yleisötutkimuk-

seen	liittyy	myös	sosiaalipedagogiikan	
kysymyksiä. Yleisötutkimusta käsitel-
lään muun muassa Leena-Maija Rossin 
toimittamassa Tarkemmin katsoen: 
visuaalisen kulttuurin lukukirjassa 
(2007) sekä Sirkku Kotilaisen toimitta-
massa Suhteissa mediaan (2009), Chris 
Barkerin Cultural Studies –Theory and 
Practice (2005) ja Virginia Nightin-
galen toimittamassa The Handbook of 
Media Audiences (2014). 

2.2 Teoria ja keskeiset kä-
sitteet

Sarjakuvan	yksi	määritelmä	on	kahdes-
ta	kuvasta	muodostunut	informaatiota	
tai esteettistä vaikutelmaa välittävä 
kuvasarja.	(McCloud	1994,	4-9)	Joskus	
puhutaan	myös	sarjakuvamediasta,	
mutta Juha Herkman (1998, 24-25) 
kiistää	tämän	ajatuksen.	Media	viittaa	
häneen mukaansa viestintävälineeseen, 
joka latistaisi sarjakuvan jonkin viestin 
välittäjäksi, jonka lukijat ottavat pas-
siivisesti vastaan, kykenemättä teke-
mään omia tulkintojaan tai lukemaan 
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sarjakuvaa erilaisilla lukutavoilla. Hän 
määrittelee sarjakuvan esittämisen 
tavaksi, joka ilmestyy erilaisissa me-
dioissa	kuten	lehdissä.	On	siis	tärkeää	
eriyttää	tämän	opinnäytetyön	johdosta	
syntyneet sarjakuvat juuri viestinnälli-
siksi sarjakuviksi,	sillä	niiden	tavoite	on	
ensisijaisesti viestiä ja olla viestintävä-
lineitä. Tämä tavoite ei kumoa sitä, että 
viestinnällisenkin sarjakuvan lukijat 
lukevat sarjakuvaa erilaisin lähtökoh-
din	ja	tavoin,	tekevät	siitä	omia	tulkin-
tojaan ja luovat itselleen mielekkäitä 
merkityksiä. Viestinnällisen sarjakuvan 
ja esimerkiksi taiteellisesti vapaan sar-
jakuvan ero kuitenkin on, että viestin-
nällinen sarjakuva on tuotettu organi-
saation tarkoituksia toimittamaan ja 
väitän, että tämä vaikuttaa siihen, millä 
tavalla ihmiset sarjakuvia lukevat. Vies-
tinnällinen sarjakuva on hyötysarjaku-
vaa eli sarjakuvaa, joka on valjastettu 
palvelemaan jotain toista hyvää (Kemp-
painen, 1996, 98). Tutkimuksessani py-
rin erottelemaan sarjakuvan viestinnäl-
lisiä	ominaisuuksia	ja	mahdollisuuksia,	
sekä löytämään vastauksia siihen, mitkä 
visuaaliset keinot ovat sarjakuvan vies-

tinnällisen ilmaisupotentiaalin takana. 
 Viestinnän tutkimuksessa kes-
kityn erityisesti sisäiseen organisaa-
tioviestintään eli työyhteisön tai orga-
nisaation	sisäiseen	tiedonkulkuun	ja	
vuorovaikutukseen (Juholin 1999, 13). 
Sisäisen viestinnän tarkoitus eroaa yri-
tysten ulkoisesta viestinnästä. Ulkoisen 
viestinnän eli mainonnan ja asiakkaille 
suunnatun	tiedotuksen	tarkoituksena	
on	saada	ihmiset	ostamaan	markkinoi-
tua tuotetta tai palvelua tai jatkaa sen 
ostamista. Sisäisen viestinnän on tar-
koitus tavoittaa yrityksen työntekijät, 
tiedottaa	ja	jalkauttaa	strategioita	tai	
visioita	ja	luoda	keskustelua	työyhtei-
sössä. 
 Organisaatioviestinnällä tarkoi-
tan	viestintää,	jota	tehdään	ryhmässä,	
jolla on järjestelmällinen pyrkimys 
joihin päämääriin (Wiio 1994, 161) ja 
keskityn tutkimaan tällaisen viestinnän 
keinoja ja ymmärrettävyyttä. Organi-
saationa tässä tutkimuksessa toimii 
kaupallinen yritys, OP Vakuutus. Sisäi-
sen	viestinnän	tehtävä	on	tiedon	vaihto	
ja	informaation	levitys,	mutta	toisaalta	
myös kokemusten jakaminen ja yhtei-
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sen kulttuurin luominen. Yksi sisäisen 
viestinnän osa-alue on visioviestintä, 
jossa tavoitteena on viestiä yhteisön 
tulevaisuuden	tavoitetilasta	ja	suun-
nasta	ja	saada	yhteisön	jokainen	jäsen	
ymmärtämään se, sitoutumaan siihen ja 
toimimaan sen mukaisesti omassa työs-
sään (Juholin 1999, 206). Visiosta pitää 
viestiä yksinkertaisella, ymmärrettäväl-
lä ja lyhyellä tavalla, jotta se on selkeä 
jokaiselle yhteisön jäsenelle. (Juholin 
1999, 207). Tarinan visualisointi –pro-
jektin	produktio	on	viestintäteos,	jonka	
tavoitteena on tällaisen tavoitetilan 
jalkauttaminen	ymmärryksen	ja	tiedon	
levityksen kautta. 
	 Media	ja	mediakasvatuksen	
tutkimuksesta nousee tutkimukselleni 
tärkeä viestinnän yleisö ja viestinnän 
vaikutus yleisöön. Tutkimuksessa vies-
tinnän yleisöön liittyy myös ajatus vies-
tinnästä	sosiaalisena	pedagogiikkana	
sekä työyhteisön kasvattamisesta. Vies-
tinnän vaikutus ja kyky muuttaa yleisön 
mielipiteitä, asenteita ja käyttäytymistä 
nousi esille tutkimuksen monessa eri 
vaiheessa. Tutkimuksessa kirjoittaessa-
ni yleisöstä tarkoitan kuitenkin aktiivis-

ta yleisöä, jotka tuottavat merkityksiä 
omasta kulttuurisesta kontekstistaan 
(Barker 2005, 325). Yleisötutkimuk-
sessa	keskitytään	usein	eri	medioiden	
yleisöihin eli niin sanottuun julkiseen 
yleisöön, mutta tässä tutkimuksessa 
tarkoitan yleisöllä OP Vakuutuksen 
työntekijöitä, joita varten viestinnälli-
nen sarjakuva tehtiin. 
 Projektin aikana ja tutkimus-
haastatteluissa käytettiin paljon sanaa 
visualisointi, jolla tarkoitetaan sen 
laajassa merkityksessä prosessia, jos-
sa	data	tai	luonteeltaan	abstrakti	tie-
to muutetaan visuaaliseen muotoon. 
Visualisoinnin tavoitteena on tuottaa 
mahdollisimman	yksiselitteisesti	tulkit-
tavia	kuvia,	jotka	muodostavat	viestin-
nällisen	pohjan	tiedon	esittelemiselle	
(Koponen,	Hildén,	Vapaasalo	2017,	
23). Tarinan visualisointi –projektissa 
tuotetut	sarjakuvat	voisi	nähdä	ainakin	
joiltain	osin	tiedon	visualisointeina,	
sillä	niiden	viestittävä	sisältö	pohjautuu	
dataan,	mutta	niiden	tavoite	on	kuiten-
kin ensisijaisesti arvojen ja vision vies-
timinen	kiinnostavalla	tavalla,	ei	tiedon	
näkyväksi tekeminen. Sarjakuvat ovat 
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siis visuaalista viestintää, mutta eivät 
visualisointeja projektin nimestä huoli-
matta. 
 Sarjakuvan viestinnällisiä omi-
naisuuksia käsitellessäni, käsittelen 
sarjakuvasemiotiikassa tutkittuja sarja-
kuvan merkkejä. Sarjakuvassa käytetyn 
merkkikielen voi jakaa kolmeen luok-
kaan:	ikoneihin,	symboleihin	ja	indek-
seihin. Merkkinä ikoni on sellainen, että 
se	muistuttaa	kohdettaan	(Peirce	1998,	
13). Esimerkkeinä ikoneista voisivat 
toimia	valokuvat	tai	kohdettaan	esit-
tävät piirrokset. Sarjakuvassa ikoneita 
ovat	siis	kuvat,	tosin	McCloud	(1994,	
28) näkee kaikki sarjakuvan merkit 
ikonisina, myös ei-kuvalliset merkit ku-
ten	sanat.	Symbolia	ei	Peircen	mielestä	
voi määritellä samalla tavalla yksinker-
taisesti kuin ikonia, mutta hän tarjoaa 
määritelmää,	jossa	symboli	tarkoittaa	
merkkiä, jonka merkitys usein perustuu 
konventioon tai sopimukseen (1998, 
9).		Sarjakuvassa	symboleita	esiintyy	
monessa	muodossa,	muun	muassa	sa-
noina	sekä	vakiintuneina	symboleina,	
joista	hyvänä	esimerkkinä	toimii	ideaa	
merkitsevä hehkulamppu. Peircen vii-

meinen	merkkiluokka	on	indeksi,	joka	
on	merkki,	jolla	on	kausaalinen	suhde	
merkin	synnyttäjään.	Indeksi	on	siis	
esimerkiksi savu, joka viittaa tuleen tai 
puhekupla, joka viittaa sarjakuvahah-
mon puheeseen (Herkman 1998, 66). 
Myös sarjakuvassa runsaasti käytetyt 
efektit	eli	esimerkiksi	ääneen	tai	liik-
keeseen	viittaavat	merkit	voi	nähdä	in-
deksisinä.	

2.3 Aineisto

Tutkin	ilmiötä	taidepedagogisin,	vies-
tinnällisin ja sarjakuvateoreettisin 
lähtökohdin.	Tutkimuksen	kohteena	
ovat tuottamani viestinnälliset sarja-
kuvateokset. Tutkimukseni koostuu 
produktio-osasta	ja	kirjalliskuvallisesta	
reflektiosta.	Produktio-osa	muodostuu	
OP Vakuutus Oy:lle toteuttu sisäiseen 
viestintään	tehdyistä	kahdesta	viestin-
nällisetä	sarjakuvasta,	joiden	aiheet	
ovat tekoäly ja MVP eli tuotekehitte-
lyssä	käytetty	käsite	pienin	mahdolli-
nen tuote. Sarjakuvat on toteutettu OP 
Vakuutuksen työntekijöistä koostuvan 
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projektityöryhmän kanssa huhti-elo-
kuussa 2018.  
 Toinen aineistoni osa koostuu 
muistiinpanoistani, joita tein koko pro-
jektin ajan omasta työskentelystäni ja 
kokemuksistani viestinnällisen sarja-
kuvan tekemisestä sekä työskentelystä 
projektityöryhmän kanssa yhteisissä 
työpajoissa. Muistiinpanoni projektista 
ovat kirjallisia ja kuvallisia. Ne sisältä-
vät merkintöjä sarjakuviin tehtävistä 
korjauksista, projektin kulun kuvauksia 
sekä tajunnanvirtamaista tekstiä omista 
ajatuksistani	ja	pohdinnoistani. 
 Kolmantena osana ovat projek-
tityöryhmän jäsenten Tero Järvisen, 
Hannu Ruoholan ja Ari-Pekka Saarion 
teemoitellut	ja	puolistrukturoidut	kah-
denkeskiset	tutkimushaastattelut,	jotka	
on toteutettu sarjakuvaprojektin pää-
tyttyä.	Näiden	haastattelujen	tarkoitus	
on	luoda	kuva	projektin	kulusta	useista	
näkökulmista, sekä selvittää, millaisia 
käsityksiä työryhmän jäsenillä on visu-
aalisesta viestinnästä. Haastattelujen 
kysymykset on ennakkoon määritelty, 
mutta olen esittänyt haastattelutilan-
teessa tarkentavia kysymyksiä tärkeäksi 

kokemistani aiheista. Haastatteluissa 
Järvinen, Ruohola ja Saario kuvailevat 
itse projektin vaiheita ja pohtivat, miksi 
heidän	mielestään	tekemämme	sarjaku-
van tyyli ja esitystapa sopivat tällaiseen 
viestintään. Haastattelun viimeisessä 
osassa katsomme sarjakuvia. Haastatel-
tavat pohtivat ruutu- ja sivukohtaisesti, 
mitkä kuvat viestivät toimivasti tarkoi-
tettua viestiä ja mitkä ovat heistä onnis-
tuneita tai epäonnistuneita kuvia. 
 Tutkimukseen on myös haas-
tateltu	viestinnällisiä	piirrosvideoita	
tuottavan Tussitaikurit Oy:n myynnistä 
vastaavaa Antti Niemistöä ja taiteilijaa 
Eero Saarikoskea. Tämän teemoitellun 
haastattelun	tavoite	on	tuoda	visuaa-
lisen viestinnän tekijän näkökulma 
tutkimukseen. Eero Saarikoski on haas-
tattelun	aikaan	kuvataidekasvatuksen	
maisteriopiskelija Aalto-yliopistossa 
ja hänen näkemyksensä visuaalisen 
viestinnän	tekemisestä	taidepedagogin	
näkökulmasta ovat arvokkaita tutki-
mukselle. Antti Niemistön näkemykset 
viestintätalon johtamisesta ja käy-
tännön huomiot asiakastyöstä tuovat 
moniulotteisuutta asiakas-tilaajarooli-
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tusta pohtiessani.

2.4 Tarinan visualisointi 
-projekti

Seuraavaksi esittelen Tarinan visuali-
sointi –projektin	kokonaisuudessaan	eli	
sen tekijät, alkutilanteen ja ongelman, 
jota projektissa yritettiin ratkaista. Tä-
män lisäksi esittelen projektin kulkua 
sekä sarjakuvien luomisprosessin vai-
heittain. Esittelen sarjakuvan käsikir-
joittamisen ja piirtämisen esimerkkisi-
vujen avulla ja pyrin näin selostamaan 
omaa luovaa prosessiani.

2.4.1 Työryhmä, alkutilanne ja ongel-
ma

Tutkimuksen keskiössä on OP Vakuu-
tukselle toteutettu sarjakuvallinen vi-
suaalisen viestinnän projekti, jossa syn-
tyivät sarjakuvat Tiedon äärellä, sekä 
Miksi MVP ei riitä?. Näistä	edellinen	
käsittelee	tekoälyä	ja	yhdenmuotoisen	
datan	keruuta	ja	jälkimäinen	viestii	
MVP:n eli tuotekehitykseen liittyväs-

tä	pienimmän	mahdollisen	tuotteen	
(Minimum	viable	product)	haasteista.	
Sarjakuvat on tehty käytettäväksi yh-
tiön sisäisessä viestinnässä, jossa on 
koettu haasteita kertoa yksinkertaisella 
tavalla näistä vaikeasti ymmärrettävistä 
asioista. Projektin sarjakuvien lopullise-
na tavoitteena on levittää ymmärrystä, 
joka auttaa toteuttamaan rakenteellisia 
uudistuksia	yhtiön	sisällä.	Tällaiset	
rakenteelliset muutokset toivotaan 
saavutettavan yhteisen punaisen langan 
sisältävän kertomuksen avulla, josta 
voidaan	viestiä	sarjakuvan	muodossa. 
 OP Ryhmä on osuustoiminnal-
linen	vuonna	1902	perustettu	finanssi-
ryhmä. Sen toiminta on jaettu kolmeen 
pääliiketoiminta-alueeseen: pankki-
toiminta, vahinkovakuutus ja varalli-
suudenhoito.	Vakuutuspalveluita	OP	
tarjoaa henkilö-, yritys- ja yhteisöasiak-
kaille. (OP, 2019) Tarinan visualisointi 
-projekti on toteutettu OP Vakuutuksen 
alla. Projektin osapuolina toimivat OP 
Vakuutuksesta Tero Järvinen, Hannu 
Ruohola ja Ari-Pekka Saario sekä vi-
suaalisena toteuttajana ja myöhemmin 
tutkijana Elina Kuutti. Tero Järvinen, 



14

projektiryhmän kokoaja ja käynnistä-
jä, toimii OP Vakuutuksella ja hänen 
tehtävänään on johtaa liiketoiminnan 
analytiikkatyöryhmän toimintaa sekä 
vastata	siitä,	miten	dataa	hyödynnetään	
liiketoiminnassa. Hannu Ruohola on 
koulutukseltaan juristi ja hänen vas-
tuullaan	on	yritysasiakaspalveluiden	
riskien hallinta ja OP Vakuutuksen ris-
kien hallinnan kehittäminen. Ari-Pekka 
Saario on toimialuearkkitehti ja hänen 
tehtävään on rakentaa OP Vakuutuksel-
la teknisesti järkeviä ja toteuttamiskel-
poisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat 
liiketoiminnan tarvetta. Hän kuvailee 
työtään tulkkaamiseksi teknisten ihmis-
ten ja liiketoiminnan välillä. 
 Projektin tavoitteet ovat eri 
osapuolille erilaisia. Vakuutusyhtiöl-
le	tutkimuksen	tavoitteena	on	luoda	
pedagoginen	ja	viestinnällisesti	selkeä	
visuaalinen tuotos, joka auttaa yhtiö-
tä toiminnan kehittämisessä. Minulle 
tutkijana	ja	taidepedagogina	tavoit-
teena on kerätä tutkimusmateriaalia 
ja tietoa visuaalisesta viestinnästä ja 
oppimisesta.	Lähden	projektiin	mukaan	
ensisijaisesti	taidepedagogin	roolissa,	

sillä en ole ammattisarjakuvapiirtäjä, 
käsikirjoittaja tai viestinnän tekijä. 
Sarjakuvantekijänä olen keskittynyt kir-
joittamaan omasta elämästäni ja arjesta 
kertovia lyhyitä sarjakuvia. Sarjakuva-
harrastajana luen kaikkea viihteellisen 
valtavirtasarjakuvan ja ei-kaupallisen 
ja	kokeilevan	taidesarjakuvan	väliltä. 
Visuaalisen	viestinnän	ja	tiedon	visu-
alisoinnin tekeminen on minulle hen-
kilökohtaisesti kiinnostavaa. Projekti 
on minulle tutkimusprojektin lisäksi 
työtä, jonka tekemisestä saan palkkion. 
Tutkimuksen toteuttamisesta solmittiin 
sopimus, jolla OP Vakuutus ostaa tutki-
muksen ja sen tulokset käytettäväkseen 
sen valmistuttua. Tutkijana minulla on 
kuitenkin oikeus käyttää projektissa 
tuottamaani sarjakuvaa aineistona ja 
julkaista se osana tutkimustani. Minulla 
on myös tutkijan vapaus kirjoittaa pro-
jektista tutkimukselle olennaisella kriit-
tisellä	ja	reflektiivisellä	tavalla. 
 Projektiin haluttiin visuaalisen 
materiaalin toteuttaja, jolta löytyi niin 
pedagogisia	kykyjä	kuin	visuaalista	
osaamista. Tekijälle haluttiin antaa va-
paus	tehdä	materiaali	valitsemallaan	
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medialla,	poissulkien	”kalvosulkeiset”	ja	
monimutkaiset prosessikaaviot. Projek-
tin	alussa	ehdotin,	että	media	olisi	sar-
jakuva, sillä sarjakuvan tekeminen on 
minulle tuttua ja luontevaa. Tämä eh-
dotus	hyväksyttiin	ja	projektin	edetessä	
viestinnällinen sarjakuva osoittautui 
hyvänä	pidetyksi	esitystavaksi.

2.4.2 Prosessi

Projekti alkoi huhtikuussa 2018 kun 
Aalto-yliopiston lehtori Tiina Pusa eh-
dotti,	että	lähtisin	toteuttamaan	OP	Va-
kuutuksen kanssa Tarinan visualisointi 
-projektia, jota hänen ystävänsä Tero 
Järvinen oli suunnittelemassa. Järvinen 
oli	aiemmin	saanut	idean	visualisoinnin	
toteuttamisesta ja oli ottanut yhteyttä 
Pusaan, joka toimi tuolloin maisterin-
työseminaarin ohjaajana, ja joka osasi 
yhdistää	maisterintyöni	aiheen	Järvisen	
esittämään ongelmaan. Otin Järviseen 
yhteyttä sähköpostilla ja sovimme pu-
helintapaamisajan, jossa hän kertoisi 
minulle lisää projektista. Käsitykseni 
projektista ei kuitenkaan selventynyt 
tuon	keskustelun	johdosta,	sillä	Järvi-

sen esittelemä aihe oli minulle vieras ja 
hänen käyttämänsä ammattikieli ja ter-
mit eivät olleet minulle tuttuja. Sovim-
me tapaamisen, jossa Järvinen ja muut 
OPsta työryhmässä mukana olevat hen-
kilöt voisivat kertoa minulle tarkemmin 
projektin sisällöstä.  
 Puhelun ja tapaamisen välille 
Järvinen antoi minulle tutustuttavaksi 
aiheeseen liittyviä vanhoja esityskalvo-
ja, jotka eivät nekään auttaneet minua 
ymmärtämään projektin sisältöjä tar-
kemmin. Materiaalit olivat kokonaisia 
Powerpoint-esityksiä, otteita esityksis-
tä, yksittäisiä kuvia, kaavoja ja arkkiteh-
tikuvia sekä muutama valokuva vakuu-
tusyhtiön	esittelytilaisuudesta.	
Materiaalit vaativat esittelijän, jotta ne 
pystyi	käsittämään	ja	yhdistämään	
kokonaisuudeksi.	Vasta	kasvokkain	kes-
kustellessa viestittävä sisältö alkoi hah-
mottua. Projektin tavoitteeksi konkreti-
soitui tuottaa jonkinlainen visuaalinen 
materiaali, jolla pystyttäisiin ”opetta-
maan” OP Vakuutuksen työyhteisössä 
tekoälyn	ja	datan	keräämisen	tärkeyttä. 
 Tapaamiset sijoittuivat aikavälil-
le 8.5.-10.8.2018, jonka aikana työryh-
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mä kokoontui neljä kertaa tarkastele-
maan projektin etenemistä ja 
keskustelemaan sarjakuvissa esiintyvis-
tä aiheista. Minun osaltani projekti al-
koi varsinaisesti toukokuussa, mutta 
Saarnio, Järvinen ja Ruohola olivat teh-
neet	yhteistyötä	ja	painineet	näiden	
haasteiden	kanssa	jo	pitkään.	Lähes	
kaikki	tapaamiset	pidettiin	OPn 
pääkonttorissa Vallilassa, mutta yksi pi-
dettiin	kiireisten	aikataulujen	takia 
sähköisenä palaverina. Tapaamisia oli 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta	noin	kahden	viikon	välein,	jolloin	mi-
nulla oli aikaa piirtää uusia sarjakuva-
versioita ja korjata vanhoja kuvia. 
Kaikki	tapaamiset	olivat	noin	kahden	
tunnin mittaisia. Tapaamisten välillä 
työskentelin sarjakuvien parissa itsenäi-
sesti ja noin 20 tuntia viikossa. Sarjaku-
vien valmistumismääräaika oli alusta 
saakka	tiedossa.	 
 Ensimmäisessä tapaamisessa 
8.5. Saarnio, Järvinen ja Ruohola esitte-
livät	projektin	ongelman,	lähtökohdan	
ja mitä projektilla haluttiin saavuttaa. 
Ensimmäinen tapaamisen tarkoitukse-
na	oli	saada	minut	tietoiseksi	ilmiöstä,	

jonka viestimiseen vakuutusyhtiö tar-
vitsi apua. Tapaamisessa Järvinen, 
Ruohola ja Saario selittivät omilla eri-
laisilla tavoillaan, millaista muutosta 
kaivattiin ja miksi. Saarnio ja Järvinen 
piirsivät valkotaululle kuvia ja näyttivät 
otteita vanhoista esityksistä ja visuali-
soinneista ja pyrkivät esittelemään on-
gelman tavalla, jonka minä ymmärtäi-
sin. Kyselin tarkentavia kysymyksiä ja 
pyysin selityksiä, kun en ymmärtänyt 
lyhenteitä tai minulle vieraita termejä. 
Ensisijainen tavoitteeni oli pystyä ym-
märtämään, mitkä asiat ovat tärkeitä ja 
millä tavalla ne ovat suhteessa toisiinsa, 
huolimatta siitä, että esimerkiksi tekoä-
lyn	tekniset	yksityiskohdat	eivät	olleet	
minulle selkeitä. Kysymysten avulla 
pystyin luomaan tarpeeksi hyvän koko-
naiskuvan käsiteltävästä aiheesta. En-
simmäisen tapaamisen päätteeksi esit-
telin	ideani	toteuttaa	sarjakuva	aiheesta	
ja	työryhmä	hyväksyi	ehdotuksen.	Hei-
dän	ennakkoajatuksensa	oli	antaa	mi-
nulle	vapaat	kädet	tuottaa	ensimmäinen	
versio,	jota	voisimme	katsoa	yhdessä	
kahden	viikon	kuluttua. 
 Aloitin sarjakuvan tekemisen 
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heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen 
sen aikana tehtyjen muistiinpanojen 
avulla. Tapaamisessa oli syntynyt jo tie-
tynlainen suurpiirteinen kuva siitä, mil-
lainen sarjakuvan rungon tulisi olla. 
Omien muistiinpanojeni avulla loin sar-
jakuvasta kuva- ja tekstikäsikirjoituk-
sen. Minulla ei ollut sarjakuvan käsikir-
joittamisessa	tarkkaa	metodia,	mutta	
aloitin prosessin molemmissa piirtäen 
ajatuksiani ja mielikuviani kynällä pa-
perille	ja	näiden	luonnosten	pohjalta	
pystyin luomaan sarjakuvalle tarinan 
rungon. Tavoitteeni oli suunnitella sel-

lainen kokonaisuus, jossa jokainen kuva 
ja	teksti	olisivat	mahdollisimman	yksi-
selitteisiä	ja	että	eri	lukijoiden	tulkinnat	
olisivat	mahdollisimman	samankaltai-
sia. Tekstit ja vuorosanat suunnittelin, 
kuin	halusin	niiden	olevan	valmiissa	
sarjakuvassa, mutta kuvakäsikirjoitus 
oli vielä viitteellinen.  
	 Tämän	jälkeen	lähdin	luonnoste-
lemaan sivuja sinisellä puukynällä, jon-
ka sain muokattua helposti näkyvistä 
editointiohjelmalla.	Tässä	luonnosvai-
heessa piirsin kuvat jo niin tarkasti kuin 

Kuva 1:
Miksi MVP ei riitä? –
sarjakuvan käsikirjoitus
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halusin	niiden	olevan	lopullisessa	sarja-
kuvassa. Hahmottelin myös puhekuplat 
ja tekstit tarkasti helpottaakseni tus-
sausvaihetta. 
 Luonnosvaiheen päätyttyä kokei-
lin	luonnosten	siistimistä	digitaalisesti	
sekä tussilla. Digitaalinen siistiminen 
oli	kuitenkin	liian	työlästä	ja	digitaali-
sen pensselin liian siisti jälki ei miellyt-

tänyt	minua.	Päädyin	siis	mustetussiin.	
Tussausvaiheessa tein joitain uusia yk-
sityiskohtia, mutta suurelta osin vain 
seurasin	sinisellä	kynällä	tehdyn	luon-
noksen mallia. Käytin pientä sivellin-
kärkeä, jolla tiesin pystyväni saamaan 
elävää viivaa, mutta myös tekemään 
tarkasti yksityiskohtia. Sarjakuvan ruu-
dut	tein	paksummalla	tussiteräisellä	

Kuva 2:
Tiedon	äärellä
 –sarjakuvan 
kuvakäsikirjoitus
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mustekynällä	vapaalla	kädellä.	Vapaa	
viiva on mielestäni esteettisesti miellyt-
tävää ja se antaa sarjakuvalle vapaan, 
tekstuurisen ja orgaanisen ilmeen. Tä-
män jälkeen skannasin tussatut sivut ja 
editoin	niistä	luonnosviivat	pois,	lisäsin	
kontrastia ja siistin kuvat. 
 Tämän jälkeen lisäsin kuviin vä-
rit kuvankäsittelyohjelmalla. Sarjaku-
van väritys on yksinkertainen ja sen 
tehtävänä on ainoastaan selkeyttää ku-
vaa ja erotella kuvien elementtejä. Sar-
jakuvassa kaikki muu on mustaa, har-

maata tai valkoista, mutta korostusta 
vaativat asiat on kuvattu oranssilla. 
Miksi MVP ei riitä? –sarjakuva on sa-
malla tavalla kolmivärinen, mutta sen 
värit ovat valkoinen, oranssi ja vaalean-
sininen. Sarjakuvien toistaan eroavat 
värimaailmat erottavat ne toisistaan it-
senäisiksi sarjakuviksi. 
 Sarjakuvan ensimmäisen version 
valmistuttua luin sen vielä kerran ja 
tein joitain muutoksia. sarjakuvassa oli 
kaksi kuvaa, jotka eivät sopineet muu-
hun sarjakuvaan tyylillisesti, sillä olin 
tehnyt ne samaan aikaan sarjakuvan 
käsikirjoittamisen kanssa. Tyylillisesti 
ja tekniikallisesti ne erosivat muusta 
sarjakuvasta	niin	paljon,	että	en	edes	
näyttänyt niitä työryhmälle ensimmäi-
sen version ohessa. Ne muistuttivat 
mielestäni liikaa ennakkona saamiani 
vanhoja OP Vakuutuksen materiaaleja 
ja	kuvien	metaforat	eivät	lopulta	olleet	
mielestäni tarpeeksi selkeitä. 
 Seuraavassa tapaamisessa 29.5. 
palautin Tiedon äärellä –sarjakuvan 
ensimmäisen version, jota työstimme 
eteenpäin. Olin lähettänyt sarjakuvan 
joitakin päiviä aiemmin työryhmän jä-

Kuva 3:
Siistitty luonnos 
sarjakuvasta 
Miksi MVP ei 
riitä?
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senille luettavaksi ja Saario oli ehtinyt 
näyttää sarjakuvaa vaimolleen ja pyytä-
nyt tätä kertomaan, mistä sarjakuva hä-
nen mielestään kertoo. Saarnio oli tyy-
tyväinen siihen, että työryhmän 
ulkopuolinen ihminen oli pystynyt luke-
maan sarjakuvan ja näkemään siinä 
asiat, joita me haluamme sarjakuvalla 
viestittää. Muutkin työryhmän jäsenet 
vaikuttivat olevan tyytyväisiä ensim-
mäiseen versioon, vaikka sarjakuva he-
rätti	tässä	muodossaan	vielä	paljon	kri-
tiikkiä,	korjausehdotuksia,	
tarkennuksia, kysymyksiä ja komment-
teja. Kuitenkin ensimmäinen konkreet-

tinen versio lisäsi mielestäni työryhmän 
luottamusta minuun tekijänä. En ennen 
tätä tapaamista ollut näyttänyt työryh-
mälle	portfoliotani	tai	aikaisempia	tuo-
toksiani, joten sarjakuvan ensimmäinen 
versio oli oikeastaan ensimmäinen to-
diste	taidoistani.	Usein	kuvitus-	ja	graa-
fikon	töitä	saadakseen	vaaditaan	ennak-
koon näyttöä taiteellisesta osaamisesta 
ja tyylistä, joten tässä projektissa toi-
mittiin kenties epätyypillisellä tavalla. 
 Tulevissa tapaamisissa tarkastel-
tiin sarjakuvateoksen seuraavia versioi-
ta ja sen vaiheittaista etenemistä. Va-
kuutusyhtiön	työntekijöiden	roolina	oli	

Kuva 4:
Tussattu sivu 
sarjakuvasta 
”Tiedon	äärellä”

Kuva 5:
Valmis sivu 
sarjakuvasta 
”Tiedon	äärellä”
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toimia asiasisällön sekä organisaatio- 
sekä ammattikielen asiantuntijoina. He 
toimivat myös sarjakuvan “ensikokijoi-
na” ja antoivat palautetta sarjakuvan 
luettavuudesta	ja	ymmärrettävyydestä	
sekä kertoivat, millaisia mielikuvia ja 
mielleyhtymiä tietyt kuvat herättivät. 
Minun tehtäväni oli esitellä sarjakuvan 
uudet	muutokset,	mutta	pyrin	näissä	
tapaamisissa antamaan ensisijaisesti 
tilaa	lukijoiden	kokemukselle	ja	herän-
neille ajatuksille. 
 Kolmannessa tapaamisessa 13.6. 
Järvinen, Saario ja Ruohola esittelivät 
minulle	mahdollisuuden	tehdä	toinen	
sarjakuva Tiedon äärellä:n lisäksi. Toi-
nen sarjakuva tuli minulle yllätyksenä, 
mutta olin varautunut tekemään töitä 
projektin parissa koko kesän ja ensim-
mäisen	sarjakuvan	valmistuttua	odotet-
tua nopeammin minulla oli runsaasti 
aikaa lähteä tekemään toista sarjaku-
vaa. Toisen sarjakuvan aihe on MVP, 
joka	kuvaa	palveluiden	ja	tuotteiden	
suunnitteluprosessissa tehtyä ensim-
mäistä prototyyppiä, joita vakuutusyh-
tiössä tuotetaan jatkuvasti. Työryhmä 
esitteli minulle aiheen ja viestin, jota 

Kuva 6 & Kuva 7: Hylätyt kuvat, jotka erosivat liikaa muusta 
sarjakuvasta
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sarjakuvan toivottiin välittävän. Työ-
ryhmällä	oli	jo	hyvin	valmis	idea	siitä,	
minkälaisen vertauskuvan avulla sarja-
kuvan	tarinaa	voisi	viedä	eteenpäin.	
Sarjakuvassa organisaation projektit 
vertautuvat kilpa-autoihin, jotka kilpai-
levat	muiden	vakuutusyhtiöiden	projek-
teja vastaan. 
 Tämän ja seuraavan tapaamisen 
välille jäi vain vähän aikaa lomista joh-
tuvien aikatauluongelmien takia, joten 
neljännessä tapaamisessa pystyin esit-
telemään ainoastaan luonnoksen 
MVP-sarjakuvasta. Neljäs tapaaminen 
pidettiin	21.6.	Skype-etäpuhelun	väli-
tyksellä ja se oli muita lyhyempi. Koin, 
että kommunikaatio oli puhelun väli-
tyksellä kömpelömpää kuin aiemmissa 
tapaamisissa. Tässä tapaamisessa esit-
telin kolmannen version Tiedon Äärellä 
-sarjakuvasta, joka oli jo niin valmis, 
että siihen haluttiin enää vain muuta-
mia hienoja muutoksia ja loppuviilauk-
sia. Sen sijaan MVP-sarjakuvaa kom-
mentoitiin runsaasti; osa teksteistä oli 
epäselviä ja kuvien sisältöä haluttiin 
muokata. Kenties koska sarjakuva oli 
vasta sinisellä piirroskynällä tehty luon-

nos, työryhmä oli valmiimpi tekemään 
suuria muutoksia sarjakuvaan, vaikka 
olin	aikaisemman	sarjakuvan	kohdalla	
tarjoutunut tekemään muutoksia jo tus-
sattuihinkin sivuihin. 
 Skype-tapaamien jälkeen emme 
enää	tavanneet,	vaan	yhteydenpito	ta-
pahtui sähköpostin välityksellä. Molem-
mista	sarjakuvista	tehtiin	vielä	yhdet	
versiot ennen lopullisia muutoksia; 
4.versio Tiedon äärellä -sarjakuvasta ja 
2. versio Miksi MVP ei riitä? -sarjaku-
vasta, joita työryhmä kommentoi. Tä-
män kommenttikierroksen jälkeen tein 
molemmista sarjakuvista viimeiset ver-
siot, jotka palautin 10. heinäkuuta 2018. 
Tämä palautuspäivä päätettiin siksi, 
että silloin sarjakuvat pystyttäisiin lan-
seeraamaan isosti ja ne voisivat päästä 
levitykseen ennen syksyllä alkavia uusia 
projekteja. Tällaista lanseerausta ei kui-
tenkaan lopulta tapahtunut kiireistä 
johtuen. Sarjakuvien valmistuttua pi-
dimme	projektista	noin	kuukauden	tau-
on, jonka jälkeen palasin tekemään tut-
kimusta projektista ja toteuttamaan 
tutkimushaastattelut syyskuussa viikol-
la 38.
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Käsitykset visuaalisesta 
viestinnästä
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Tässä kappaleessa avaan projektin ai-
kana ja tutkimushaastatteluissa esiin 
nousseita käsityksiä siitä, mitkä tekijät 
vaikuttavat	hyvänä	pidettyyn	visuaali-
seen viestintään. Käsitykset ovat sekä 
OP	Vakuutuksen	työryhmän	edustajien,	
joita peilaan omiini. Tarinan visuali-
sointi –projektin työryhmän haastat-
teluissa nousi esille neljä tekijää, joita 
työryhmä piti tärkeinä. Ensimmäinen 
niistä on pelkistäminen eli se, kuinka 
sarjakuvassa	on	mahdollista	piirros-
tyyliä yksinkertaistavaksi ja karrikatyy-
rimaiseksi	muokkaamalla	tuoda	esille	
toisia	tärkeämpinä	pidettyjä	asioita	ja	
häivyttää vähemmän tärkeitä asioita. 
Toinen haastatteluissa esiin noussut 
sarjakuvallisen visuaalisen viestinnän 
vahvuus on projektityöryhmän mukaan 
samaistuttavuus. Kolmantena tärkeänä 
tekijänä	pidettiin	sarjakuvan	ominai-
suutta	johdattaa	lukija	tarinan	kautta	
lukemaan viesti ennakkoon määritellyl-
lä tavalla ajallisessa jatkumossa. Viimei-
senä	tärkeänä	tekijänä	pidetään	sitä,	
että	sarjakuva	ei	myötäile	OPn	brändiä.	 
 Sarjakuvan viestinnällisten vah-
vuuksien esittelyn jälkeen esittelen 

työryhmässä ristiriitaisia näkemyksiä 
herättäneen asian eli pitäisikö viestin-
nällisen sarjakuvan olla kuva- vai sana-
painotteinen. Oma ennakkoajatukseni 
oli,	että	kuvallista	kerrontaa	hyödyntävä	
sarjakuva on parempi kuin sanalliseen 
kerrontaa turvautuva sarjakuva. Muu 
työryhmä ei kuitenkaan nähnyt teksti-
painotteisen sarjakuvan tekevän sarja-
kuvasta vähemmän viestinnällistä.  
 Viimeiseksi tuon esille joitain 
esimerkkejä projektin viestinnällisistä 
epäonnistumisista ja kuinka monen 
iteraatiokierroksen jälkeen pystyimme 
työstämään epäselkeästi viestivistä ku-
vista selkeitä. Yksi viestinnällisesti epä-
selkeä kuva kuitenkin pääsi seulan läpi 
ja sitä täytyi muokata sarjakuvan alku-
peräisen valmistumispäivän jälkeen.

3.1 Pelkistäminen

Sarjakuvassa	on	mahdollista	piirros-
tyyliä yksinkertaistavaksi ja karrikatyy-
rimaiseksi	muokkaamalla	tuoda	esille	
toisia	tärkeämpinä	pidettyjä	asioita	ja	
häivyttää vähemmän tärkeitä asioita. 
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Tätä kutsutaan pelkistämiseksi. Kuvan 
epäolennaisia yksityiskohtia poistamal-
la kuvaan jäävät osat tulevat helpom-
min	tunnistettaviksi	(Koponen,	Hildén,	
Vapaasalo, 2017, 28). Esimerkiksi pel-
kistämällä kuvan taustan tapahtumia 
voidaan	kiinnittää	huomio	sarjakuvan	
hahmon toimintaan tai toisinpäin. 
Haastatelluissa kävi ilmi, että tällainen 
kuvan sisällöllinen pelkistäminen, jossa 
kuvan elementeistä karsitaan epäolen-
naiset, koettiin erityisen tehokkaaksi 
ja hyväksi visuaalisen viestinnän kei-
noksi. Pelkistäminen ei aina tarkoita 
kuitenkaan minimalistista tyyliä, sillä 
taiteellisesti tai koristeellisesti piirretty 
sarjakuva	voi	sisältää	todella	rajatun	
määrän viestiviä elementtejä. Tässä 
sarjakuvassa tyyli on kuitenkin mel-
ko yksinkertainen ja pelkistetty, joka 
tuntui turvalliselta valinnalta projektia 
aloitettaessa.  
 Sarjakuvallinen esitystapa oli 
työryhmän mielestä tähän projektiin 
sopiva, sillä pelkistetty piirros ohjaa 
lukijaa ajattelemaan vain kuvassa nä-
kyviä asioita. Järvinen kertoo, että 
liiketoiminnassa	ja	finanssialalla	on	

panostettu paljon hienolla teknologial-
la tehtyyn visuaaliseen esitystapaan, 
jolloin viestin vastaanottajan huomio 
kiinnittyy enemmän siihen, miten visu-
aalisuus on toteutettu, kuin itse viestiin. 
Esitystapa ei siis palvele viestinnällistä 
tarkoitusta, vaikka se olisikin vaikuttava 
ja esteettinen. Järvinen kertoo esimerk-
kinä tapahtumasta Las Vegasissa, jossa 
oli upeita esityksiä, jotka saivat hänet 
lopettamaan tarinankertojan puheen 
kuuntelemisen ja vain katsomaan esi-
tystä. Hän kertoo, että muistaa kuvat, 
mutta ei sitä, mitä puhuja kertoi. “Se on 
nykypäivän haaste, että kyllä se viesti 
pitää pystyä välittämään, eikä se, että 
vitsi kun oli hieno kuva.” 
 Toisin kuin Järvisen kuvaile-
massa vaikuttavassa esityksessä, hänen 
mielestään sarjakuvassa huomio ei 
mene liikaa ulkoasuun. Parhaimmil-
laan	sarjakuva	välittää	ydinviestin,	eikä	
mitään muuta turhaa. Järvinen vertaa 
tuottamaamme sarjakuvaa Lassi & 
Leevi -sarjakuvaan (englanniksi Cal-
vin	&	Hobbes),	joka	hänen	mielestään	
on onnistunut esimerkki pelkistetystä 
tyylistä, joka välittää viestejä lukijalle 
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tehokkaasti: “Calvin & Hobbes ja Viivi 
& ja Wagner osaa tyylillisesti välittää 
juuri sen ytimen sieltä. Eikä panosteta 
liikaa siihen ulkoasuun vaan se viesti 
onnistuu. Calvin & Hobbes on ihan täy-
dellinen.” Järvinen kuvailee sarjakuvan 
tyyliä myös Viivi & Wagner-tyyliseksi, 
mutta ei osaa erotella tarkemmin syitä 
tähän mielikuvaan. Hänen mielestään 
tyyli on hyvin pelkistetty, mutta tarina 
välittyy, kun ihmisen ei tarvitse kiinnit-
tää huomiota yksityiskohtiin. “Kaikki 
pystyvät samaistumaan siihen.” Muut-
kin työryhmän jäsenet mainitsevat tun-
nettuja sarjakuvia puhuessaan viestin-
täsarjakuvien tyylistä. 
 Ruohola esittää ajatuksen, että 
kun sarjakuvaan ei ole kuvitettu taus-
taa,	ajatus	fokusoituu	nimenomaan	
käsiteltävään asiaan: ”tämä (sarjakuva) 
on niin kuin yksinkertainen, tässä tuo-
daan vaan periaatteessa se olennainen 
asia niihin kuviin, mitä niihin tarvit-
see, että ei ole kuvitettu sitä taustaa, 
jolloin siinä fokusoituu ajattelemaan 
nimenomaan sitä käsiteltävää asiaa 
tai ajatusta, mikä siinä on.” Pelkis-
tetyssä	ja	rajatussa	muodossa	tarina	

välittyy paremmin, koska ihmiset eivät 
kiinnitä huomiota siihen, mitä muuta 
kuvassa tapahtuu, esimerkiksi taustan 
yksityiskohtiin. Saario nostaa saman 
ajatuksen esille verratessaan valokuvaa 
ja piirrosta. Hänen mukaansa valoku-
vassa huomio voi helpommin kiinnittyä 
viestinnällisesti epäolennaisiin asioi-
hin, sillä valokuva tallentaa enemmän 
yksityiskohtia kuin on tarve. Tätä kä-
sitystä tulee niin sanottu häiritsevien 
attribuuttien teoria, jossa oppimisen 
koetaan tehostuvan ja virhetulkintojen 
vaaran vähenevän, kun kuvitusta pel-
kistetään (Hannus, 1996. 68).  
 Scott	McCloud	(1995,	51)	kir-
joittaa kuvan ja erityisesti kasvojen 
pelkistämisestä. Hän piirtää pelkistä-
misen prosessikuvan, jossa realistisesti 
kuvatut kasvot muuttuvat asteittain 
pelkistäen pilakuvaksi eli ympyrästä, 
kahdesta	pisteestä	ja	viivasta	muodos-
tuvaksi	symboliksi	ihmiskasvoista.	Pel-
kistämistä voisi hänen mukaansa jatkaa 
tästäkin	eteenpäin,	jolloin	todellisuutta	
kuvaavien realististen kasvojen vastak-
kaisessa	päässä	olisi	täysin	symbolinen	
kirjoitettu	kieli.	McCloudin	(1993,	36)	
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mukaan näemme ihmiskasvoja kaik-
kialla: pistorasioissa, autojen etupusku-
rissa ja oluttölkin kannessa. Erityisen 
kiinnostava	on	McCloudin	ajatus,	että	
kun katsomme kuvaa realistisista kas-
voista, näemme siinä toisen kasvot, 
mutta kun katsomme kuvaa pilapiirrok-
sesta tai karrikatyyrista, näemme itsem-
me.  
	 Realistisena	kuvana	pidetään	
yleisesti	sellaisia	kuvia,	joiden	katso-
taan vastaavan ihmisen tapaa hahmot-
taa	todellisuutta. Sarjakuviin	voidaan	
yrittää	piirtää	todellisia	henkilöitä	tai	
esineitä vastaavia kuvia, mutta ne ovat 
usealla tavalla kuitenkin yksinkertais-
tettuja	ja	koodattuja	merkkejä	(Man-

ninen 1995, 45). Sarjakuvahahmot ja 
esineet sijoittuvat jonnekin realismin 
ja	ikonisuuden	välimaastoon	riippuen	
niiden	pelkistyksen	asteesta.	Sarjaku-
vapiirrostekniikka usein korostaa tätä 
kuvien ääriviivaisuutta ja merkinomai-
suutta. 
 Pelkistämistä tapahtuu niin piir-
täessä kuin kirjottaessa. Jotta sarjakuva 
voisi	olla	todella	kenen	tahansa	luetta-
vissa, täytyy kenen tahansa pystyä seu-
raamaan sen lukusuuntaa ja ymmärtää 
sen	kieltä.	Saarion	mielestä	diaesitys,	
jossa on paljon tekstiä ja monimutkaisia 
kuvaajapolkuja, luo esteen lukijan heit-
täytymiselle. Lukija yrittää lukea esi-
tystä tavalla, jolla hän kuvittelee esityk-

Kuva	8:	Muotokuva	esittävästä	yksinkertaistetuksi	ja	lopulta	symboliseksi



29

sen laatijan haluavan, että se luetaan. 
Lukijalle jää epävarma tunne omasta 
ymmärryksestään. Eli kun halutaan he-
rättää keskustelua, on lapsenmielinen, 
piirrostekniikalla toteutettu kuva hänen 
mielestään parempi. Saario väittää, että 
sitä	voi	katsoa	rauhassa,	kritisoida	ja	
luoda	oman	mielipiteen	sen	sisällöstä:	
“Kukaan ei tunne itseään tyhmäksi 
lukiessaan tekemäämme sarjakuvaa, 
koska siellä ei ole teknistä detskua 
-- että onko tämä nyt minkälainen 
tietokanta tai mikä järjestelmä toteuttaa 
tätä.”  
 Hänen mielestään viestittävästä 
asiasta	täytyy	saada	niin	yksinkertai-
nen, että kaikki ymmärtävät sen. Saario 
sanoo, että on harhakuvitelma, että 
kuulija on lähellä omaa osaamistasoa 
ja on tehtävä paljon töitä, jotta löytää 
oikean tason, jolla jokaisen kanssa voi 
keskustella. Sen takia oli tärkeää, että 
tässä sarjakuvassa ei esimerkiksi käyte-
tä tarkkoja IT-termejä. Saarion mielestä 
tekemämme sarjakuva on sellaisella 
tasolla, että sen käsittelemästä asiasta 
voidaan	saada	aikaan	keskustelua	ja	sitä	
voidaan	tarvittaessa	tarkentaa.

“Ja se on vaikea taitolaji, koska 
sä aina oletat, että kuulija on 
lähellä sitä sun osaamistasoa 
ja se on todellinen harha. Sä 
joudut tekemään paljon töitä, 
jotta sä löydät sen tason, jolla 
jokaisen kanssa voi keskustel-
la.” Ari-Pekka Saario 

 Haastatteluissa pelkistäminen 
nähtiin tapana yksinkertaistaa viestiä. 
Pelkistämällä kuvaa katsojan huomio 
saadaan	kiinnittymään	tarkasti	juuri	
siihen asiaan, johon sen toivotaan kiin-
nittyvän. Pelkistämisellä nähtiin myös 
suhde	sarjakuvan	samaistuttavuuteen	
ja lähestyttävyyteen, sillä pelkistetty 
piirros ja pelkistetty, kansantajuistettu 
teksti	madaltavat	kynnystä	keskustella,	
kommentoida	ja	kritisoida	käsiteltävää	
aihetta. Tällä tavalla koettiin, että ihmi-
set	voidaan	tuoda	samaan	keskusteluun	
yhteiseltä lähtötasolta paremmin.
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3.2 Samaistuminen

Sarjakuvan pelkistäminen ja samaistut-
tavuus ovat osittain päällekkäisiä, sillä 
pelkistämisellä on merkitys samaistu-
misen kokemukseen. Samaistumisesta 
ja	sen	tärkeydestä	puhuvat	haastatte-
luissa kaikki työryhmän jäsenet, vaikka 
jokainen käytti siitä erilaisia sanoja ja 
samaistumisella oli eri merkityksiä. Toi-
saalta puhutaan sarjakuvan sisäisistä 
tavoista	saada	lukija	samaistumaan	sar-
jakuvan hahmoihin ja tilanteisiin ja toi-
saalta sarjakuvasta yleisesti samaistut-
tavana esitystapana. Aloitan luvun 
käsittelemällä sarjakuvan sisäisiä kei-
noja	luoda	inhimillisiä	samaistumisen	
kokemuksia kuten hahmojen ilmeet, 
esitettävien	tilanteiden	samaistettavuus	
sekä vertauskuvien tunnistettavuus ja 
omakohtaisuus. 
 Samaistumista ja samaistumisen 
kokemusta käsitellään muun muassa 
psykologisessa ja kulttuurin tutkimuk-
sessa	identiteettiä	koskevissa	kysymyk-
sissä. Samaistuminen pitää sisällään 
emotionaalisen suhteen luomisen niihin 
kuvauksiin meistä ja muista, jotka ovat 

meille saavutettavissa (Barker 2004, 
93). Esimerkiksi elokuvaa katsellessam-
me voimme samaistua johonkin hah-
moon, jossa tunnistamme piirteitä, joita 
pidämme	hyvinä	tai	itsellemme	ominai-
sina. Hahmoon samaistuminen voi aut-
taa elokuvan juoneen kiinnittymisessä 
ja kiinnostuneena pysymisessä: väli-
tämme, mitä samaistumisen kohteena 
toimivalle hahmolle tapahtuu. Samais-
tumisen	suhde	identiteettiin	liittyy	sii-
hen, mihin samaistumme ja mihin 
emme.	Identiteetti	rakentuu	jatkuvasti	
samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien 
kokemuksista (Barker 2004, 94). Sa-
maistumme siis usein itsemme kanssa 
samanlaisten	henkilöiden	ja	asioiden	
kanssa.   
	 McCloudin	(1994,	35-36)	mu-
kaan ihmiset käsittävät omat kasvonsa 
pelkistettyinä ja karrikatyyrimaisina, 
kun taas toisten kasvot muistamme yk-
sityiskohtaisina	ja	lähempänä	niiden	
todenmukaista	olemusta.	Kun	katsom-
me realistista kuvaa, näemme vieraat 
toisen kasvot, mutta kun katsomme pel-
kistettyä piirroskuvaa sarjakuvahah-
mosta tai karrikatyyristä, voimme näh-
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dä	itsemme	ja	samaistua	niihin.	
McCloud	(1993,	42-42)	väittää,	että	eri-
tyisen samaistumiskokemuksen saam-
me, kun sarjakuvassa yksi hahmo on 
piirretty pelkistäen ja tausta ja taustan 
hahmot	on	esitetty	fotorealistisesti.	
Tätä	ilmiötä	McCloud	nimittää	naa-
mioilmiöksi. Karrikatyyrit eivät ole ai-
noastaan sarjakuvissa esiintyviä hah-
moja, vaan samanlaisia 
yksinkertaistettuja ja nopeasti tunnis-
tettavaksi kirjoitettuja stereotyyppejä 
löytyy	muistakin	medioista	kuten	elo-
kuvista ja sarjoista (Soikkeli 1996,125). 
Helposti tunnistettavat ja ominaisuuk-
siltaan selkeät karrikatyyrit tai stereo-
tyypit kuten sarjakuvien supersankarit 
tai	henkilöbrändin	luoneet	julkiset	per-
soonat	ovat	roolimalleja,	joihin	meidän	
on helppo samaistua. 
 Samaistuttavan hahmon ei ole 
oltava ihmishahmo, vaan pystymme sa-
maistumaan melkein mihin tahansa, 
kunhan se muistuttaa jollain tapaa hen-
kilöhahmoa.	McCloudin	(1993,	36)	mu-
kaan	voimme	nähdä	ihmiskasvot	auton-
valoissa tai oluttölkin kannessa. 
Geometrinen muoto, jolla on kasvot, 

jotka voivat ilmaista tunnetta, tai jonka 
puhetta tai ajatuksia merkitään puhe-
kuplilla, on meille samalla tavalla sa-
maistuttava hahmo kuin selkeästi ihmi-
seksi piirretty hahmo. Esimerkki tälle 
ilmiölle löytyy Tiedon äärellä –sarjaku-
vasta,	jossa	yhteensopivaa	dataa	kuvaa-
vat hymyilevät neliöt ja niihin sopima-
tonta	dataa	kuvaava	surunaamainen	
kahdeksankulmio	pyrkivät	viestimään	
lukijalle	yhdenmukaisen	datan	hyvyy-
destä	ja	erimuotoisen	datan	huonou-
desta.	Hahmot	ovat	yksikertaisia,	mutta	
toisaalta esittäviä, sillä liian pitkälle vie-
ty pelkistys hävittää samaistumisen 
tunteen	ja	tunnistettavuuden.	Jos	muo-
doilta	poistaisi	kasvot,	eikä	kuvaan	li-
sättäisi mitään muita tunteista viestiviä 
merkkejä, ei kuva enää pystyisi välittä-
mään tarkoitettua viestiään. 
 Ihmishahmon tunnistettavuu-
teen vaikuttaa se, että siinä on joitain 
tunnistettavia ihmishahmon piirteitä. 
Tunnistettavuutta	voidaan	tuoda	lisää-
mällä hahmoon yksityiskohtia. Harki-
tuilla	yksityiskohdilla	ja	tyylittelyllä	voi-
daan	erottaa	hahmot	toisistaan	ja	
ilmaista esimerkiksi erilaisia tunteita, 
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asenteita, tunnelmia ja painotuksia. 
Tyylin	vaihtelulla	sarjakuva	voi	tuoda	
kerrontaan	uuden	tason,	joka	voi	muut-
taa välitetyn viestin vieläkin helpommin 
ymmärrettäväksi.	McCloud	(2006,	26)	
kirjoittaa,	että	sarjakuvan	selkeyden	lo-
pullinen testi on, kuinka hyvin se välit-
tää	jokaisen	ruudun	tarkoituksen	luki-
jalle. Sarjakuva osallistaa lukijaa, kun se 
saa hänet samaistumaan tarinan hah-
moihin	(McCloud	1994,	42).	Sarjaku-
vaan samaistuminen auttaa uppoutu-
maan lukemiseen ja täten auttaa myös 
sarjakuvan viestin välittymisessä.  
 Haastatteluissa ja jo projektin 
iteraatiokierroksilla kiinnitettiin huo-
miota sarjakuvassa esiintyvien hahmo-
jen	ilmeisiin.	Järvinen	pohtii	ilmeiden	
tärkeyttä viestin välittymisen kannalta: 
”Kun kuvataan tietyllä tavalla proses-
sia, jos siinä on hämmentynyt (hahmo) 

niin sittenhän se on vähän hassu pro-
sessi -- Jos ne olisivat kaikki hymyile-
viä niin eihän siinä silloin olisi mitään 
vikaa.” Hahmojen	ilmeiden	nähtiin	
myös ohjailevan lukijan suhtautumista 
kuvassa esitettyyn tilanteeseen. Ilmei-
den	täsmällisyys	oli	työryhmälle	tärkeää	
ja ilmeet koettiin erityisen tärkeiksi 
viestinnän välineiksi.  
 En itse projektin alussa kiinnittä-
nyt ilmeisiin yhtä paljon huomiota. Al-
kuperäisissä suunnitelmissani lähes 
kaikki hahmot oletusarvoisesti hymyile-
vät, jotta sarjakuvassa säilyisi positiivi-
nen yleistunnelma, josta oltiin keskus-
teltu projektin alusta saakka. Ilmeitä 
haluttiin kuitenkin muuttaa. Ensimmäi-
sessä työstöversiossa pyrin työskentele-
mään	ekonomisesti	ja	kopioin	yhden	
sivun hahmot sellaisinaan toiselle sivul-
le. Ajattelin, ettei tällä ollut tarinan 

Kuva 9: 
Yhteen	sopimatonta	dataa	
kuvaavia hahmoja
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etenemisessä tai viestin välittymisessä 
merkitystä. Toisella sivulla hahmojen 
ilmeet kuitenkin välittivät työryhmän 
mielestä vääränlaisen viestin: Toivetilaa 
kuvaavan sivun tulisi herättää positiivi-
sia tunteita ja nykytilan hämmennyksen 
tunteita. Olen lopulta samaa mieltä 
päätöksistä. Väitän, että samaistutta-
vien hahmojen selkeät ilmeet ohjaavat 
lukukokemusta ja lukijan ajatuksia ja 
tunteita tarkoitettuun suuntaan. Sarja-
kuvan vaikuttavuus on tällöin tehok-
kaampi. 
 Haastattelussa puhuttiin myös 
tilanteisiin	samaistumisen	tärkeydestä.	
Tilanteisiin samaistumisella tarkoitet-
tiin	haastatteluissa	tilanteiden	tunnis-
tettavuutta ja sitä, että lukija pystyisi 
asettamaan itsensä sarjakuvan tilantee-
seen tai tapahtumapaikkaan. Sarjakuva 
koostuu kolmesta osasta, joista kaksi 
esitetään asiakkaan näkökulmasta ja 
yksi OPn sisäisestä näkökulmasta. Tie-
don äärellä alkaa tilanteella, jossa au-
toilija joutuu kolariin ja soittaa OPn 
asiakaspalveluun	saadakseen	tietoa	va-
kuutuksestaan. Lopussa kaupunkilai-
nen pyöräilee ja saa avustusta OPn pal-

velubotilta.	Tarina	sijoittuu	kaupunkiin,	
joka ei ole suoranaisesti tunnistettava, 
mutta jossa on piirteitä helsinkiläisestä 
arkkitehtuurista. Ruohola kuvailee alun 
tilannetta vakuutusyhtiön perustilan-
teena, joka on tunnistettava jokaiselle 
yrityksen työntekijälle. Lopun tilanteel-
la haluttiin kuvata sitä, millainen tule-
vaisuus voi olla asiakkaalle. Tunnistet-
tavien	tilanteiden,	paikkojen	ja	
hahmojen	on	tarkoitus	tuoda	asiasisältö	
lähelle lukijaa, jotta se on toisaalta 
mahdollisimman	helposti	ymmärrettä-
vä ja toisaalta samaistuttava. 
 Sarjakuvassa vaikeat sisällöt kä-
sitellään vertauskuvien kautta. Järvinen 
kertoo, että jo ennen tätä projektia he 
olivat	huomanneet	japanilaisen	sudoku-
pelin	toimivan	hyvin	vertauskuvana	da-
tan	yhdistämiselle.	Peli	ja	sen	meka-
niikka on tuttu suurelle osalle ihmisistä 
ja kun sarjakuvassa pystymme visuali-
soimaan viestin tällaisen yleisesti ih-
misten tunteman asian kautta, auttaa se 
laajaa joukkoa ihmisiä hyväksymään ja 
sisäistämään asian paremmin. Samalla 
tavalla	kuin	sudokua	täytetään	sääntö-
jen mukaan numeroilla, tulisi OPn ke-
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Kuva 10:
Ylemmän rivin hahmot esiin-
tyivät sarjakuvan aikaisessa 
versiossa	kahdesti,	mutta	
hymyilevät hahmot sekä 
mieluisaa että epämieluisaa 
tilannetta kuvaavissa kuvissa 
koettiin epäselvänä viestintä-
nä. Piirsin sarjakuvan seu-
raavaan versioon alemman 
rivin hahmot, jotka kuvaavat 
paremmin epämieluisan 
tilanteen hämmentävyyttä.
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rätä	dataa,	joka	muodostaa	kokonai-
suuksia,	joita	voidaan	käyttää	
kehitystyössä.	Sudoku	on	vertauskuva-
na hyvä, sillä ihmisillä on valmiiksi kä-
sitys siitä, miten se toimii. Jos halutaan 
tuottaa kaikille ymmärrettävä viesti, 
täytyy kielen lisäksi kuvakielenkin olla 
yleisesti ymmärrettävää. Ihminen, joka 
ei osaa lukea arkkitehtikuvia, joissa tie-
tokannat ja tietoliikenne esitetään toi-
miala-arkkitehtuurin asiakontekstissa, 
ei pysty vastaanottamaan tällaisen ku-
van välittämää viestiä. Jos kuvan viesti 
käännetään sellaiseen muotoon ja kon-
tekstiin, joka on tunnistettava, tuttu ja 
samaistuttava, se on helpompi ymmär-
tää ja se myös tavoittaa useampia. 
 Työryhmän jäsenet nostavat 
omat kokemuksensa sarjakuvien luke-
misesta sarjakuvailmaisuun samaistu-
misen	yhdeksi	syyksi.	Väitän	siis,	että	
sarjakuvan asema yhteiskunnassa vai-
kutti sarjakuvan samaistuttavuuteen. 
Mainitut sarjakuvat, Lassi & Leevi, Aku 
Ankka ja Viivi & Wagner, ovat kaikki 
tunnettuja ja Suomessa laajan levityk-
sen saaneita sarjakuvia. ”Kaikki osaa 
lukea sarjakuvaa.”, tokaisee Järvinen. 

Saarion	mielestä	sarjakuvaformaatti	on	
vapaata ja lapsenmielistä, eikä kukaan 
ensimmäisenä ajattele, että sarjakuva 
on vakavaa. Järvinen ja Saario sanovat 
nauttivansa sarjakuvien lukemisesta ja 
mainitsevat lukeneensa niitä jo lapsena. 
Sarjakuvat on perinteisesti mielletty 
lapsille tarkoitettuina lehtinä ja pokka-
reina, vaikka nykyisin sarjakuva näh-
dään	monipuolisempana	esitystapana	ja	
ilmaisumuotona. Sarjakuvien lukemi-
nen ja ymmärtäminen ei ole yksinker-
taista, mutta väitän, että varhain aloite-
tulla sarjakuvien lukemisella on 
vaikutus siihen, miksi sarjakuva toimii 
niin hyvin samaistuttavana viestintävä-
lineen. 
 Sarjakuvan lukutaito kehittyy 
sarjakuvia lukemalla. Mitä enemmän 
lukija kykenee luomaan kytkentöjä ku-
vien ja sanojen välille, teoksen eri osien 
välille sekä teoksen ja sen intertekstuaa-
listen viittausten välille, sitä paremmin 
lukija voi ymmärtää teoksen merkityk-
siä ja viestejä (Mikkonen, 1996, 98). 
Väitän, että sarjakuvailmaisun sisäiset 
mahdollisuudet	yhdistellä	tekstiä	ja	ku-
vaa lukemattomilla erilaisilla tavoilla 



36

tukevat viestinnällisiä tarkoitusperiä. 
Uskon,	että	tämän	vapauden	sarjakuva	
saa siitä, että sille ei aseteta samanlaisia 
vaatimuksia ja sääntöjä kuin esimerkik-
si	kirjallisuudelle	tai	muille	korkeakult-
tuuriksi	tai	taiteeksi	luetuille	median	
muodoille.	Se	ei	myöskään	tekstimuoto-
na kuulu asiatekstien, mainosten tai 
markkinointitekstien joukkoon, vaan 
sitä	arvioidaan	jollain	aivan	toisilla	
säännöillä ja vaatimuksilla. 
 Samaistumista pohtiessa tulee 
ainakin sivuta hieman sarjakuvan histo-
riaa ja sarjakuvan nykyasemaa yhteis-
kunnassa. Ihmiset lukevat paljon sarja-
kuvia ja ne on perinteisesti nähty osana 
populaarikulttuuria. Sanaan populääri 
liittyy Herkmanin (1998, 13) mukaan 
kaksi merkitystä: laaja levinneisyys ja 
suosio sekä toisaalta implisiittinen ole-
tus	alempiarvoisuudesta	ja	yksinkertai-
suudesta.	Sarjakuvan samaistuttavuus 
olisi	näiden	merkitysten	mukaan	liitok-
sissa sarjakuvan suosioon ja viihteelli-
syyteen: sarjakuvien asema ainoastaan 
viihteenä	tai	alakulttuurina	on	mahdol-
listanut sen, että sarjakuvien lukemi-
seen ei ole liittynyt samoja sosiaalisia ja 

kulttuurisia paineita kuin korkeakult-
tuuriin. 
 Herkman kirjoittaa artikkelis-
saan Miten sarjakuvasta tuli yliopisto-
kelpoista? (1996, 12-21) sarjakuvan his-
toriasta ja siitä, miten länsimaisesta 
sarjakuva on vähitellen muuttunut viih-
teestä kulttuuriksi ja tutkimuksen koh-
teeksi. Sarjakuvat ovat 1900-luvun alus-
sa	olleet	sanomalehdissä	ilmestyneitä	
muutaman	kuvan	tarinoita	ja	Yhdysval-
loissa	viihdeteollisuuden	yhteydessä	
massatuotettuja sarjakuvia. 1930-luvul-
la lapsille suunnatut seikkailusarjakuvat 
saavuttivat hurjan suosion, mistä käsi-
tys	sarjakuvasta	lasten	mediana	on	alun	
perin tullut. Sarjakuvat olivat halpoja ja 
niiden	keräilystä	muodostui	monelle	
lapselle harrastus. Myös sarjakuvasta 
usein käytetty englanninkielen sana co-
mics kielii sarjakuviin liittyvästä oletta-
muksesta lähinnä humoristisina lyhyinä 
sarjakuvina ja lapsellisena viihteenä. 
Tällainen suhtautumisesta ei voi kuiten-
kaan puhua yleistäen, sillä esimerkiksi 
ranskalaisella kielialueella sarjakuvat 
ovat perinteisesti nauttineet vahvaa ar-
vostusta (Herkman,1996,18). Koska Yh-



37

dysvalloissa	sarjakuva	miellettiin	vah-
vasti lasten sarjakuvaksi, sarjakuvan 
julkaisulle asetettiin sensuurijärjestel-
mä	ja	moraalikoodi,	joka	rajoitti	sarja-
kuvien ilmaisuvapautta esimerkiksi vä-
kivaltaa tai seksuaalisuutta 
käsiteltäessä. Sarjakuvan suurten jul-
kaisijoiden	rinnalle	kehittyi	1960-luvul-
la	underground-liike,	jossa	sarjakuville	
asetettuja sääntöjä rikottiin tarkoituk-
sella.	Underground-sarjakuva	mahdol-
listi	sarjakuvan	uudistumisen	ja	tekni-
sen vapautumisen. Sarjakuvan tekijöillä 
näytti	olevan	tarve	tuoda	sarjakuva	
viihteestä taiteen piiriin (Herkman 
1996, 22). Vaikka nykyisin sarjakuvaan 
suhtaudutaan	vapaammin,	vaikuttavat	
eri sukupolvien erilaiset sarjakuvakäsi-
tykset	edelleen	suhtautumiseen.	Käsitys	
sarjakuvasta	lasten	mediana	on	edel-
leen voimissaan, vaikka sarjakuvakenttä 
on nykyisin huomattavan monipuoli-
nen. 
 Sarjakuvien lähestyttävyys ja sa-
maistuttavuus koostuvat monesta teki-
jästä ja sarjakuvien asemalla viihteelli-
senä	erityisesti	lasten	keskuudessa	
suosittuna	mediana	on	tässä	osuutensa.	

Moni on lukenut sarjakuvia lapsena ja 
sarjakuvien lukukokemukseen voi liit-
tyä kokemus nostalgiasta. Sarjakuvien 
lukutaito opitaan myös tuolloin. Sarja-
kuvan visuaaliset ja sanalliset ominai-
suudet	myös	vaikuttavat	samaistutta-
vuuteen. Sarjakuva on historiansa 
aikana muokkaantunut ilmaisukykyi-
seksi ja tyylillisesti monipuoliseksi tai-
teen lajiksi ja kerronnan tavaksi.  
 Sarjakuvan murtautuminen kau-
pallisen markkinoinnin tai viestinnän 
välineeksi	on	uudempi	ilmiö.	Markki-
nointi ja mainonta ovat muuttuneet yhä 
monimediaisemmaksi	ja	moninaisem-
maksi ilmiöksi, jossa myös sarjakuval-
listaminen ja sarjakuvallinen kerronta 
ovat käytettyjä. Sarjakuvien historia se-
littää osaltaan sarjakuvien nykykäyttöä 
mainonnassa ja viestinnässä. Muutos 
lyhyistä humoristista sarjakuvista ker-
toviksi lasten sarjakuviksi ja lopulta va-
kavasti	otettavaksi	taiteen	muodoksi	on	
tehnyt sarjakuvallisen ilmaisun ja ker-
ronnan käytön mainonnassa houkutte-
levaksi.	Väitän,	että	sarjakuvissa	yhdis-
tyvät kansantajuisuus sekä taiteellinen 
uskottavuus. Sarjakuvien suosio, viih-
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teellisyys ja helposti lähestyttävyys sekä 
taiteellinen	ilmaisuvoima	mahdollista-
vat sarjakuvan käytön monessa 
yhteydessä.

3.3 Aika ja tarinallisuus

Tutkimushaastatteluissa sarjakuvan 
viestinnällisiksi vahvuuksiksi nouse-
vat vahvimmin pelkistäminen ja sen 
vaikutus ymmärrettävyyteen sekä 
samaistuttavuus ja sen vaikutus sarja-
kuvan henkilökohtaiseksi kokemiseen. 
Kuitenkin projektin aloitti se ennak-
ko-olettamus, että ajallisesti etenevä ja 
tarinallinen visualisointi olisi tärkeää, 
jotta	lopputulos	olisi	pedagoginen	ja	
tehokas viestintäväline. Projektin aika-
na sanaa tarina käytettiin	kahdessa	eri	
merkityksessä: sarjakuvan tarina, joka 
juoksuttaa viestittävän asian ajallisessa 
jatkumossa, ja visio eli tarina, jonka 
avulla	työyhteisölle	luodaan	yhteinen	
ymmärrys yhtiön suunnasta. Viestintä-
teoksen	ajallinen	dimensio	oli	projektin	
ainoa kiinteä vaatimus ja se oli minulla 
tiedossa	heti	projektin	alusta	saakka.	

Yrityskontekstissa käytetty visiotyöhön 
liittyvä tarinnankerronta taas oli minul-
le aikaisemmin vieras käsite. 
 Tiedon äärellä ja Miksi MVP ei 
riitä? ovat rakenteeltaan yksinkertaisia 
tarinoita, joissa juonen sijasta tärkeää 
on kertojan puhe. Molemmissa tarina 
rakentuu kertojaäänen kertoman sanal-
lisen rungon päälle. Sarjakuvan kuvat 
tukevat tätä sanallista runkoa ja pyrki-
vät	olemaan	mahdollisimman	selkeitä.	
Sarjakuvat etenevät lineaarisesti ja lu-
kijalle tarjotaan kaikki tieto jättämättä 
mitään tulkinnanvaraiseksi. Sarjakuvat 
ovat hyvin asiapitoisia ja asia on moni-
mutkaista, mistä syystä kerronnallinen 
leikittely ei tuntunut sarjakuvaa käsi-
kirjoittaessa tarkoituksenmukaiselta. 
Myös kuvien asettelu ja kuvakulmat 
pyrkivät	mahdollisimman	informatii-
viseen vaikutukseen. Kuvien sisällön 
symbolisuuden	on	tarkoitus	tukea	sa-
nallista kerrontaa. Ainoastaan Tiedon 
äärellä -sarjakuvan viimeisen sivun ku-
van sisältöä ei selitetä tekstissä. 
 Järviselle tärkeintä oli, että tari-
na olisi ajallisesti juoksutettu. Järvinen 
myöntää, että hänen ennakkoajatuksen-
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sa	produktion	mediasta	oli	piirrosvideo,	
joka	mediana	sisältää	luontaisesti	ajal-
lisuuden,	kun	sarjakuvassa	ajallisuuden	
syntyminen tapahtuu silmän liikkuessa 
kuvasta toiseen. Hän halusi kuiten-
kin	antaa	vapauden	toteuttaa	tekijän	
omien ajatusten mukainen visuaalinen 
esitys. Työ ei siitä huolimatta saisi olla 
vain erillisiä paloja vaan siinä pitäisi 
olla sisäänrakennettu aikajana. Tätä 
hän halusi siksi, että työn pitäisi pystyä 
viestimään itsenäisesti sisällöistään, 

eikä se saisi vaatia ulkoista esittelijää. 
Työn pitäisi olla sellainen, että sen voi-
si lähettää sähköpostilla jollekulle tai 
laittaa itsenäisesti luettavaksi tapaa-
misen alkuun, ja että lukija voisi ilman 
avustusta ymmärtää ja sisäistää viestin. 
Tarinan pitäisi pystyä etenemään itse-
näisesti ilman kertojaa.  
 Järvinen näkee juoksutetun 
tarinan kevyempänä luettavana kuin 
prosessikuvan	tai	diaesityksen.	Hä-
nen mielestään kuva ja teksti jättävät 
vähemmän tulkinnanvaraa ja sarjaku-
van lukija hahmottaa helpommin, mitä 
halutaan viestiä. Sarjakuvan juoksu-
tusta ja tarinan etenemistä työstettiin 
jokaisella iteraatiokierroksella. Työ-
ryhmän jäsenillä on vahvoja käsityksiä 
siitä,	miten	tarinan	tulisi	edetä.	Sarja-
kuvan aloitus, jossa mies joutuu kola-
riin, oli aluksi työryhmän mielestä liian 
pitkä, ja aloitusta lyhennettiin. Järvisen 
mielestä napakka aloitus on tärkeä, 
jotta	lukijan	kiinnostus	ei	lopahda.	Esi-
merkki työryhmän hyväksi kokemasta 
juoksutuksesta on sivu, jossa alun har-
maa osio muuttuu OPn oranssiksi ja 
joka	indikoi	tarinan	siirtymistä	asiak-

Kuva 11:
Tiedon	äärellä	
-sarjakuvan 
viimeinen sivu
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kaiden	maailmasta	OPn	
sisäiseen maailmaan. 
 Länsimaisissa 
kulttuureissa tekstiä, ku-
via ja sarjakuvaa luetaan 
usein kulttuurin määrit-
tämällä tavalla vasem-
malta	oikealle.	McCloud	
(1994,	104)	yhdistää	
sarjakuvan	ajallisuuden	
ja	tarinallisuuden	silmän	
liikkeeseen ja katseen suuntaan. Se, 
mihin	katse	kohdistuu,	on	nykyhetki	ja	
kaikki	sitä	ennen	nähdyt	ruudut	ovat	
menneisyyttä.	Sivusilmällä	voi	nähdä	
myös	tulevat	ruudut,	jotka	eivät	ole	
vielä sarjakuvan ajassa tapahtuneet. 
Eli vaikka sarjakuva ei etene ajallisesti 
kuin animaatio tai muu liikkuva kuva, 
lukija osaa lukea sen tarinan etenemis-
tä ajassa ja käsittää tarinan ajallisessa 
jatkumossa. Lukija osaa kuvitella, mitä 
ruutujen välillä tapahtuu. Sarjakuvaan 
sisennyttyään lukija, joka on tottunut 
lukemaan vasemmalta oikealle ja yl-
häältä alas, on sarjakuvan ajassa kiinni 
ja osaa lukea sarjakuvaan ajallisen ulot-
tuvuuden.	Sarjakuvamainen	taitto	vah-

vistaa tällaista lineaarista kerronnallista 
rakennetta	ja	ohjaa	lukemaan	ruudut	
tietyssä järjestyksessä (Koponen, Hil-
dén,	Vapaasalo	2017,	66).	 
 Tutkimushaastatteluissa ilme-
nee,	että	sarjakuvan	tarinallisuuden	us-
kotaan tuottavan yhteisymmärrystä sen 
aihealueesta työyhteisöön. Sarjakuvan 
tarinallisen	muodon	koetaan	auttavan	
ihmisiä sisäistämään siinä kerrotut 
asiat	samalla	tavalla	−	ikään	kuin	sarja-
kuvatarinan	avulla	voitaisiin	muodostaa	
tarinallinen yhteisymmärrys viestittä-
västä asiasta. Tällainen yhteisymmärrys 
on tavoiteltavaa nykytyöyhteisössä, sillä 
sen avulla erilaisia taitoja ja tietämystä 
omaava monipuolinen työyhteisö voi 
tehdä	töitä	ja	tavoitella	yhteisellä	taval-

Kuva 12:
Sarjakuvan 
alun harmaasta 
maailmasta 
siirrytään OP:n 
oranssiin maa-
ilmaan.
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la sisäistettyä lopputulemaa. Ruohola 
puhuu vision tai punaisen langan ja 
tarinallisuuden	tärkeydestä	niin	sar-
jakuvassa kuin muissakin viestinnän 
muodoissa:

”Mun mielestä me eletään ny-
kyään sellaisessa maailmassa, 
missä tarinankerronta on hir-
veästi taas noussut. Et silleen 
ennen keskiajalla, tarinanker-
ronta oli se tapa millä välitet-
tiin tietämystä eteenpäin, mut-
ta nyt tarinankerronta on se 
tapa, jolla välitetään sitä ym-
märrystä ihan järjettömästä 
määrästä tietoa. Että saadaan 
ihmiset, jotka ovat täysin eri 
lähtökohdista, ymmärtämään 
joitakin vaikeitakin asioi-
ta, kytkeytymään sen saman 
asian äärelle niin se on jotenkin 
hienoa. -- Tässä ajassa on tar-
ve yhdessä ketterästi ratkaista 
niitä ongelmia, ja siellä täytyy 
olla monenlaista osaamista ja 
silloin se on tosi tärkeää, että 
kaikki ymmärtää sen asian ja 

tarinan samalla tavalla.” 

 Tällainen tarinan kautta saavu-
tettu yhteisymmärrys on kiinnostava 
ajatus ja kiinnostavaa on myöskin se, 
miten vahvasti sen vaikutuksiin usko-
taan.	Ruohola	yhdistää	hyvän	tarinan-
kerronnan	taidon	hyvään	johtajuuteen.	
Tarinankerronta voi olla osa organisaa-
tion visiotyötä ja visioviestintää, jossa 
tavoitteena	on	luoda	yhteisymmärrystä	
lähtökohtaisesti hyvin erilaisissa käsit-
teellisissä maailmoissa elävien osaajien 
välille. Visiotyö on johtamisessa tärkeää 
ja tunteisiin sekä järkeen vetoavan visio 
luomisessa ja jalkauttamisessa kielelli-
nen	kuvailu	ja	metaforien	käyttö	voivat	
auttaa (Juholin 1999, 87). Yrityskon-
tekstissa tarinan käsitteellä on selkeästi 
eri merkitys ja arvo kuin esimerkiksi 
taiteen kontekstissa, mutta väittäisin, 
että molemmissa sen vaikutus perustuu 
tarinan tärkeään asemaan kulttuurissa 
ja inhimillisenä perintönä.  
 Haastatteluissa ilmenee, että 
tarinallisuuden	koettiin	olevan	tietyn-
lainen vastakohta tai vaihtoehto ”tek-
niselle näkökulmalle”. Saario kuvailee 
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projektia	edeltävää	tilannetta,	jossa	
sarjakuvan sisältöä on yritetty viestiä 
erilaisilla teknisillä kuvauksilla, mutta 
viestin yleisöllä ei ole ollut tarttumapin-
taa	sellaisiin	esityksiin.	Tarinallisuuden	
avulla	haluttiin	tehdä	viestittävästä	si-
sällöstä yksinkertaisempi ja selkeämpi. 
Tarinamuotoinen esitys siis koetaan 
yksinkertaisemmaksi ja sellaiseksi, että 
sen	ominaisuudet	lisäisivät	lukijoiden	
syvällistä ymmärrystä viestittävästä 
asiasta. Ruohola kuvailee tarinan ole-
van	keino	luoda	ymmärrystä	suuresta	
määrästä tietoa. Hän nostaa esille tari-
noiden	tärkeyden	historiassa:	tarina	on	
aina ollut tapa välittää tietoa. 
 Tarinankerronta liittyy elimelli-
sesti kulttuuriin ja ihmisyyteen. Kerto-
muksia kertomalla siirretään tietoa ja 
kokemuksia ihmiseltä toiselle ja tari-
noiden	kuunteluun,	lukemiseen	ja	kat-
somiseen kasvetaan. Tarinat ovat läsnä 
kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja 
ne ovat tärkeä osa sosiaalista käyttäyty-
mistämme. Tarinaperinteet ovat jokai-
sessa kulttuurissa erilaisia. Kulttuuriin 
kasvaessaan ihmiset oppivat tuntemaan 
kulttuurille ominaiset kerronnan tavat 

sekä tavallisimmat tarinat. Kulttuurin 
kertomukset	avautuvat	kokonaisuudes-
saan vain lukijalle, joka ymmärtää ker-
tomuksen koko merkityskentän (Siikala 
1989,101-103). Tämä tarkoittaa, että 
kulttuurin hyvin tunteva, esimerkiksi 
siinä kasvatuksensa saanut henkilö, voi 
ymmärtää kulttuuriin liittyvien kerto-
musten koko merkityksen kirjon.

Tarinallisuudesta	muodostui	kiinnos-
tava teema projektin ja tutkimuksen 
kuluessa. Olen projektin ajan ollut pai-
koitellen	hämmentynyt	tarinallisuudes-
ta puhuttaessa, ja hahmotin vasta tutki-
musta	tehdessäni,	että	eri	haastateltavat	
käyttivät sanaa erilaisilla merkityksillä. 
Tarinallisuudesta	puhuttaessa	alojen	
väliset erot korostuvat.

3.4 Raffi ja rohee - visuaali-
nen ilme brändin ulko-
puolelta

Haastatteluissa ilmeni, että sarjakuvi-
en	yhtenä	vahvuutena	pidettiin	niiden	
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ilmeen poikkeamista OP Vakuutuksen 
normaalista visuaalisesta ilmeestä. 
Ruohola kuvailee sarjakuvaa “raffiksi” 
ja sellaiseksi, että siitä tulee tunne, että 
asiaa katsotaan ulkoapäin eikä työyhtei-
sön sisältä. Hänen mielestään sarjaku-
van	etu	on	se,	ettei	se	ole	OPn	brändin	
mukainen, jolloin sarjakuva herättää 
yrityksen työntekijöitä katsomaan sitä 
uudella	tavalla.	Brändin	mukaiseen	
viestintään on totuttu ja se ei herätä sa-
manlaista reaktiota kuin sellainen vies-
tintä,	joka	tuntuu	uudelta	tai	totutusta	
poikkeavalta. Viestinnällisessä sarjaku-
vassa on joitain piirteitä, jotka muistut-
tavat	OPn	brändistä,	mutta	sarjakuvaa	

ei ole tehty OPn sisäiseen malliin. Sar-
jakuva on kapinallinen, mikä tuo siihen 
uskottavuutta, Ruohola väittää. 
 Saario kuvailee sarjakuvaa “ro-
heeksi”	ja	karheaksi,	epämuodolliseksi	
ja	ei-kliiniseksi.	Epämuodollisuus	aut-
taa hänen mielestään lukijaa heittäyty-
mään ja antaa vapautta ja ”tilaa hengit-
tää”. Se ei hänen mukaansa anna yhtä 
ainoaa esitettyä totuutta, jolloin viestin 
voi ottaa rennosti vastaan. Epämuo-
dollisuus	siis	tuo	sarjakuvan	tulkintaan	
vapautta antaa lukijalle enemmän mah-
dollisuuksia	kommentoida,	keskustella	
ja	kritisoida. 
 On kiinnostavaa, että kaikki työ-

Kuva 13:
Tiedon	Äärellä	
-sarjakuvassa 
on käytetty vain 
OP Vakuutuksen 
brändin	mukai-
sia värejä.
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ryhmän jäsenet kuvailevat sarjakuvan 
yhdeksi	vahvuudeksi	sen,	että	se	ei	mu-
kaudu	brändiin.	Sarjakuvan	tyyli	kui-
tenkin muistuttaa Ruoholan mielestä 
sellaista, jota voisi löytää mistä tahansa 
lehdestä	tai	mediasta.	Hänen	kuvailee	
tällaista tyyliä kiinnostavammaksi kuin 
brändin	mukainen	viestinnän	visuaali-
nen	tyyli.	Sarjakuva	ei	ole	OPn	brändin	
mukainen, mutta sarjakuvaa piirtäessä-
ni pyrin kenties neutraalimpaan visuaa-
liseen ja kielelliseen tyyliin kuin muissa 
sarjakuvaprojekteissani. Tietyllä tapaa 
pyrin tyylillisesti OPn ilmeen mukai-
seen ilmaisuun valitsemani tekniikan 
ja esitystavan puitteissa. Sarjakuva ei 
siis	ole	brändinmukainen,	mutta	se	on	
tarkoituksella viitteellinen siihen suun-
taan. 
 Sisäinen viestintä on yleisesti yri-
tyksissä vapaampaa ja vähemmän sään-
nösteltyä kuin ulkoinen viestintä, mutta 
tämä johtunee siitä, että sisäistä viestin-
tää tekevät useat yrityksen työntekijät, 
eivät ainoastaan viestintään erikoistu-
neet	henkilöt.	Brändin	tarkoituksena	
on	luoda	eroja	muuten	samankaltaisten	
tuotteiden	ja	palveluiden	välille.	Sen	

tarkoitus on olla tunnistettava ja ennak-
koon määrättyjä ajatuksia ja mielikuvia 
herättävä, joten on väistämätöntä, että 
brändin	kanssa	jatkuvasti	tekemisessä	
olevat	ihmiset	tottuvat	brändiin	ja	sen	
visuaalisen esitystavan ominaisuuk-
siin.	Brändiä	mukailematon	tyyli	voi	
tästä	syystä	tuntua	tuoreelta	ja	uudel-
ta.	Brändiä	mukailemattoman	tyylin	
viehätys voi olla selitettävissä joissain 
tapauksissa	uutuuden	viehätyksellä.	
Väitän, että sarjakuvallisen viestinnän 
vahvuus	on	se,	että	tekijän	saadessa	
ilmaisunvapaus,	voi	sarjakuvaa	tehdä	
loputtomalla määrällä erilaisia tyylejä, 
jolloin	sarjakuvailmaisu	on	aina	uudis-
tuskykyistä. 

3.5 Sarjakuvan kuvallinen 
ja sanallinen kerronta

Projektissa ilmeni myös eriäviä käsityk-
siä sarjakuvan kerronnasta ja visuaali-
sista keinoista. Projektin alkaessa hen-
kilökohtaisena tavoitteenani oli tuottaa 
sarjakuva,	jossa	olisi	mahdollisimman	
vähän tekstiä ja jonka kerronta olisi 
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suurimmalta osin visuaalista. Tämä 
ajatus perustui opintojeni aikana käy-
miini elokuvan, sarjakuvan ja tarinan-
kerronnan kursseihin, joista olin saanut 
sellaisen käsityksen, että ekonominen ja 
visuaalinen tarinankerronta on ihanne, 
johon kannattaa pyrkiä. Esimerkiksi 
Elävä kuva -kurssilla opeteltiin, miten 
kohtaus voisi kertoa tarinan ilman se-
littäviä vuorosanoja. Tällainen sanaton, 
visuaalinen kerronta on osa niin eloku-
van kuin sarjakuvan tekemistä, mutta 
sarjakuvassa kuvan lisäksi tekstillä on 
vahva rooli. Visuaalinen kerronta on 
minulle henkilökohtaisesti merkityksel-
listä ja tavoiteltavaa, mutta sarjakuva-
taiteilijat	yhdistelevät	tekstiä	ja	kuvaa	
monin eri tavoin.  
 Ekonominen sarjakuva pystyy 
viestimään ja kertomaan tarinaa mah-
dollisimman	vähällä.	Tällaisessa	muo-
dossa	sarjakuva	sisältää	sarjan	kuvia	
ja	helposti	tunnistettavia	symboleita	
(Eisner 1985, 8). Sarjakuva on ilmai-
sumuoto, jossa käytetään kahta merk-
kijärjestelmää, kuvia ja sanoja. Sarja-
kuvasemiotiikassa sanaa ja kuvaa voi 
tutkia kuvan ja tekstiaineksen suhteen 

kannalta,	mutta	toisaalta	voidaan	tutkia	
myös yksittäisten merkkien ilmaisua. 
Sarjakuvissa kuvallinen ja sanallinen 
ilmaisu	voivat	sulautua	yhdeksi	ono-
matopoieettiseksi merkiksi, jossa teks-
tin	graafinen	ulkoasu	täydentää	sanan	
merkitystä (Herkman 1998, 48-50). 
Esimerkiksi kovaa kuuluvaa ääntä voi-
daan	kuvata	isolla	tekstillä,	jolloin	sen	
merkitys korostuu. 
	 Kuvan	ja	sanan	suhde	vaihte-
lee	jokaisessa	sarjakuvassa.	McCloud	
(1994, 153-155) on kehittänyt luokitte-
lujärjestelmän, jolla kuvaillaan erilaisia 
tapoja	yhdistää	kuvia	ja	sanoja	sarjaku-
vassa. Hänen mukaansa sarjakuva voi 
olla sanapainotteinen tai kuvapainot-
teinen, jolloin toinen merkkijärjestelmä 
on selkeästi määräävämmässä asemas-
sa. Sarjakuvassa sana ja kuva voivat 
kuitenkin olla myös toisiaan tukevia 
tai samanarvoisia. Esimerkkeinä tästä 
ovat sellaiset sarjakuvat, joissa sama 
asia	kerrotaan	kahdesti,	ensin	sanoin	ja	
sitten kuvalla, tai sellaiset, joissa sana 
tai	kuva	täydentävät,	vahvistavat	ja	
selventävät toisiaan. Tiedon äärellä ja 
Miksi MVP ei riitä? edustavat	mieles-
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täni suurelta osin tätä mallia, jossa sana 
kertoo tarinan ja kuva kuvittaa ja tukee 
sanallista kertomusta. Sana on niissä 
kuvaa	vahvempi	tarinan	kulkua	edistä-
vä tekijä.

Alussa tavoitteeni ei siis toteutunut ja 
valmiissa	sarjakuvissa	on	edelleen	pal-
jon tekstiä. Sarjakuva on paikoitellen 
hyvin sanapainotteinen, jolloin kuvat 
toimivat kuvituskuvina. Tällaisissa koh-
dissa	kuva	tukee	sanaa.	Syitä	tällaiseen	
kerronnan rakenteeseen löytyy monia. 
Viestin visuaaliseksi muuttaminen vaati 
paljon työtä ja jätin tarkoituksella pro-
jektin ensimmäiseen versioon sellaisia 
ruutuja, joissa tekstiä oli mielestäni 
liian	paljon,	mutta	joiden	kohdalla	en	
ollut vielä keksinyt, kuinka muuttaisin 
tekstin kuvaksi. Työryhmä ei pitänyt 
visuaalisen kerronnan tavoitettani sa-
malla tavalla itseisarvona kuin minä ja 
kuvan seuraavaan versioon haluttiin 
itseasiassa lisää selittävää tekstiä. Lo-
pulta luovuin tästä tavoitteesta, sillä sa-
nallisen kerronnan muuttaminen kuval-
liseksi olisi vaatinut paljon työtä, eikä 
sitä koettu projektissa tarpeellisena.  

 Sarjakuvassa kieli ei ole vain kir-
joitussymboleista	muodostuneita	sanoja	
vaan	myös	muunlaisia	symbolisia	merk-
kejä,	kuten	efektejä	eli	esimerkiksi	hah-
mon	ahdistusta	kuvaavia	hikipisaroita	
tai katseen suuntaa ilmaisevaa katko-
viivaa. Pekka A. Manninen kirjoittaa 
artikkelissaan Whammo! Sarjakuvan 
kieli ja sarjakuvajulkaisut länsimaises-
sa kulttuurissa (46-47, 1996), että sar-
jakuva	rikkoo	tässä	ominaisuudessaan	
länsimaisessa kulttuurissa vallitsevaa 
tekstin ja kuvan kahtiajakoa. Mainitun 
kaltaiset lisäviivat toimivat esimerkiksi 
adjektiivin	tapaan	ja	kuvaavat	sanatto-
masti sarjakuvassa esitettäviä tunteita, 
tunnelmia ja tilanteita. Kai Mikkonen 
kirjoittaa, että sarjakuvan esitystavalle 
ovat olennaisia erilaiset kuvan ja sanan 
välimuodot	ja	merkeiksi	muuttuneet	
kuvan konventiot, kuten puhekuplat ja 
erilaiset	liikettä,	ääntä,	tunteita	ja	fyysi-
siä reaktioita ilmaisevat merkit. Tämän 
lisäksi kiinnostavaa on, kuinka toisis-
taan	erotettavissa	olevat	verbaaliset	ja	
visuaaliset elementit kytkeytyvät sar-
jakuvassa toisiinsa merkityksen tasolla 
(1996, 81-82). Kirjoitettu kieli ja piirret-
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Kuvat 14 & 15:
Ihanneprosessia ku-
vaavan sivun ensim-
mäisessä versiossa 
tekstiä on runsaasti, 
mutta viimeisessä 
versiossa tekstiä on 
vielä enemmän.
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ty	kuva	luovat	yhdessä	uuden	merkityk-
sen. 
 Tiedon äärellä sarjakuvassa 
muu teksti on samalla tavalla käsin 
tekstattua isoilla kirjaimilla kirjoitettua 
tekstiä, mutta tekoälyn puhe on teks-
tattu	digitaalista	kirjoitusta	matkivalla	
tyylillä. Sarjakuvan kerronta ja vuorosa-
nat on esitetty puhekuplina sekä muina 
kuvien sisäisinä teksteinä. Sarjakuvan 
kirjoitussymbolien	esitykseen	valittu	
fontti	vaikuttaa	viestin	luonteeseen.	
Projektin	alkuvaiheessa	ehdotin,	että	
voisin siistiä sarjakuvan käsin teks-
tattua tekstiä ja kokeilla myös, miltä 
teksti näyttäisi sarjakuvatyylillisellä 
kirjasintyypillä.	Ehdotus	hylättiin,	sillä	
työryhmän mielestä käsin kirjoitettu 
teksti tukee sarjakuvamaista ilmaisua 
ja kirjasintyypillä toteutettu teksti tekisi 
sarjakuvan tekstistä kliinisen ja muo-
dollisen.	Moni	sarjakuvaopas	tukee	tätä	
käsitystä ja sarjakuvissa teksti on usein 
käsinkirjoitettua, ellei kirjoittaja halua 
konekirjoituksella ilmaista esimerkiksi 
repliikeissä jotain hahmon luonteesta.

3.6 Häly ja viestinnälliset 
epäonnistumiset 

Viestinnällisen sarjakuvan tarkoitus on 
välittää harkitulla tavalla merkityksiä, 
mutta aina viestiminen ei ole virhee-
töntä. Projektin iteraatiokierroksilla 
tällaisia viestinnällisiä epäonnistumisia 
tuli usein ja niitä pyrittiin korjaamaan 
aina	niiden	ilmetessä.	Viestin	lähteen	
tahdosta	huolimatta	viestiin	liittyy	sel-
laisia häiriöitä, jotka rikkovat viestin 
selkeyttä ja vastaanotettavuutta. Häly 

Kuva 16
Tiedon	äärellä	
-sarjakuvassa 
robotin	”ääni”	
kirjoitettua eri-
laisella tekstillä 
kuin muu sarja-
kuvan teksti.
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sotkee lähettäjän aikomuksia ja rajoit-
taa	halutun	informaation	viestimistä	
(Fiske 1992,22). Visuaalisessa viestin-
nässä miellän hälyn sellaisiksi visuaa-
lisiksi merkeiksi, jotka jollain tavalla 
epäonnistuvat tehtävässään välittää 
merkityksiä.  
	 Esittelen	yhden	monta	iteraa-
tiokierrosta kestäneen työlään korja-
usprosessin, jossa kuitenkin lopulta 
pääsimme hyväksyttävään lopputu-
lokseen. Kuvassa on tarkoitus kuvata 
tekoälyn vaikutusta asiakkaan saamaan 
palveluun. Sarjakuvan ensimmäisessä 
versiossa en vielä osannut ratkaista, 
miten	esittäisin	ruudun	monimutkaisen	
viestin ja käytin kuvituksena ennakko-
materiaaleista saamaani kuvaa. Tämän 
version	ei	ollut	tarkoitus	jäädä	valmii-
seen sarjakuvaan, mutta halusin kokeil-
la, miltä sarjakuvan sisälle laitetut pro-
sessikuvat toimisivat. Tämä ruutu sai 
paljon kritiikkiä: sen koettiin rikkovan 
sarjakuvan sujuvaa kulkua ja se tuntui 
erilliseltä muuhun sarjakuvaan ver-
rattuna.	Työryhmä	halusi,	että	ruudun	
viesti kuvattaisiin jollain muulla tavalla 
kuin prosessikuvalla tai kaaviolla. Tämä 

ruutu	siis	hylättiin	ja	lähdin	työstämään	
seuraavalle	kierrokselle	erilaista	ideaa,	
joka vastaisi paremmin työryhmän toi-
vomaa kuvaa.  
 Seuraavasta versiosta tein yk-
sinkertaisen,	sillä	halusin	viedä	sen	
mahdollisimman	kauas	prosessikuvan	
nuolien,	tasojen	ja	aikamääreiden	maa-
ilmasta.	Kuvassa	informaatiota	antaa	
oikeastaan ainoastaan teksti. Kuvien 
on tarkoitus kuvittaa tekstiä ja toimia 
huomion kiinnittäjinä, jotka tekevät 
kuvasta vähemmän tylsän. Tämän ver-
sion koettiin kertovan liian vähän ja 
olevan liian yksinkertainen. Se ei ker-
tonut tarpeeksi selkeästi ja tehokkaasti 
erilaisten palveluvaihtoehtojen eroista, 
niiden	työmääristä	eikä	asettanut	niitä	
mihinkään järjestykseen. Versio meni 
siis liian kauas ensimmäisen version 
prosessikuvasta, joka oli sisällöltään 
liian monimutkainen. 
 Kolmannen iteraatiokierroksen 
ruutu oli jo lähellä lopullista: siinä nä-
kyi työryhmän mukaan selkeästi vaih-
toehtojen erot ja käytettävät resurssit. 
Vaihtoehdot	myös	esitettiin	kolmena	
eri vaihtoehtona. Tämä ruutu ei kui-
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Kuva 17:
Ensimmäinen 
työstöversio, 
jossa on käy-
tetty ennak-
komateriaalin 
prosessiku-
vaa.

Kuva 18:
Toinen versio 
ei antanut tar-
peeksi tietoa 
paleluvaihto-
ehdoista.
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Kuva 19:
Kolmas 
vaihtoehto oli 
muuten hyvä, 
mutta hahmo-
jen ilmeet ha-
luttiin vastaa-
maan palvelun 
mieluisuutta.

Kuva 20:
Neljäs ja vii-
meinen versio.
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tenkaan ryhmän mielestä esittänyt 
tarpeeksi selkeästi sitä, mikä vaihto-
ehdoista	on	kaikkein	mieluisin,	sillä	
kaikki	kuvan	hahmot,	robotit	ja	ihmi-
nen, hymyilevät samalla tavalla. Ruutua 
haluttiin muuttaa vielä sellaiseksi, että 
hahmojen ilmeet vastaisivat palvelu-
vaihtoehdon	mieluisuutta. 
 Neljäs ja viimeinen versio on siis 
kolmas versio hyvin pienin muutoksin. 
Tähän versioon oltiin tyytyväisiä, vaik-
ka itse vielä epäilinkin tekstin asettelun 
selkeyttä ja luettavuutta. Työryhmä piti 
sitä kuitenkin valmiina, enkä lähtenyt 
työstämään	kuvaa	enää	pidemmälle. 
 Suuri osa viestinnällisesti epäsel-
vistä kuvista saatiin korjattua projektin 
aikana. Valmiiseen sarjakuvaan päätyi 
kuitenkin yksi sellainen kuva, joka ei 
lopulta pystynyt välittämään haluttua 
merkitystä lukijoille onnistuneesti. 
Tässä	tilanteessa	voidaan	väittää,	että	
viestintä on ollut epäonnistunutta ja 
kuva	on	pelkistetty	liian	abstraktiksi	
välittääkseen halutun viestin. Tämä oli 
palautteen suhteen poikkeuksellinen 
tapaus, sillä muusta sarjakuvasta en 
ole saanut palautetta muilta kuin työ-

ryhmän jäseniltä. Kuvan on tarkoitus 
esittää suurelta osin upoksissa olevaa 
jäävuorta,	joka	toimii	symbolina	suurel-
le määrälle tietoa, josta päästään käsiksi 
vain pieneen osaan. Tutkimushaastatte-
luissa kävi ilmi, että tämä kuva herätti 
paljon hämmennystä, joten sitä päätet-
tiin muokata vielä projektin päätyttyä 
sisältämään selkeämpiä visuaalisia vih-
jeitä. Järvinen kuvaili tilanteita, joissa 
sarjakuvaa oli näytetty työntekijöille ja 
jossa	osa	ei	hahmottanut	kuvasta	veden	
alle uppoutunutta jäävuorta vaan siirto- 
tai	kivilohkareen.	Järvinen	ehdotti,	että	
joko kuvaan tulisi lisätä selkeyttäviä 
elementtejä tai tekstiin selkeä viittaus 
jäävuoreen. Muokkasin	kuvaan	veden	
laineita ja kaloja, jotka saavat oranssin 
alueen	näyttämään	enemmän	vedeltä	
kuin aiemmin. 
	 Jäävuori-tapaus	todistaa,	että	
tekstit ovat aina monimerkityksellisiä 
tekijän tavoitteista huolimatta. Kuvan 
yleisö huomaa vain osan kuvan merki-
tyksistä ja erilaiset yleisöt huomaavat 
erilaisia merkityksiä (Barker 2005, 
325). Kuvan viestinnälliseen epäonnis-
tumiseen vaikutti se, että sarjakuvan te-
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kijöillä oli erilainen käsitys kuvan vies-
tistä kuin sen muilla katsojilla. Kuvan 
viestinnällistä tavoitetta ei saavutettu, 
sillä kuvaan jäi liian paljon tilaa tulkita 
erilaisia merkityksiä. 

Kuva 21:
Vasemmalla epäselkeäksi koettu kuva jäävuoresta. Oikealla versio, jossa enemmän 
visuaalisia vihjeitä.



Taidepedagogin rooleja 
yritysmaailmassa
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Tässä	luvussa	pohdin	taidepedagogin	
mahdollisia	rooleja	kaupallisissa	or-
ganisaatioissa	sekä	pedagogiikan	ja	
viestinnän eroja ja yhtäläisyyksiä. Etsin 
vastauksia	kirjallisuudesta	sekä	piirros-
videoita	tekevien	Tussitaikurien	haas-
tatteluaineistosta.	Tämän	lisäksi	pohdin 
näiden projektien asiakas-tilaajarooli-
tusta.

4.1 Taidepedagogi visuaa-
lisen viestinnän tekijä-
nä

Pedagoginen	osaaminen	voi	tuoda	vi-
suaalisen viestinnän tekemiseen uusia 
näkökulmia. Visuaalisen viestinnän 
kentällä	toimii	myös	taidepedagogeja.	
Tussitaikurit oy, joka on erikoistunut 
selkeään, pelkistettyyn ja sarjakuva-
tyyliseen visuaaliseen viestintään, on 
perustettu vuonna 2012 ja se työllis-
tää noin 20 työntekijää, joista moni 
on opiskellut tai valmistunut kuva-
taideopettajaksi.	Tämä	johtuu	siitä,	
että toinen yrityksen perustajista on 
koulutukseltaan	taidepedagogi.	Tussi-

taikureiden	päätuote	on	piirrosvideo,	
mutta he tekevät myös kuvituksia ja 
livekuvituksia, joissa piirtäjä tulee ku-
vittamaan reaaliaikaisesti tapahtumaan.  
 Haastattelin Tussitaikurit oy:n 
Antti Niemistöä ja Eero Saarikoskea 28. 
syyskuuta	2018	Helsingissä	saadakseni	
visuaalisen	viestinnän	tekijöiden	näke-
myksen aiheestani. Niemistö on teknii-
kan tohtori ja toimii haastattelun aika-
na Tussitaikurien myyntijohtajana. Hän 
aloitti	videoprojektien	vetäjänä,	mutta	
vastaa nykyään asiakastyöstä. Saarikos-
ki on toiminut yrityksessä taiteilijana 
lähes Tussitaikurien perustamisesta 
lähtien ja on haastattelun tekemisen 
aikana työstämässä taiteen maisterin 
tutkintoaan	Aalto-yliopiston	kuvataide-
kasvatuksen koulutusohjelmassa. Tai-
teilijan työhön kuuluu niin kuvittajan 
kuin	graafikon	työtä	ja	videoiden	käsi-
kirjoitukseen osallistumista. 
 Tussitaikurit tekevät piirrosvi-
deoita	yrityksille,	julkisille	organisaa-
tioille	ja	yhdistyksille,	jotka	haluavat	
viestiä monimutkaisia asioita tiiviillä ja 
helposti mieleen jäävällä tavalla. Syitä 
videoiden	tilaamiselle	voivat	olla	halu	
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esitellä	uusi	tuote	tai	palvelu,	tehdä	yri-
tyksen tai organisaation yleinen esittely, 
jalkauttaa strategia sisäisesti tai vies-
tiä siitä ulospäin, tai esitellä julkisesti 
rahoitetun hankkeen loppuraportti ja 
tulokset. Tämän lisäksi Tussitaikurit 
tekevät	jonkin	verran	tiedeviestintää	ja	
”jokereita” eli muita töitä, jotka vaihte-
levat ja joita on vaikea määritellä ylei-
sesti. 
 Saarikoski ja Niemistö kuvaile-
vat yritystä visualisointitaloksi ja toi-
saalta	videotaloksi,	vaikka	yrityksellä	
ei	ole	tästä	heidän	mukaansa	virallista	
pysyvää kantaa. Työntekijät ovat moni-
puolinen joukko, jolla on monenlaisia 
koulutustaustoja. Tutkijana kiinnostuin 
yrityksestä,	sillä	moni	kuvataidekasva-
tuksen koulutusohjelmasta valmistunut 
on päätynyt sinne töihin ja ennakkokä-
sitykseni oli haastattelun aikaan, että 
tämä	pedagoginen	osaaminen	näkyy	
myös yrityksen tuottamissa piirrosvi-
deoissa.	Niemistö	kuvailee	yrityksen	
rakennetta epähierarkkiseksi, vaikka 
hänen mielestään nyt yrityksen kasvet-
tua	on	täytynyt	organisaatioon	tuoda	
mukaan joitain esimiesrakenteita. 

 Tussitaikurien	videoissa	piirtäjä,	
jonka	käsi	näkyy	videossa	piirtämässä,	
piirtää valkoiselle tussitaululle pelkis-
tetyllä ja sarjakuvamaisella tyylillä. 
Piirrosta ohjaa kertojan ääni ja yhteis-
vaikutuksena	syntyy	piirrosvideo,	jonka	
tavoitteena on viestiä tiiviisti ja selkeäs-
ti tilaajan toivoma viesti. Kun kysyin 
syytä tähän pelkistettyyn tyyliin, Saari-
koski	kuvailee	miksi	videoita	tuotetaan	
tällaisella tyylillä seuraavasti:

“Tässä on tosi monta ajatusta, 
jotka nousevat. Päällimmäinen 
tietenkin se ihan sellainen karu 
realismi, että jos videon pituus 
on minuutti tai minuutti kol-
mekymmentä ja siinä täytyy 
kuitenkin käsitellä aika iso asia 
läpi, niin on pakko pelkistää ja 
tiivistää tosi paljon. Mikä on 
varmaan myös se syy, min-
kä takia me ollaan ylipäätään 
olemassa, että maailmassa 
on tällainen ns. viestintätarve 
viestiä asioita tiiviisti ja no-
peasti, mutta niin, että niitä on 
kuitenkin mukava ja mielen-
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kiintoinen seurata.” 

	 Niemistö	mainitsee,	että	vide-
oiden	ensisijainen	tavoite	ei	ole	olla	
kauniita	vaan	videoissa	voidaan	käyttää	
”rumia”	symboleita	kuten	nuolia,	jotka	
tuovat kuvaan rakenteen ja luettavuu-
den.	Saarikoski	kertoo,	että	yrityksen	
alkuaikoina tehtiin maalailevampia 
töitä,	mutta	niiden	huomattiin	toimivan	
huonommin	tässä	esitysformaatissa,	
koska kuvassa oli samanaikaisesti liian 
paljon asioita ja se teki kuvista luku-
kelvottomia. Tällöin katsojakokemus 
ylittää jonkin rajan ja sen sijaan, että 
ajatusta pystyisi seuraamaan selkeästi 
ja ymmärrettävästi, katsoja jää häm-
mentyneeksi,	koska	ei	ehdi	prosessoi-
maan,	mitä	kuvassa	tapahtuu.	Symbo-
lien käyttö ja pelkistäminen ovat siis 
ymmärrettävyyttä lisääviä keinoja myös 
Tussitaikurien	piirrosvideoissa,	yhtäläi-
syys, jonka ne jakavat sarjakuvan kans-
sa. 
 Hiljainen tieto ohjaa Saarikosken 
mukaan niitä kuvan rakentamiseen liit-
tyviä käytännön valintoja, joita jokapäi-
väisessä työssä tekee. Koulutustausta 

ja	pedagoginen	osaaminen	vaikuttavat	
työn	taustalla,	kuten	myös	työtä	tehdes-
sä käytännön kautta opittu. Osaamisen 
syiden	sanallistaminen	ei	ole	pakollista	
kaupallisessa toiminnassa, kun teke-
mällä syntyy käsitys siitä, mikä toimii. 
Huomasin tämän saman omassa työs-
kentelyssäni, jossa tehtyjä valintoja ei 
ehtinyt	miettiä	tehdessä,	vaan	vasta	
työn	valmistuttua	ja	sitä	analysoidessa. 
	 Taidepedagogisten	opintojen	li-
säksi Saarikoski painottaa yleisesti kor-
keakouluopintojen vaikutuksen tärke-
yttä omassa työssään. Hänen mukaansa 
abstraktien	asioiden	kanssa	työskentely,	
olennaisen poimimisen ja ymmärtämi-
sen	taito	auttavat	asiakkaan	tarpeiden	
ja ajatusten ymmärtämisessä, vaikka 
asian ilmaisu olisikin monimutkainen. 
Niemistö	tukee	ajatusta	kommentoiden,	
että työ vaatii korkeakoulututkinnosta 
saatavia taitoja, kuten kokonaisuuksien 
löytämistä,	asioiden	välisten	vuoro-
vaikutus-	ja	syy-seuraussuhteiden	ja	
korrelaatioiden	ymmärtämistä,	sanal-
listamista ja kuvallistamista. Saarikoski 
kertoo, että joissakin projekteissa visu-
alisoitava sisältö on sellaista, että sitä ei 
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yksinkertaisesti ymmärrä. Keskustelua 
seuraamalla pystyy kuitenkin hahmot-
tamaan,	mistä	kokonaisuudessa	on	kyse	
ja missä suhteissa asiat ovat toisiinsa, 
vaikka	videon	aihe	olisikin	projektin	
alussa tekijälle vieras. Aiheeseen sukel-
taminen ja siitä käsikirjoitusten tekemi-
nen viimeistään antaa sellaisen käsityk-
sen	aiheesta,	että	siitä	voi	piirrosvideon	
tehdä. 
	 Taidepedagogin	näkökulmasta	
OP Vakuutuksen kanssa toteutettu pro-
jekti on erityisen kiinnostava. Vaikka 
projektissa	haettiin	toteuttajaksi	taide-
pedagogia,	oli	projektissa	lopulta	hyvin	
vähän	taidepedagogista	sisältöä.	Projek-
tin alussa puhuttiin siitä, kuinka siinä 
haluttaisiin opettaa yrityksen työnteki-
jöille	ja	johdolle	vaikea	konsepti, mutta 
projektin	edetessä	sen	pedagoginen	
tavoite muotoutuikin viestinnälliseksi. 
Viestinnällisen projektin toteuttamises-
sa	pedagogisesta	osaamisesta	oli	kui-
tenkin	hyötyä,	sillä	se	antoi	valmiudet	
miettiä sarjakuvia lukijan kannalta ja 
suunnitella ne sellaisiksi, että ne olisi-
vat	mahdollisimman	helposti	ymmär-
rettävissä. Sarjakuvia ei voi mielestäni 

kutsua	täysin	pedagogisiksi,	sillä	niiden	
lukukokemukseen	ei	liity	pedagogiik-
kaan elimellisesti kuuluvaa vuorovai-
kutusta. Sarjakuvat toimivat kuitenkin 
ponnahduslautana	keskustelulle,	joten	
niistä voisi puhua viestintävälineinä tai 
toisessa kontekstissa opetusmateriaalei-
na. 
	 Taidepedagogin	koulutus	tarjosi	
projektissa toimimiseen muitakin hy-
viä	taitoja.	Koin	vahvuudekseni	kyvyn	
kuunnella	ja	halun	todella	ymmärtää,	
mitä sarjakuvissa halutaan kuvata. Vi-
suaalisen	alan	asiantuntijuus	ja	peda-
goginen	lähestymistapa	yhdistyvät	mie-
lestäni kyvyksi keskustella ja avustaa 
toisten ajatukset ilmi sekä esittää omat 
näkemykset selkeästi. Saarikoski nostaa 
esille	viestinnän	tekemisessä	taidepeda-
gogin vahvuuksiksi kuvasta puhumisen 
ja	kuvan	äärellä	olemisen	taidon	sekä	
sen,	että	taidepedagogi	osaa	suunnitella	
asiakkaan kertoman visuaaliseen muo-
toon	ja	kuvailla	asiakkaalle	ideansa.
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4.2 Opettamista vai viestin-
tää? −erilaisten alojen 
erilaiset kielet

Projektin aikana aloin kiinnittää huo-
miota siihen, miten paljon viestimisellä 
ja opettamisella oli yhteistä, jopa niin 
paljon, että käsitteitä käytettiin projek-
tin aikana ristiin tarkoittamaan samaa 
asiaa. OP Vakuutuksella projektin ta-
voitteena oli opettaa ja visualisoida, 
eikä projektista puhuttu viestintäpro-
jektina. Projekti on mielestäni kuiten-
kin lopulta viestinnällinen, vaikka sen 
tavoitteiksi aina paikoitellen nimettiin 
opettaminen. Haastattelujen perus-
teella työryhmän jäsenille viestinnän 
ja opettamisen erot eivät näyttäytyneet 
toisistaan	eroavina,	vaikka	pedagogii-
kan ja viestinnän alan toimijat varmasti 
näkevät	näiden	välillä	suuria	poikkea-
vuuksia. 
 Tarkastellessani Tussitaikurien 
piirrosvideoita	ja	kuvituksia,	näen	niis-
sä	paljon	pedagogisia	ominaisuuksia,	
sillä niissä tutustutetaan katsojat uusiin 
asioihin ja asiat kerrotaan selkeällä ta-

valla, joka auttaa katsojaa sisäistämään 
ne	mahdollisimman	hyvin.	Saarikoski	ei	
ole	koskaan	miettinyt	tekemistä	peda-
gogiikan kautta. Saarikoski, joka toimii 
Tussitaikureissa ammattinimikkeellä 
taiteilija,	kertoo	kokevansa	pedagogin	
roolin itselleen vieraaksi työssään. Hän 
näkee tekemisessä ensisijaisesti vies-
tinnällisen tavoitteen, vaikka toteaakin, 
että	videot	voi	nähdä	pedagogisina.	
Hän miettii kuvitusta suunnitellessaan 
ymmärrettävyyttä, mutta ei koe opetta-
vansa asioita katsojalle. Saarikoski kui-
tenkin nostaa kiinnostavan ajatuksen 
esille: “Mutta liittyykö tämä myös sel-
laiseen laajempaan kysymykseen, että 
missä määrin viestintä on ylipäätään 
pedagogista? Että miten näitä element-
tejä erottelee toisistaan.“ Viestinnällä ja 
pedagogiikalla	on	yhtymäkohtia	ja	hän	
kertoo,	että	taidekasvatuksen	opinnois-
ta on varmasti kertynyt hiljaista tietoa, 
jota työssä usein käytetään: “Yksi puoli 
tässä on, että me yleensä tullaan ul-
kopuolisina johonkin taloon, jossa on 
joku asia, joka on meille itsellemmekin 
vierasta. Tämä (työ) on ehkä sikälikin 
pedagogista, että mä itse koen, että se 
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hyvän videon käsikirjoituksen tekemi-
nen on sitä, että mä koetan itselleni se-
littää, että mistä tässä on kyse tiiviissä 
ja selkeässä muodossa.”  
 Viestinnän päätavoite on sama 
kuin	pedagogiikan,	eli	yrittää	saada	
vastaanottaja ymmärtämään tai oival-
tamaan viestittävä tai opetettava asia. 
Saarikoski ja Niemistö painottavat itse 
oivaltamisen	tärkeyttä	videoissa.	Nie-
mistön	mielestä	on	tärkeää,	että	videon	
avainviesti esitetään niin, että sen voi 
oivaltaa itse, ja että se ei ole rauta-
langasta väännetty. Saarikoskenkaan 
mielestä	videoiden	käsikirjoittaminen	
opettamistarkoituksella ei ole hyvä läh-
tökohta. Haastattelussa ilmenee, että 
minun ja haastateltavien näkemykset 
pedagogiikasta	ja	pedagogisuudesta	
eroavat toisistaan. Saarikoski ja Niemis-
tö tuntuvat näkevän viestinnän tasa-ar-
voisempana	tiedon	välityksen	tapana,	
kun	taas	pedagogiikkaan	liittyy	ajatus	
valta-asemasta	ja	validoidun	tiedon	siir-
tämisestä kertojalta katsojalle. Itse näen 
viestinnän	ja	pedagogiikan	vallankäytön	
asemat toisin päin. Kiinnostavaa onkin, 
että molempien tutkimuksessa käsitel-

lään manipulaatiota ja vallankäyttöä, 
mutta molempiin tieteenaloihin sisältyy 
tutkimuksen ja käytännön suuntauksia, 
joissa	niiden	vaikuttavuutta	ei	tarkastel-
la kriittisellä tavalla.

4.3 Tilaustyö, tilaaja ja asi-
akas

OP Vakuutukselle tekemäni työ on 
tietyllä tapaa hyvin tavanomainen ti-
laustyö, johon kuitenkin kuuluu epä-
tavanomainen tutkimusosuus. OP Va-
kuutus on työn tilaaja ja asiakas ja minä 
olen toteuttaja. Työ oli lyhytaikainen 
projekti, jossa tein tilaustyönä kaksi 
viestintäteosta. Sarjakuvan tekeminen 
tilaustyönä yritykselle eroaa sarjakuvan 
tekemisestä taiteellisesti kokeilevana 
projektina. Aikaisemmin tekemäni 
sarjakuvat ovat olleet henkilökohtaisia 
projekteja, jotka olen käsikirjoittanut 
ja piirtänyt itse. En ole aiemmin tehnyt 
sarjakuvaa	yhteistyössä	muiden	teki-
jöiden	kanssa,	mutta	yhteistyöskentely	
ei ole mitenkään epätyypillistä ammat-
tisarjakuvien tekijöille. Aikaisemmin 
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tekemiini sarjakuviin ei ole myöskään 
kohdistunut	rahallisia	tai	kaupallisia	
paineita.	Yritykselle	tehdylle	sarjaku-
valle asetettiin tiukemmat ja tarkemmat 
vaatimukset kuin taiteelliselle sarjaku-
valle. Viestinnällisen sarjakuvan tulee 
välittää tiettyjä ennalta määriteltyjä 
merkityksiä, jotka määrittelee tilaaja. 
Vaatimukset	kohdistuivat	sarjakuviin	
kokonaisvaltaisesti, sillä ne määritteli-
vät sarjakuvien sisällön, viestinnälliset 
tavoitteet sekä osittain myös esitysmuo-
don.	Sain	vapauden	päättää	esitystyylis-
tä sekä narratiivisesta rakenteesta.  
 OPn projektin lopputuotos on 
yhteistyön tulos. Sarjakuvaa työstettiin 
yhdessä	tekijän	ja	tilaajan	kanssa	ja	sitä	
muokattiin tilaajan tekemien huomioi-
den	ja	kritiikin	pohjalta	useaan	ottee-
seen.	Tussitaikureiden	Niemistö	kertoo,	
että työssään he osallistavat asiakasta 
samalla tavalla käyttäen	ideointipajoja.	
Asiakkaan osallistamisesta pyritään te-
kemään helppoa ja Tussitaikurit ohjaa-
vat	prosessia	vahvasti.	Ideointivaiheissa	
asiakkaalle	annetaan	mahdollisuus	vai-
kuttaa	piirrosvideon	käsikirjoitukseen	
ja kuvakäsikirjoitukseen ja eri asiakkaat 

osallistuvat eri työpanoksilla. Niemistö 
kertoo, että jotkut asiakkaat eivät oikein 
osaa sanoa mitään ja antavat käsikir-
joittajalle ja piirtäjälle hyvin paljon 
vapautta	videon	tekemisessä.	Toiset	
asiakkaat taas tulevat jo ensimmäiseen 
tapaamiseen	hyvin	valmiiden	ideoiden	
ja mielikuvien kanssa. Niemistö antaa 
esimerkin asiakkaasta:

“Me tehtiin yhdelle rakennus-
firmalle strategiavideo, niin ne 
ehdottivat heti ensimmäisessä 
tapaamisessa, missä ei vielä 
pitänyt puhua kuvituksesta, 
että “hei voisiko se päättyä sil-
leen, että se olisi pyramidi se 
kuva?”. Me todettiin, että totta-
kai se voi päättyä sillä tavalla, 
että se on pyramidi se kuva. 
Semmoinen siitä sitten tuli. Eli 
joskus se kokonaisidea, jonka 
varaan lähdetään niitä yksi-
tyiskohtia rakentamaan, tulee 
sieltä (asiakkaalta) suoraan.”

 Niemistö kertoo, että Tussitai-
kurit pyrkivät kuulemaan asiakasta ja 
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tekemään	asiakkaan	toiveiden	mukaista	
viestintää puskematta omaa mielipi-
dettään	viestiin	toisin	kuin	jotkin	muut	
olemassa olevat viestintätahot. Hänen 
mukaansa asiakkaat kuitenkin ostavat 
yritykseltä	heidän	tarjoamansa	asi-
antuntevan näkemyksen, ja välillä on 
oikein olla eri mieltä asioista, jotta lo-
pulliseen tuotokseen ei tule ratkaisuja, 
joita	myöhemmin	jouduttaisiin	katu-
maan.  
 OP Vakuutuksen työntekijät 
eivät	esittäneet	korjausehdotuksia	sar-
jakuvan piirrostyyliin tai tekniikkaan: 
kommentit koskivat aina viestittävää 
sisältöä, ymmärrettävyyttä, tarinan 
rakennetta tai kirjoitettua tekstiä. Piir-
rostyyli oli minulle tekijälle tärkeää ja 
käytin sen työstämiseen aikaan, mutta 
työryhmä	keskittyi	sarjakuvien	muiden	
osien parantamiseen. Järvinen kom-
mentoi, että piirrostyylillä on kyllä vä-
liä, mutta hän ei kokenut tarpeelliseksi 
muuttaa sitä, sillä tyyli oli alusta lähtien 
toimiva. Saarikoski kertoo, että hänen 
työssään asiakkaat harvoin haluavat 
vaikuttaa itse piirrostyyliin, vaikka heil-
lä	olisi	siihen	mahdollisuus.	Niemistö	

kertoo, että asiakas on tyytyväinen, 
kunhan	asia	tulee	visualisoiduksi	jollain	
tavalla selkeästi ja hyvän näköisesti, 
eikä ole tarvetta tai halua vaikuttaa 
siihen,	kenen	kädenjälki	ja	piirrostyyli	
videon	takana	on.	Ulkoisesti	Tussitaiku-
rien	tyyli	on	tarpeeksi	yhdenmukainen	
ja Niemistö arvelee, että asiakkaat ha-
luavat	juuri	tuolla	tyylillä	tehtyjä	vide-
oita	eli	haluavat	videota,	jotka	näyttävät 
Tussitaikurien tekemältä. Eroavuus yri-
tyksen	tai	yhdistyksen	normaalista	visu-
aalisesta	ilmeestä	nähdään	jännittävänä	
ja toivottavana asiana. Jotkin asiakkaat 
haluavat,	että	videot	mukailevat	heidän	
visuaalista ilmettään ja silloin Tussi-
taikurit saattavat muuntaa tyyliään tai 
käyttää	asiakkaan	määräämiä	brändi-
värejä. On myös sellaisia yrityksiä, jotka 
eivät	voi	tilata	piirrosvideoita	Tussitai-
kureilta,	koska	tyyli	ei	sovi	heidän	visu-
aaliseen ilmeeseensä. 
 Iteraatiokierrosten tehtävänä 
on	mahdollisimman	hyvän	lopputulok-
sen saavuttamisen lisäksi varmistaa, 
että projektin sisältö vastaa asiakkaan 
määrittelemää	asiaa.	Tussitaikureiden	
työprosessissa asiakkaan toinen tehtävä 
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on valvoa, että visualisoitava asia pysyy 
koko projektin ajan oikeana. Tussitai-
kurit osallistavat asiakasta aktiivisesti 
läpi koko projektin. Tästä on hyötyä, 
kun	videon	aihe	on	käsikirjoittajille	ja	
piirtäjille vieras ja on vaikeaa hahmot-
taa, mistä on kyse ja mitkä ovat asioi-
den	väliset	suhteet	ja	vuorovaikutukset.	
Saarikoski kertoo, että laatuun, asiakas-
kontaktiin ja -prosessiin panostaminen 
ovat tärkeitä. Asiakkaat vaikuttavat hä-
nen mielestään tyytyväisiltä siihen, että 
viestintää	voidaan	tehdä	selkeästi	ja	
sovitussa	aikataulussa	niin,	että	yhdessä	
tekemällä päästään hyviin lopputulok-
siin.  
 Tarinan visualisointi –projektis-
sa asiaosaaminen tuli OP Vakuutuksen 
puolisilta työryhmäläisisiltä ja visuaa-
linen osaaminen tekijältä. Tästä syystä 
oli	järkevää	työskennellä	yhdessä	koko	
projektin ajan, sillä näin pystyttiin var-
mistamaan, että taiteellisen prosessin 
päätyttyä	viestittävä	asia	oli	edelleen	
sitä, mitä aluksi suunniteltiin.



Yhteenvetoa
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Tässä luvussa kokoan tutkimuksen 
päätelmiä, kriittisiä huomioita ja tu-
loksia. Luku on jaettu käytännön huo-
mioihin kaupallisessa organisaatiossa 
toimimisesta, huomioihin sarjakuvasta, 
huomioihin	viestinnän	ja	pedagogiikan	
vertailusta, sekä huomioihin yleisöstä 
ja yleisön kasvattamisesta. Käytännön 
huomiot koostuvat huomioista 
kaupallisessa organisaatiossa 
toimimisesta, monialaisessa ryhmässä 
työskentelystä ja viestinnällisen sar-
jakuvan luomisprosessista tuossa toi-
mintaympäristössä. Sarjakuvahuomiot 
koostuvat merkkeihin ja sarjakuvakie-
leen	liittyvästä	pohdinnasta.	Viestin-
tää	ja	pedagogiikkaan	käsittelevässä	
tekstissä	mietin	viestinnän	pedagogisia	
ominaisuuksia sekä viestinnän ja pe-
dagogiikan	eettisyyttä.	Lopuksi	Pohdin	
yleisöä ja organisaatioviestinnän vaiku-
tusta yleisöön.

5.1 Kaupallisessa organi-
saatiossa toimimisesta

Kaupallisessa organisaatiossa työsken-

telyllä oli useita käytännön vaikutuksia 
produktion	ja	tutkimuksen	tekemiseen.	
Vaikka projektissa syntyneet viestin-
nälliset sarjakuvat tuotettiin OP vakuu-
tuksen sisäiseen viestintään, vaikutti 
kaupallisen organisaation toimintaym-
päristö projektiin ja sen tuloksiin. 
 Sarjakuvan tekeminen kaupalli-
sessa organisaatiossa oli tavoitteellista 
ja aikataulu oli selkeän jäsennelty pro-
jekti- ja työryhmätyöskentelyn takia. 
Nopeassa aikataulussa työskentely 
oli	mahdollista,	sillä	sarjakuvan	teko-
prosessi oli minulle tuttu ja minun ei 
tarvinnut	oppia	yrityksen	ja	erheiden	
kautta, mitä sarjakuvan tekeminen pi-
tää sisällä. Haasteellisen projektista teki 
sen vaikea sisältö, joka oli muunnettava 
ensin tarinaksi ja käsikirjoitukseksi ja 
lopulta visuaaliseen muotoon, jossa 
viesti	välittyisi	mahdollisimman	sel-
keästi. Kaupallisessa organisaatiossa 
työskentely ohjasi sarjakuvan tekemistä 
muillakin tavoilla, muun muassa tyyliä 
ja sarjakuvan kieltä. Sarjakuvien val-
mistuttua huomasin, että esimerkiksi 
sarjakuvan huumori oli hyvin erilaista 
kuin aikaisemmin tekemissäni sarjaku-
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vissa. Tyylillisesti sarjakuvat ovat ennen 
kaikkea	selkeitä	ja	niiden	tekemisessä	ei	
ole otettu suuria kokeellisia riskejä. 
 Projekti toteutettiin organisaa-
tion	muiden	projektien	malliin	ja	sen	
toimintakielenä oli aluksi kaupalliselle 
organisaatiolle tyypillinen kieli. Orga-
nisaation ulkopuolisen tekijän mukaan 
tullessa kielestä täytyi kuitenkin neu-
votella	uudestaan,	sillä	käytetty	kieli	
oli minulle ennalta tuntematonta. Wiio 
(1994, 114) kirjoittaa, että kielen mer-
kitykset syntyvät sosiaalisena sopimuk-
sena. Työryhmälle siis kehittyi yhteinen 
sopimus käytetystä kielestä, jossa sa-
nojen merkitykset muuttuivat palvele-
maan juuri tämän ryhmän tarkoituksia. 
Kaupallisen organisaation kielessä 
käsitteiden	merkitykset	muuttuivat	ja	
käsitteille	muodostui	uusia	merkityksiä:	
opettaminen ja viestiminen saivat 
projektissa saman merkityksen, vi-
suaalinen ja visualisointi saivat uusia 
merkityksiä	ja	tarina-sana	alkoi	saada	
useita erilaisia merkityksiä. Samalla or-
ganisaation työkieleen kuuluvat, mutta 
minulle tuntemattomat termit jäivät 
käytetystä kielestä pois. 

 Yrityskontekstissa toimiminen ja 
sen käytännöt vaikuttivat tutkimuksen 
tekemiseen	minulle	ennalta	odottamat-
tomin tavoin. Kaupallisten organisaati-
oiden	kilpailuasetelma	luo	olosuhteet,	
joissa yrityksen tietojen täytyy olla 
ainakin osittain salattuja. Tämä tuo 
rajoituksia ulkopuoliselle tutkimuksen 
tekijälle.	Salassapitovelvollisuudet,	tut-
kimuksen ja julkaisun rajoitteet toivat 
odottamattomia	haasteita	tutkimuksel-
leni. Tutkimuksen tekeminen yritykses-
tä	ja	yrityksen	sisällä	vaati	uudenlaisen	
toimintamallin opettelun, mutta lopulta 
tutkimuskokemus oli mielestäni palkit-
seva.  
 Taiteelliseen työskentelyyn kau-
pallinen toimintaympäristö vaikutti 
monella	tavalla.	Taiteellinen	produktio	
toteutettiin	iteroiden:	sarjakuvasta	teh-
tiin monia versioita ja jokaista versioita 
kommentoitiin ja paranneltiin kier-
rosten kommenttien perusteella. Sar-
jakuvien tekeminen ei siis ollut täysin 
itsenäistä, vaan lopputuloksesta päätti 
monijäseninen ryhmä. Sarjakuville ase-
tetut viestinnälliset tavoitteet ohjasivat 
myös työskentelyä. Huomionarvois-
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ta	on	myös	taide-	ja	yrityskontekstin	
eroavat käsitykset yleisöstä. Käsitykset 
sarjakuvan yleisöstä eli OP Vakuutuk-
sen työntekijöiltä olivat ristiriitaisia, 
toisaalta yleisö nähtiin passiivisena, 
toisaalta	aktiivisena.	Produktion	aika-
na sarjakuvan yleisöstä puhuttiin pas-
siivisena ja kuvien manipulatiivisille 
ominaisuuksille alttiina, mutta toisaalta 
valmiina keskustelemaan sarjakuvan 
sisällöstä kriittisestikin sen luettuaan. 
Taidepedagogiikalle	ominainen	yleisön	
aseman, vaikutuksen suunnan ja kat-
sojan	passiivisuuden	tai	aktiivisuuden	
problematisointi	ei	kuulunut	projektin	
sisältöön. 
 Kaikkien työryhmän jäsenten 
osaamisalueet vaikuttivat sarjakuvien 
lopullisiin narratiivisiin, visuaalisiin ja 
sisällöllisiin valintoihin. OP Vakuutuk-
sen	työntekijöiden	esteettiset	käsitykset	
ja käsitykset hyvästä visuaalisesta vies-
tinnästä vaikuttivat sarjakuvien ulko-
asuun. Samalla tavalla minun ennakko-
käsitykseni	työntekijöiden	esittelemästä	
sarjakuvan sisällöstä ja aiheesta vaikutti 
niiden	esitystapaan	sarjakuvissa.	OPn	
työntekijät määräsivät sarjakuvien ai-

heet ja sisällöt, mutta ne on piirretty 
sarjakuvaan minun ymmärrykseni mu-
kaisena. Tämä oli tavoite jo projektin 
alussa. Silloin koettiin tärkeäksi, että 
visuaalisen tuotoksen toteuttaa joku 
yrityksen ulkopuolinen ja tekijän tul-
kinnalle haluttiin jättää tilaa. Sarjaku-
van lopulliset kansantajuiset teksti- ja 
sanavalinnat ovat päätetty keskustele-
malla ja neuvottelemalla. Visuaaliset 
valinnat	on	myös	neuvoteltu	yhdessä,	
vaikka	niiden	suhteen	minuun	kohdis-
tui luotto visuaalisena osaajana. Sain 
hyvin	vapaat	kädet	toteuttaa	sellaisen	
tuotoksen, jonka näin parhaiten palve-
levan haluttua tarkoitusta. Lopullinen 
tuotos on yhteistyön tulos, johon ovat 
vaikuttaneet ryhmän jäsenten erilaiset 
osaamiset. 
 Toimivan kuvallisen kerronnan 
tekemiseen liittyy paljon tietoa ja taitoa, 
mutta prosessin aikana valinnat perus-
tuvat kokemukseen ja ennakkokäsityk-
siin. Kaupallisen organisaation toimin-
nan suunnittelun ja työn sykli on nopea, 
mistä syystä viestinnällisen sarjakuvan 
tekemiseen ei luonnostaan liity proses-
sin	reflektointia.	Työskentelyn	aikana	
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ei ollut luontevaa tarkastella omia eikä 
muiden	valintoja	kriittisesti	tai	reflek-
tiivisesti. Vasta jälkikäteen tutkimus-
vaiheessa ymmärsin pohtia tekemistäni 
ja sarjakuvan teoreettista taustaa sekä 
sen merkitystä omalle työskentelylleni. 
Valinnat päätyivät paikoitellen keskus-
teltaviksi iteraatiokierroksilla, joilla 
viestinnällisen	sarjakuvan	luettavuuden	
ja ilmaisukeinojen tehoa tarkasteltiin, 
mutta kaupallisessa tai yritysmaail-
maan sijoittuvassa projektissa valintoja 
ei tarkasteltu kuin pragmaattisesta nä-
kökulmasta. Kriittinen ja teoreettinen 
tarkastelu tapahtui ainoastaan, kun sar-
jakuvat olivat tutkimuksen kohteena. 

5.2 Kuvista ja visuaali-
suudesta puhuminen 
taidepedagogisessa ja 
yrityskontekstissa

Haastatteluissa nousi monenlaisia kä-
sityksiä yleisesti hyvistä tai tämän pro-
jektin viestintäteoksin hyvin sopivista 
visuaalisista piirteistä, ominaisuuksista, 

esitystavoista ja keinoista. Kiinnostavaa 
oli, miten näistä hyvistä visuaalisista 
piirteistä puhuttiin ja millaisia sanoja 
niistä käytettiin. Seuraavaksi käsittelen 
kaupallisessa	organisaatiossa	ja	taide-
pedagogisessa	tutkimuksessa	käytetyn	
kielen eroja puhuttaessa kuvasta sekä 
visuaalisuudesta.	Keskityn	erityisesti	
sanoihin ja puheeseen, joilla ilmaistiin 
käsityksiä	hyvästä	visuaalisuudesta	pro-
jektin aikana sekä haastatteluissa. 
 Yksi projektin haasteista oli 
ammattikielien eroavat merkitykset 
samoille sanoille. Samoilla merkeillä 
on erilaisia merkityksiä eri yksilöille. 
Näemme	saman	kohteen	todellisuudes-
sa ja puhumme siitä yhteisellä kielellä, 
mutta	käsitteemme,	joiden	välityksellä	
sanamme	liittyvät	todellisuuteen,	eroa-
vat toisistaan (Fiske 1992, 63). Kuvista 
ja	nähdystä	puhuminen	kuuluu	visuaa-
lisen	kulttuurin	ja	taidepedagogisen	
alan perustaitoihin, mutta monialai-
sessa työryhmässä ei voi olettaa, että 
visuaalisen kulttuurin termejä käytet-
täisiin täsmällisesti. Projektissa esimer-
kiksi sellaiset käsitteet kuten visuali-
sointi tai visuaalinen olivat runsaassa 
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käytössä,	mutta	niiden	merkitys	oli	
mielestäni erilainen kuin akateemisessa 
yhteydessä.	Projektin	aikana	käytetyt	
kuvan rakennetta kuvaavat käsitteet oli-
vat myös hyvin erilaisia.  
 Samaistuttavuudesta	puhuttaes-
sa korostettiin, että on hyvä, kun sar-
jakuva on rosoinen	ja	vapaalla	kädellä	
piirretty ja kirjoitettu, inhimillinen, 
eikä se ole liian stilisoitu tai liian siis-
ti. Hyvänä sarjakuvan ominaisuutena 
pidettiin	sitä,	että	sarjakuva	ei	ole	niin	
hieno ja huomiota herättävä, että lukija 
keskittyisi liikaa itse sen visuaalisiin 
piirteisiin tai estetiikkaan, vaan lukijan 
huomio kiinnittyy sarjakuvan välittä-
mään viestiin. Tämän käsityksen mu-
kaan sarjakuva toimii hyvin välineenä 
tai välittäjänä. Tästä retoriikasta välit-
tyy mielikuva, että projektin sarjakuvat 
nähdään	ensisijaisesti	käyttökuvina.	 
 Viestinnällisesti tehokas visuaa-
linen	esittäminen	nousi	haastatteluiden	
puheissa esille usein. Viestinnällisen 
sarjakuvan läpikäymiseen ei saisi men-
nä montaa minuuttia. Hyvä kuva kiteyt-
tää, mutta toisaalta antaa myös asialle 
lihaa luiden päälle. Järvinen väittää, 

että hyvä sarjakuva on sellainen, että 
siitä	ei	voi	tehdä	muuta	tulkintaa,	kuin	
mitä on tarkoitettu. Sillä tavalla se 
eroaa	sanoista,	joista	voi	tehdä	liian	pit-
källe	vedetyt	johtopäätökset.	 
 Pienessä työryhmässä työsken-
nellessä huomasin myös yksilöllisiä 
eroja kielenkäytössä. Samasta asiasta 
puhuttaessa toinen saattoi puhua sa-
vupiipuista ja toinen putkista, jolloin 
asia täytyi muuntaa mielessään useita 
kertoja vastaamaan juuri sillä hetkellä 
käytettyä vertauskuvaa vastaavaksi. 
Keskusteluissa olennaiseen tarraami-
nen oli haastavaa, sillä polveilevassa ja 
moniäänisessä vapaassa keskustelussa 
samoista asioista puhuttiin monilla eri 
sanoilla. Työryhmä pyrki selventämään 
minulle asioita yleiskielellä, mutta ver-
tauskuvat ja auttamaan tarkoitetut mie-
likuvat vaihtelivat eri puhujien välillä. 
Tilanteissa, joissa ymmärtäminen oli 
vaikeaa,	oli	piirtäminen	joskus	hyödyl-
listä.  Toisen ajatusten rakennetta avaa-
va piirros valkotaululle auttoi ymmär-
tämään	asioiden	välisiä	suhteita,	joka	
eivät sanallisessa kommunikaatiossa 
välittyneet tarpeeksi selkeästi. 
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5.3 Sarjakuvasta

Viestinnällinen sarjakuva on ensisijai-
sesti väline, vaikka sen ulkoasu olisikin 
esteettinen, taiteellinen tai kokeileva. Se 
on kaupallisessa organisaatiossa käyt-
tötyö, joka palvelee hetkittäistä tai pit-
käaikaista tarvetta. Viestinnällisen sar-
jakuvan tekemisen ei ole välttämätöntä 
sisältää taiteelliseen työskentelyyn 
kuuluvaa	pohdintaa,	kritiikkiä	ja	reflek-
tioita, vaikka prosessi toki voi näitä toi-
mintoja sisältää. Kaupallisen organisaa-
tion viestinnällinen sarjakuva tuotetaan 
täyttämään jokin viestinnällinen tavoi-
te. Tämä tavoite on hyvin erilainen kuin 
mikä viihteellisellä tai taiteellisella sar-
jakuvalla, jossa tavoite voi olla esimer-
kiksi yksinkertaisesti tuottaa esteettistä 
mielihyvää. Viestinnällinen sarjakuva ei 
ole	aina	sidoksissa	kaupalliseen	organi-
saatioon, vaan viestinnällinen sarjakuva 
voi olla väline esimerkiksi opetuksessa 
tai uutisoinnissa. Sarjakuvan viesti on 
näissä konteksteissa erisisältöinen, ja 
sen tavoite voi olla viestinnällisen sijas-
ta	esimerkiksi	pedagoginen,	mutta	sar-
jakuvan asema välineenä säilyy. 

Sarjakuvalle tyypilliset keinot, ilmaisu 
ja kerronta ovat jo työntynyt kaupalli-
seen ja viestinnälliseen kuvastoon, joten 
viestinnällisen sarjakuvan käytön yleis-
tyminen ei ole yllättävää. Väitän, että 
syy tähän yleistymiseen on, että sarja-
kuvalla	voidaan	yhdistää	sanan	kuvaile-
vuus ja kuvan kertovuus, joten se on 
tehokas tapa kertoa tarinoita tai välittää 
viestejä. Sarjakuva on semioottisesti 
kiinnostavaa,	sillä	se	yhdistää	monen-
laisia merkkikieliä ja pystyy sen takia 
viestimään verrattain tehokkaasti mo-
nenlaisia viestejä. Viestinnällinen sarja-
kuva	yhdistää	sarjakuvan	kyvyn	moni-
puoliseen kerrontaan sekä viestinnän 
tavoitteellisuuden	ja	selkeyden,	ja	sen	
takia näen sillä aseman viestinnän ken-
tällä	tulevaisuudessakin.	 
 Sarjakuva on merkkikieleltään 
monipuolinen. Sen teho viestinnällisenä 
välineenä perustuu siihen, että sarjaku-
vassa ovat käytössä niin kuvalliset kuin 
sanalliset	keinot.	Sarjakuvassa	voidaan	
kuvan lisäksi käyttää monipuolisesti 
muita	merkkejä	kuten	symboleita	ja	in-
deksejä.	Tämä	monenlaisista	merkeistä	
koostuva sarjakuvan kieli vahvistaa sen 
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tehoa	informaation	välittäjänä.	Sarjaku-
va on myös merkityksenannoltaan elas-
tinen,	eli	sarjakuvassa	tietoa	voidaan	
siirtää	merkkikoodistosta	toiseen	(Kuu-
samo 1990, 206). Sarjakuvassa siis esi-
merkiksi sanoista voi tulla kuvallisia. 
 Sarjakuvat kertovat paljolti kuvi-
en kautta tarinaansa. ”Kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa”, sanotaan. 
Yhdellä	kuvalla	nähdäänkin	olevan	sa-
naa laajempi viestinvälityskyky, sillä 
kuvat	yhdistyvät	laajoiksi	merkkikoko-
naisuuksiksi. Kuvat pystyvät kuvaa-
maan myös näkymättömiä asioita, ku-
ten	tunteita	ja	aisteja	(McCloud	1994,	
127). Painettu sana perustuu toki myös 
näköhavaintoon ja on siten visuaalista, 

mutta kirjasinmerkit sisältävät sup-
peamman määrän merkityksiä, eikä 
niistä sen takia kenties voi käyttää käsi-
tettä kuva. Kuvia tulkitaan laajoina ko-
konaisuuksina,	mistä	johtuu	niiden	tul-
kinnan nopeus. Kuvia tulkitessa 
keskitytään laajempiin hahmoihin ja 
muotoihin, ei kuvallisten merkkien al-
keisosiin kuten viivoihin. Kuvaa raken-
taessa siihen voi siis sisällyttää toisiaan 
tukevia merkkejä, jolloin kuva voi toi-
mia	tehokkaana	tiedon	välityksen	väli-
neenä.	Kuvan	merkkien	ristiriitaisuudet	
taas	voivat	synnyttää	katsojassa	uuden-
laisia tulkintoja tai hämmennystä 
(Herkman 1998, 70-71). 
 Piirretyn kuvan merkkejä voi 
säädellä	harkitummin	kuin	esimerkiksi	
valokuvan. Piirrettyyn kuvaan voi sisäl-
lyttää pelkistetysti kuvan viestiä välittä-
vät osat ja karsia kaiken muun pois. 
Piirretyn ja valokuvan viestinnälliset 
vahvuudet	ovat	siis	erilaiset:	piirros	sel-
keyttää viestittävää asiaa ja valokuva 
korostaa sen autenttisuutta (Koponen, 
Hildén,	Vapaasalo	2017,	126). Piirretty 
kuvan viestinnällinen teho on sen ky-
vyssä esittää asiat selkeästi ja yksinker-

Kuva 22:
Sarjakuvassa mer-
kit voivat siirtyä 
merkkikoodistosta	
toiseen, esimerkiksi 
sanoista kuviksi. 
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taisesti kun valokuvan teho on sen ta-
vassa vakuuttaa 
todenmukaisuudestaan.	 
 Sarjakuva on viestinnällisesti te-
hokas esitystapa, mutta ainoastaan jos 
sarjakuvan lukija osaa lukea kaikkia 
sarjakuvan merkkejä. Sarjakuvalla on 
oma kielioppinsa, jonka omaksuminen 
vaatii sarjakuvan lukemista ja harjaan-
tumista (Herkman 1998, 68). Sarjaku-
van	viestinnälliset	vahvuudet	ovat	riip-
puvaisia	lukijakunnan	media-	ja	
kuvanlukutaidoista.	Sarjakuvan	lukutai-
to ei ole taito, joka opitaan koulussa eli 
se	jää	institutionaalisen	lukutaidon	ul-
kopuolelle. Tämä tarkoittaa, että sarja-
kuvaa täytyy oppia lukemaan itsenäi-
sesti, mutta toisaalta sen lukutaitoa 
eivät	määritä	institutionaaliset	ehdot,	
säännöt, rakenteet ja vaatimukset (Ku-
piainen 2007, 51). Sarjakuvan lukemi-
seen tarvitaan niin kuvallista kuin sa-
nallista lukutaitoa. Lukijan täytyy osata 
tulkita kuvallisia keinoja, kuten pers-
pektiiviä, symmetriaa ja piirtimen jäl-
keä, sekä kielellisiä keinoja, esimerkiksi 
juonta, kieli- ja lauseoppia (Eisner 
1985,8). Sarjakuvan lukutaito vaatii eri-

laista harjaantumista kuin esimerkiksi 
elokuvan	tai	kirjallisuuden,	vaikka	ny-
kyaikana	nämä	ilmaisumuodot	sekoit-
tuvat	ja	niiden	tulkitsemiseen	tarvitta-
vaa lukutaitoa pääsee käyttämään 
yhtäaikaisesti. Sarjakuvalle tyypillinen 
kuvan	ja	kirjoitetun	kielen	yhdistymi-
nen	yhdeksi	tukee	monitasoista	merki-
tyksen	muodostumista.	Sarjakuvan	sa-
nallinen viesti voi esiintyä niin 
leipätekstissä, sarjakuvan sisäisen maa-
ilman osana kuin onomatopoieettisena 
efektinä.	(Kuusamo,	1990,	208)	 
 Erityisesti sarjakuvan konventiot 
ja	vakiintuneet	symbolit	voivat	toimia	
ymmärryksen estona, jos lukija ei ole 
törmännyt niihin aiemmin. Sarjakuvia 
lapsuudessaan	lukeneet	ymmärtävät	ja	
tulkitsevat sarjakuvan kieltä eri tavalla 
kuin sellaiset, jotka eivät ole tottuneet 
sarjakuville ominaiseen monimerkilli-
seen kieleen (Manninen 1995, 54-55). 
Ajan saatossa eri kulttuureihin on ke-
hittynyt erilaisia vakiintuneita tunnis-
tettavia	symboleita,	jotka	lukijat	voivat	
tunnistaa pelkällä silmäyksellä (Mc-
Cloud	1994,	131).	Vaikka	sarjakuva	on	
esitystapana muutoskykyinen, on joi-
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tain sääntöjä ja konventioita, joita useat 
sarjakuvantekijät	noudattavat.	Sarjaku-
van perusyksikkö on usein ruutu (Man-
ninen 1995, 45), ja ruutuja luetaan län-
simaisessa kulttuuripiirissä vasemmalta 
oikealle,	ylhäältä	alas	ja	ruudusta	toi-
seen. Jotkin sarjakuvissa usein toistuvat 
efektit	kuten	unta	merkitsevä	Z,	ideaa	
merkitsevä hehkulamppu tai kovaa is-
kua	ja	pökerrystä	kuvaavat	tähdet	tai	
lentävät tipuset ovat konventionalisoi-
tuneita	efektejä	(Herkman	1998,	46),	
jotka eivät sarjakuvaa lukemattomalle 
ole varmasti selkeitä. Ne eivät suoranai-
sesti viittaa merkitsemäänsä ilmiöön, 
mutta ne ovat ajan saatossa muuttuneet 
osaksi sarjakuvan kieltä ja niistä on tul-
lut	symboleita.	Tällaisten	symboleiden	
merkitys ei ole pääteltävissä vaan ne on 
opittava.	Toisaalta	nämä	symbolit	ovat	
usein käytössä yleisesti sarjakuvien ul-
kopuolellakin, joten harva länsimaises-
sa kulttuurissa kasvanut on päässyt 
välttymään niiltä. 
 Sarjakuvan lukeminen ei ole pas-
siivista, vaan lukija tulkitsee sarjakuvaa 
omien kokemustensa kautta. Sarjakuva 
on monitulkintainen esittämisen tapa, 

joka	mahdollistaa	lukijan	aktiivisen	tul-
kinnan ja omaan viitekehykseensä suh-
teuttamisen sekä tästä syntyvän mieli-
hyvän kokemuksen (1998, 25). Lukija 
lukee viestinnällistä sarjakuvaa työkon-
tekstissaan ja työympäristössä, mikä 
vaikuttaa lukukokemukseen, vaikka lu-
kijan omat kokemukset, tulkinnat ja 
konteksti vaikuttavat taustalla. Viestin-
nällinen sarjakuvakin voi tuottaa mieli-
hyvää, mutta se ei ole sen ensisijainen 
tehtävä. Väitän, että viestinnällistä sar-
jakuvaa lukiessa tuo nautinnontunne on 
ainakin jollain tasolla syy sen viestin-
nällisen tehoon. Sarjakuvan lukeminen 
tuottaa mielihyvää, ja tämä lisää sen 
viestinnällistä tehoa.  
 Tutkimuksessa sarjakuvan tehon 
koettiin ainakin osittain perustuvan sen 
uutuudenviehätykseen	ja	siihen,	että 
sarjakuvan tyyli poikkesi ominaisuuk-
siltaan	yleisestä	OPn	brändin	mukaises-
ta viestinnästä. Sarjakuvamainen tyyli 
voi näyttäytyä viihteellisenä ja populaa-
rikulttuurin omaisena, miksi se voi työ-
ympäristössä	tuntua	uudelta	ja	helposti	
lähestyttävältä.	Brändi-ilmeeseen	liittyy	
sääntöjä, sille sen luominen ja ylläpitä-
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minen ovat pitkän työn tulos, eikä vi-
suaalisen	brändin	haluta	päästä	muut-
tumaan suunnittelematta. 
Brändi-ilmeen	mukainen	sisäinen	vies-
tintä on virallisen linjan mukaista vies-
tintää, johon voi tottua ja turtua, jolloin 
muun näköinen viestintä voi tuntua 
raikkaalta,	uudelta	ja	epätavalliselta.	
Uutuudenviehätys	ei	ole	kuitenkaan	py-
syvä tila, joten ajan myötä sarjakuvan 
muut viestinnällisesti tehokkaat omi-
naisuudet	tulevat	todella	mitatuiksi.	 
 Sarjakuvan herättämän tunnepi-
toisen reaktion ja aistittavan vaikutuk-
sen	(McCloud	1994,	121)	tuominen	
osaksi yritysviestintää on ristiriitaisia 
ajatuksia herättävä asia. Toisaalta sarja-
kuvan	kiinnostavat	informatiiviset	omi-
naisuudet	voivat	lisätä	viestinnän	on-
nistuvuutta, mutta kun sarjakuvan 
tuoreuden	vaikutus	häviää,	pystyykö	se	
enää herättämään samanlaista reaktiota 
lukijassaan? Mainonnan kuvastossa esi-
tystapojen ja tyylien vaikutus laimenee 
nopeasti, mutta voiko sarjakuvallinen 
viestintä ilmaisu- ja viestintävälineenä 
pysyä elinkelpoisena esimerkiksi sisäi-
sessä viestinnässä? Toisaalta vaikka uu-

tuudenviehätys	viestinnällisestä	sarja-
kuvasta	haihtuisikin,	jäävät	sen	eduksi	
kuitenkin sarjakuvan muut viestinnälli-
set	ominaisuudet. 
 Sarjakuvat ovat mielestäni muu-
ten	onnistuneita,	mutta	jäin	niiden	val-
mistuttua miettimään sitä, millä tavalla 
ne esittävät OPn työyhteisön ja työnte-
kijät. Tiedon äärellä -sarjakuvassa pää-
henkilön	on	tarkoitus	näyttää	mahdolli-
simman ystävälliseltä ja helposti 
lähestyttävältä. Hahmon rooli sarjaku-
vassa on olla tietynlainen tarinankerto-
ja, jonka ääni kuuluu koko tarinan läpi 
ja	jota	sarjakuvan	ruudut	kuvittavat.	
Suunnitellessani sarjakuvaa ja sen ker-
tojahahmoa en tietoisesti miettinyt, 
millaiseen hahmoon sarjakuvan lukija-
kunta samaistuisi. Kertojahahmon tulisi 
olla positiivisia mielikuvia herättävä ja 
sellainen, joka tuntuisi vakuutusyhtiöön 
luontevasti sopivalta hahmolta.  
 Kuva voi uusintaa yhteiskunnas-
sa vallitsevia haitallisia rakenteita tai 
vaihtoehtoisesti vastustaa näitä (Ku-
piainen 2007, 53). Sarjakuvien merkki-
kielessä	on	löydettävissä	sarjakuvien	
sisäinen taso, johon kuuluvat esimer-
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kiksi sarjakuvalle tyypilliset kerronnan 
keinot ja kuviin liitetyt merkit kuten ää-
nitehosteet, sekä ulkoinen taso, jossa 
merkitysjärjestelmät viittaavat sarjaku-
van	ulkoiseen	maailmaan	eli	todellisuu-
teen. Tälle tasolle kuuluvat esimerkiksi 
yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt 
merkit kuten stereotypiat. Sarjakuvissa 
esimerkiksi sankaruus ja roistous piir-
retään niihin viivoihin, joista hahmot 
muodostuvat	(Manninen	1995,	46-49).	
Sarjakuvan hahmojen suunnittelussa ja 
piirtämisessä hahmoihin siis jo liitetään 
mielikuvia siitä, mikä on hyvää, nor-
maalia ja samaistuttavaa tai päinvas-
toin.  
 Ennakkokäsitykseni kaupallisen 
organisaation konservatiivisesta ilma-
piiristä vaikuttivat varmasti hah-
mosuunnitteluvalintoihini, jotka eivät 
ole mielestäni erityisen rohkeita. 
Kauemmin organisaatiossa toimiessani 
aloin	tehdä	varmempia	päätöksiä	hah-
mojen suhteen. MVP ei riitä? -sarjaku-
vaa suunnitellessani pyrin rikkomaan 
joitain stereotypioita. Nämä myöhem-
mätkin päätökset kuitenkin tuntuvat 
jälkikäteen liian vähän vaikuttavilta, 

sillä sarjakuvan esittämät hahmot eivät 
tässäkään	sarjakuvassa	edusta	toden-
mukaista kuvaa nykyisestä kansainväli-
sestä ja monimuotoisesta työyhteisöstä. 
Koin, että tällaisessa projektissa nor-
mien tarkastelulle ei ole luontaista paik-
kaa. Sarjakuvat siis uusintavat joitain 
virheellisiä käsityksiä. 

5.4 Viestinnän ja pedago-
giikan yhtäläisyyksistä 
ja eroista

Projekti herätti paljon ajatuksia viestin-
nän	ja	pedagogiikan	yhtäläisyyksistä. 
Viestinnän tarkoitus on toisaalta olla 
sosiaalista vuorovaikutusta, toisaalta 
tiedon	ja	merkitysten	tuottamista	ja	
vaihtoa (Fiske 1992, 14). Sen tarkoitus 
on lopulta usein vaikuttaa vastaanot-
tajansa mielipiteisiin, asenteisiin tai 
käyttäytymiseen (Wiio 1994,236). Tätä 
voisi pitää eräänlaisena sosiaalisena pe-
dagogiikkana	tai	opetusinstituutioiden	
ulkopuolisena	pedagogiikkana.	Sosiaali-
pedagogiikan	määrittely	ei	ole	yksinker-
taista,	mutta	tässä	yhteydessä	tarkoitan	
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kasvatusta,	joka	tapahtuu	formaalin	
opeuksen kuten koulun ja yliopiston ul-
kopuolella (Biesta 2014, 15-16). Sosiaa-
linen	pedagogiikkaa	on	kasvatusta	elä-
män jokaisella osa-alueella läpi elämän 
ja johon liittyy sosiaalisessa kontekstis-
sa tapahtuva oppiminen. Organisaation 
sisäinen viestintä, joka on sosiaalista 
vuorovaikutusta ja jonka tavoite on vai-
kuttaa,	jakaa	siis	sosiaalisen	pedagogii-
kan kanssa monia ominaisuuksia.  
 Myös koulun sisällä tapahtuvan 
pedagogiikan	ja	viestinnän	välillä	on	
yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi opetusma-
teriaalien	pedagogiset	tavoitteet	ovat	
hyvin samankaltaiset kuin projektissa 
tuotettujen sarjakuvien viestinnälliset 
tavoitteet:	saada	lukija	oppimaan,	si-
säistämään	ja	lopulta	hyödyntämään	
opetettuja tai viestittyjä sisältöjä. Opet-
tamisen ja viestinnän tavoitteena on 
vaikuttaa, mutta tämä vaikuttaminen 
tapahtuu erilaisissa konteksteissa. 
Opettaminen sijoittuu usein kouluun, 
mutta viestiminen tapahtuu laajemmis-
sa yhteyksissä, kuten joukkoviestimissä 
tai	työyhteisöissä	eri	osastoja	yhdis-
täen. Organisaatioviestinnässä pyritään 

vaikuttamaan, mutta vaikuttamiseen 
pyrkimistä ei avoimesti sanoiteta. Sen 
sijaan kouluopetuksessa vaikuttavuus 
on avoin tavoite, jota perustellaan jat-
kuvasti. Kouluopetukseen on liittynyt ja 
liittyy	paikoitellen	edelleen	behavioris-
tisia	tiedonsiirron	elementtejä	ja	opet-
tajien	ja	oppijoiden	välisiä	valta-asemia.	
Tällainen valta-asetelma ei ole läpinä-
kyvästi esillä organisaatioviestinnässä, 
mutta väitän, että organisaation valta-
rakenne vaikuttaa myös viestinnässä 
oleviin valtasuhteisiin. Opettaminen tai 
viestintä	tai	niiden	ominainen	vaikutta-
vuus ei ole itsessään eettisesti arvelutta-
vaa,	mutta	niiden	vaikuttavuus	on	otet-
tava huomioon. Esimerkiksi mainonnan 
tai	propagandan	vaikuttavuuden	sekä	
opettamiseen liittyvän manipuloinnin 
tai vallan väärinkäytön kriittinen tut-
kiminen on tärkeää yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden	kehityksen	puo-
lesta. 
 Taidepedagogin	roolissa	koen,	
että viestintää tulisi tarkastella kriitti-
sesti. Viestintä ei ole harmitonta – sen 
tarkoituksena	on	yhdestä	näkökulmasta	
olla työn ja työympäristön muutoksen-
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tekijä	ja	luoda	yhteisymmärrystä	ja	kes-
kustelua, mutta toisesta näkökulmasta 
ohjata yleisöä ajattelemaan, käsittä-
mään ja hahmottamaan asioita ennak-
koon määritetyllä tavalla. Viestinnässä 
tehdään	aina	valintoja.	Merkkijoukosta	
valitaan yksi, joka välittää parhaimmin 
viestin ja tällä valinnalla tai valitse-
matta jättämisellä on merkitys (Fiske 
1992, 82). Sarjakuvan hahmojen ilmeet, 
puhekuplat, käytetyt värit, tekstityyppi, 
ruudun	muoto	ja	koko,	kuvan	yksi-
tyiskohdat	ja	piirtämättä	jätetyt	asiat	
vaikuttavat kaikki välitettävään viestiin 
ja muokkaavat sitä, miten se lukijalle 
esitetään. Tässä viestintätapauksessa 
valinnat	ja	niistä	muodostuneen	viestin	
tekivät työyhteisössä johtoasemassa 
olevat henkilöt. Tutkimushaastatte-
luissa ilmeni, että työryhmän jäsenet 
ymmärsivät	kuvan	vaikuttavuuden	ja	
roolin esimerkiksi piiloviestinnässä, 
mainonnassa	sekä	propagandana.	Ku-
van vaikuttavuus siis ymmärretään.

5.5 Yleisön kasvattamises-
ta

Yhteiskunnassa ja yhteisöissä, joissa 
viestitään, tuotetaan viestejä ja vies-
tintätöitä,	kasvatetaan	tiedostamatta	
ja tietoisesti yleisöä. Kaikki yksilön lu-
kema,	näkemä	ja	kokema	muodostavat	
kokonaisuuden,	joka	kasvattaa	häntä	
lukemaan, näkemään ja kokemaan 
merkityksiä	kuluttamassaan	mediassa.	
Jokaisen tapa tulkita viestejä kehittyy 
omanlaisekseen, vaikka merkitykset ja 
kokemukset	ovat	aina	yhteydessä	ympä-
ristöönsä (Herkman 2007, 25). Kaikki 
tekstit ovat monimerkityksellisiä ja eri-
laiset yleisöt tulkitsevat tekstejä erilai-
silla tavoilla. Yksitulkintaista tekstiä ei 
ole olemassa. Erilaisilla yhteisöillä ku-
ten työyhteisöillä voi olla yhteinen mer-
kitysten järjestelmä kuten ammattikieli 
ja sen myötä samankaltaisia käsityksiä, 
mutta tällainen järjestelmä ei kumoa 
jokaisen yksilön henkilökohtaiseen 
kokemukseen perustuvia käsityksiä 
merkityksistä. Saman ammattikielen 
puhujien näennäisesti yhtenevä käsit-
teet	saattavat	siis	todellisuudessa	erota	
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toisistaan. 
	 Organisaatioiden	sisälläkin	ta-
pahtuu kasvatusta organisaation toi-
mintamallien ja arvojen sisäistämiseen, 
esimerkiksi viestinnän avulla. Yrityksen 
sisäisen viestinnän tehtävä on toisaalta 
tiedon	vaihto	ja	toisaalta	yhteisyys,	ko-
kemusten jakaminen ja kulttuuri (Ju-
holin 1999, 13). Työpaikkaviestinnässä 
työntekijöillä on erilainen rooli viestin 
vastaanottajana kuin mitä heillä on 
muussa elämässä. Organisaation vies-
tintä on siis erilaista kuin esimerkiksi 
joukkoviestintä	tai	kahden	ihmisen	
välinen inhimillinen viestintä. Juho-
lin	(1999,	111)	korostaa	työntekijöiden	
omaa	vastuuta	työpaikalla	informaation	
hankinnassa. Työympäristössä työnte-
kijälle siis asetetaan vaatimuksia vies-
tinnän vastaanottajana.  
 Projektissa viestinnän yleisönä 
toimivat OP Vakuutuksen työntekijät, 
joilla katsottiin olevan toisaalta aktii-
vinen rooli sarjakuvasta keskustelijoi-
na, mutta passiivinen rooli sarjakuvan 
katsojina. Haastatteluissa sarjakuvan 
katsojan nähtiin olevan tietyllä tapaa 
kuvan vaikutukselle altis ja melko pas-

siivisesti kuvaa vastaanottava henkilö. 
Tämä käsitys passiivisesta vastaanotta-
jan roolissa toimivasta yleisöstä toistuu 
jonkin	verran	viestinnän	kirjallisuudes-
sa, mutta sitä myös kyseenalaistetaan. 
Kevin Tavin kirjoittaa, että populaari-
kulttuuri ei ole yksisuuntainen kanava, 
vaan tähän prosessiin kuuluu katsojan 
omaa taistelua ja vastarintaa (2016, 18). 
Kuvien merkitykset eivät siirry sellai-
senaan kuvasta vastaanottajaan, vaan 
ne aiheuttavat reaktioita ja ajatuksia. 
Viestin laatijan määrittelemä merki-
tys muovautuu viestin vastaanottajan 
tulkinnaksi, johon vaikuttavat vastaan-
ottajan olosuhteet ja ympäristö. Kuvaa 
katsotaan	ja	niistä	luodaan	merkityksiä	
omien tulkintojen kautta, vaikka nämä 
merkitykset puetaan sanoiksi yhteisöl-
listen järjestelmien mukaisesti (Tavin 
2016, 64). Myös Manninen (1995, 45) 
korostaa, että sarjakuvan piirtäjä voi 
tietyillä	keinoilla	manipuloida	lukijan	
katsetta, mutta lukijalla on aina vapaus 
siirtää katsetta mihin suuntaan tahansa.  
	 Reflektoidessani	projektin	kul-
kua	suhteessa	taidepedagogiikan,	me-
diatutkimuksen	ja	yleisötutkimuksen	
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kirjallisuuteen, mietin viestinnän ja 
erityisesti visuaalisen viestinnän vaiku-
tuksen suuntaa. Viestinnässä käytetään 
termejä viestin lähettäminen ja viestin 
uloskoodaaminen,	jotka	käsitteinä	soti-
vat	omaa	ihmiskäsitystä	ja	pedagogisia	
käsityksiä vastaan. Ajatus passiivisesta 
yleisöstä	tuntuu	epätodennäköiseltä	ja	
koenkin, että sarjakuvallisen viestinnän 
teho	ei	ole	sen	kyky	manipuloida,	vaan	
sen kyky olla selkeänä lähtökohtana 
keskustelulle. Shawn Shimpach (2014, 
63) kirjoittaa yleisöstä ja katsomisesta, 
että katsomiseen liittyy ajatus pitkite-
tystä, tarkoituksellisesta, ja mietiske-
levästä harjoituksesta. Katsominen on 
aktiivista toimintaa. Katsomisen tapoja 
on kuitenkin erilaisia ja katsomiseen 
ei	aina	liity	kriittistä	tai	reflektiivistä	
osuutta. Sarjakuva yksin ei siis aina 
pysty tuottamaan muutosta, mutta jos 
siinä pystyy esittämään selkeällä tavalla 
jonkin asian, voi sarjakuva toimia hyvä-
nä aloituksena toimintamalleja kehittä-
välle keskustelulle. Tällä tavalla se toimi 
osittain myös tässä projektissa.



Lopuksi
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Tässä luvussa kertaan lyhyesti opinnäy-
tetyön	lopputulemat	sekä	kohdistan	re-
flektiivisen	ja	kriittisen	katseen	omaan	
työskentelyyni: mitä opin tutkimuksen 
tekemisestä, mihin olen tyytyväinen ja 
mitä tekisin toisin. Mietin myös, millai-
selle jatkotutkimukselle olisi aihetta ja 
millaisia kysymyksiä tutkimuksen aika-
na heräsi, joihin ei toistaiseksi löytynyt 
vastauksia.

6.1 Tiivistys lopputule-
mista

Alussa asetin tutkimukselle kaksi 
pääkysymystä: Mihin käsityksiin yri-
tysmaailman sisäisessä viestinnässä 
käytetty visualisoinnin tapa perustuu 
ja mikä on taidepedagogin rooli kau-
pallisten organisaatioiden visuaalisen 
viestinnän tuottajana. Tapaustutki-
mukseni tuotti mielestäni näihin ky-
symyksiin vastauksia sekä sai minut 
pohtimaan organisaatioviestintää sekä 
sen	yhtymäkohtia	pedagogiikan	kans-
sa kriittisesti. Tutkimus herätti paljon 
ajatuksia sarjakuvan viestinnällisistä 

ominaisuuksista sekä sarjakuvasta väli-
neenä. 
 Ensimmäisen tutkimuskysymyk-
seni vastaukseksi sain, että yritysmaa-
ilmassa käytetty visualisoinnin tapa pe-
rustuu siihen, että viestinnästä halutaan 
tehdä	mahdollisimman	selkeää,	viestin-
nällisesti tehokasta sekä kiinnostavaa. 
Sarjakuva soveltuu esitystapana hyvin 
viestinnällisiin tarkoituksiin. Tärkeäksi 
koettiin sarjakuvan ominaisuus pel-
kistää kuvaa ja kuvan viestiä. Piirretty 
sarjakuva nähtiin hyvänä tapana viestiä 
monimutkaisista asioista yksinkertai-
sella tavalla, sillä siinä ei ole katsojan 
huomiota muualle vieviä ärsykkeitä. 
Huomio kiinnittyy olennaiseen eli vies-
tinnällisessä sarjakuvassa harkittuun 
viestiin. Sarjakuvan samaistuttava tyyli 
sekä sen yhteiskunnallinen asema suo-
sittuna ja laajalle levinneenä populääri-
kulttuurin muotona lisäävät sarjakuvan 
viestinnällistä tehoa. Myös viestittävän 
asian tarinalliseen ja ajallisessa jatku-
mossa etenevään muotoon saattaminen 
nähtiin viestinnän onnistuvuutta lisää-
vänä tekijänä.  
	 Sarjakuvat	nähdään	edelleen	
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paikoitellen lapsille tarkoitettuna viih-
teellisenä	mediana,	vaikka	sarjakuva	ja	
suhtautuminen sarjakuviin on muuttu-
nut sisällyttämään laajasti monenlaista 
ja monenlaiselle lukijalle tarkoitettua 
sarjakuvaa. Sarjakuvan samaistuttavuus 
perustuu osittain tähän sarjakuvan 
asemaan helposti lähestyttävänä esitys-
tapana. Lapset oppivat lukemaan sarja-
kuvaa jo varhain. Sarjakuvan lukutaito 
kehittyy sarjakuvia lukemalla.  
 Yritysmaailman viestinnällisen 
sarjakuvan tulee täyttää erilaiset vaa-
timukset kuin taiteellisen sarjakuvan. 
Erilaisilla ammattikunnilla on oman-
laisensa	kielet,	joiden	tulkitseminen	ja	
ymmärtäminen on ammattikunnan ul-
kopuolisella haastavaa. Mikäli halutaan 
viestiä laajasti eri ammattikieliä käyttä-
välle yhteisölle, täytyy sarjakuva suun-
nitella kansantajuiseksi, yleiskieliseksi 
ja yleiskuvakieliseksi. Projektin aikana 
työryhmässä käyttämämme kieli ja kä-
sitteet kehittyivät kuitenkin vastaamaan 
koko työryhmän tarpeita. 
	 Taidepedagogin	rooli	yritysmaa-
ilmassa ei rajoitu yhteen. Tässä projek-
tissa rooleja olivat visuaalisen materi-

aalin tuottaja, visuaalisen viestinnän 
suunnittelija, monialaisen työryhmän 
jäsen	sekä	tutkimuksen	tekijä.	Taidepe-
dagogin	mahdolliset	roolit	eivät	rajoitu	
näihin ja väitän, että tämän projektin 
tuloksena pystyn näkemään ammatilli-
set vahvuuteni paremmin ja laajempana 
kokonaisuutena kuin aiemmin. Kuva-
taidekasvatuksen	koulutus	antaa	laajan	
osaamisen, joka on sovellettavissa use-
anlaisessa työssä.  
 Viestinnällisen sarjakuvan teko-
prosessi perustui ennakko-oletuksiin ja 
kokemukseen, eikä prosessin käynnissä 
ollessa	löytynyt	aikaa	reflektiolle	tai	it-
sekritiikille. Vasta prosessin päätyttyä 
pystyin tarkastelemaan omaa työsken-
telyäni ja päätöksiäni sekä prosessia ko-
konaisuutena. Prosessin jälkeen pystyin 
tarkastelemaan työskentelyä ja tutki-
muksen tekemistä kaupallisessa orga-
nisaatiossa sekä viestinnän eettisyyttä 
kriittisesti.  
 Tutkimus herätti paljon ajatuksia 
viestinnän	vaikuttavuudesta	sekä	vies-
tinnän tekemiseen liittyvästä vastuus-
ta.	Viestintä,	erityisesti	pedagogisesti	
suunniteltu viestintä kasvattaa ylei-
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söään	tietynlaisena	sosiaalisen	peda-
gogiikan muotona. Viestinnän yleisö ei 
kuitenkaan	ole	kritiikitön,	propagandal-
le altis viestin vastaanottaja, vaan yleisö 
tulkitsee viestin omien kokemustensa 
ja tietämyksensä kautta. Kaikki tekstit 
ovat monimerkityksellisiä, vaikka ne 
olisi suunniteltu viestimään vain tietyn-
laisia viestejä. Tutkimuksessa ilmenneet 
sarjakuvan hyvät viestinnän keinot 
voivat kuitenkin parantaa merkitysten 
välittymistä. 
 Viestinnällisen sarjakuvan te-
keminen kaupallisen organisaation 
sisällä ja siihen liittyvä tutkimustyö 
olivat opettavaisia kokemuksia. Projekti 
antoi	uusia	näkökulmia	taidepedagogin	
mahdollisiin	rooleihin	työelämässä	ja	
auttoi ymmärtämään, miten kuvatai-
dekasvatuksen	opintoja	voi	soveltaa	
odottamattomissa	työtehtävissä.	Tai-
depedagogisen	osaamisen	vahvuudet	
yritysmaailmassa	tehdyssä	viestinnäs-
sä ovat kyky ymmärtää kuvia, puhua 
kuvasta, suunnitella ja tuottaa moni-
puolisesti visuaalista materiaalia sekä 
kuvailla	ideansa	tarvittaessa	myös	visu-
aalisesti asiakkaalle. Tämän lisäksi kyky 

keskustella	ja	ymmärrys	pedagogiikasta	
ovat	hyödyllisiä	viestintäprojekteissa.	
Projekti	osoitti,	että	viestinnän	pedago-
giselle suunnittelulle on paikkansa kau-
pallisissa organisaatioissa. 

6.1 Tutkimuksen tekemi-
sestä

Tutkimusprosessini oli opettavainen. 
Kaupallinen organisaatio tutkimusym-
päristönä	tarjosi	sekä	mahdollisuuksia	
että haasteita. OP oli mielestäni hyvä 
paikka työskennellä ja tutkia ja nautin 
taidepedagogisten	taitojen	ja	tiedon	
soveltamisesta tuossa ympäristössä. 
Ennalta tuntematon toimintaympäris-
tö, ulkoa määritellyt projektiaikataulu, 
sisällöt ja tutkimussäännöt tekivät tut-
kimuksen suunnittelusta kuitenkin pai-
koitellen reaktiivista. Koin tutkimuksen 
tekemisen aikana usein järjestelmälli-
syyden	puutoksesta	johtuvaa	epävar-
muutta, jota olisi voinut hälventää tut-
kimuksen alussa selkeän suunnitelman 
ja aikataulun tekeminen. Polveileva ja 
kaarteleva tekeminen oli lopulta mie-
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lestäni	hyödyllistä	ja	opetti	paljon	tutki-
muksen tekemisestä, mutta tulevaisuu-
dessa	haluaisin	pystyä	suunnittelemaan	
tutkimusta	ennakoiden	proaktiivisesti.	 
	 Produktio-osuuden	suunnittelu	
ja tekeminen etenivät nopealla ja välillä 
sekavallakin tavalla, jonka aikana tutki-
mukselle	elimellisen	tärkeä	reflektointi	
jäi	vähälle	huomiolle.	Produktio-osuu-
den	jälkeinen	reflektointi	kuitenkin	
auttoi jäsentämään kokemusta ja saa-
vuttamaan siitä uutta tietoa. Haastava-
sisältöisen projektin toteuttaminen oli 
siis lopulta myös hyvin palkitsevaa ja 
saavutin mielestäni toivomaani ymmär-
rystä	aiheesta.	Produktion	tekeminen	
oli myös mielestäni hyvä tapa tutustua 
kaupallisten	organisaatioiden	tyypilli-
seen projektin toteutukseen, josta toi-
von	olevan	hyötyä	tulevaisuudessa.	 
 Tutkimus opetti myös uusia 
asioita erilaisista aineistonkeruun me-
netelmistä. Osittaisen haastattelutut-
kimuksen tekeminen oli minulle uusi 
ja haastava kokemus. Kokemattomana 
haastattelijana en osannut tasaisesti 
rakentaa keskustelua tutkimukseni 
kannalta	tärkeistä	aiheista.	Valmiiden	

kysymysten sijasta teemojen käsittely 
vapaammassa	muodossa	olisi	voinut	
toimia paremmin tässä tutkimuksessa.  
Haastatteluissa on paljon sellaista ma-
teriaalia, joka käsittelee perusteellisesti 
vakuutusalaa yleensä ja suunnittelutyön 
sudenkuoppia,	mutta	joka	ei	ole	oleel-
lista tutkimukseni kannalta. Huomasin, 
että vasta myöhemmissä haastatteluissa 
osasin kysyä tarkentavia kysymyksiä 
minulle tärkeistä asioista ja ohjata 
keskustelua	tällaisten	aiheiden	pariin.	
Haastatteluaineisto on siis paikoitellen 
epätasaista. 
 Huomasin, että haastatteluti-
lanteessa on vaikeaa olla vaikuttamatta 
haastateltaviin. Haastattelutilanteissa 
pyrin keskustelevaan ilmapiiriin, mistä 
johtuen esitetyt ajatukset ja näkemyk-
set ovat ainakin jossain määrin haas-
tateltavan	ja	haastattelijan	yhdessä	
luomia. Tällainen haastattelun tapa ei 
kenties ole sopivin, kun haastattelun 
tavoitteena on selvittää haastateltavan 
subjektiivisia näkemyksiä ja käsityksiä. 
Esimerkiksi Tussitaikurien haastattelua 
ovat varmasti ohjanneet omat vahvat 
näkemykseni	pedagogiikasta.	Tästä	
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syystä	haastattelussa	viestintä	ja	peda-
gogiikka on asetettu vastakkain, vaikka 
todellisuudessa	tällaiselle	vastakkain-
asettelulle ei mielestäni ole tarvetta. 
Olen toisaalta sitä mieltä, että keskus-
telunomaisessa haastattelutilanteessa 
haastateltavan ja haastattelijan välille 
syntyy	luonteva	ja	luottavainen	suhde,	
joka	edesauttaa	avoimen	ja	rehellisen	
haastattelun saamisessa. Ilman kes-
kustelevaa ilmapiiriä ja kokemusten 
molemminpuolista jakamista avoimen 
tunnelman saavuttaminen voisi olla vai-
keaa. 
 Ohjailun ja haastattelun ”puh-
tauden”	välillä	tasapainoilu	on	haaste	
tutkimusta	tehdessä,	ja	tämän	opinnäy-
tetyön aineistonkeruu opetti minulle 
paljon tuollaisen tasapainon ylläpitä-
misestä. Haastattelututkimusta ennen 
ajattelin, että haastattelun manipulointi 
ja ajatusten syöttäminen haastatelta-
vien sanoiksi voi tapahtua vahingossa 
ja pilata koko haastattelun, mutta nyt 
olen eri mieltä. Haastateltavia on mo-
nenlaisia ja esimerkiksi asiantuntijaa 
haastatellessa tällainen tahatonta ma-
nipulointia	ei	helposti	tapahdu.	Mikäli	

haastateltavan ja haastattelijan valta-
suhde	on	haastattelijaan	kallellaan,	on	
oltava	herkempi	tunnistamaan	mahdol-
linen manipulointi. 
 Haastatteluissa sosiaalisesti 
määräytyneet	tekijät	voivat	muodostua	
kommunikaation esteeksi (Eskola & 
Suoranta 1998, 95). Vaikka projektin 
aikana työryhmän ja minun välilleni oli 
muodostunut	jo	luottamussuhde,	haas-
tatteluissa osa haastateltavista epäröi 
puhua kuvista ja kuvien visuaalisista 
ominaisuuksista. Yksi haastateltavista 
perusteli tätä sillä, että hän ei ymmärrä 
”näitä	taidejuttuja”.	Pohdinkin,	oliko	
asemani tietynlaisena kuvan asiantun-
tijana este kommunikaatiolle. Toisen 
haasteen haastatteluntekijänä asetti 
roolini osana projektityöryhmää sekä 
tutkijana. Paikoitellen minusta tuntui, 
että olin liian lähellä tutkimaani aihet-
ta ja kaikki siitä tuottamani tieto sekä 
haastatteluiden	kysymyksenasettelu	
perustuivat omiin henkilökohtaisiin 
kokemuksiini. Lopulta näen tämän hen-
kilökohtaisen sitoutumisen kuitenkin 
tutkimuksen vahvuutena. Siitä syystä 
haastattelut ovat korvaamaton osa tut-
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kimusta, jossa myös vakuutusyhtiön 
edustajat	pääsevät	reflektoimaan	ja	kes-
kustelemaan projektista analyyttisesti 
ja metatasolla. Haastattelut tuovat tut-
kimusaineistoon moniäänisyyttä.

6.3 Jatkotutkimusaiheita

Projektin alussa en ollut aiemmin luke-
nut viestinnällisestä sarjakuvasta, mut-
ta	aiheeseen	syvemmin	perehdyttyäni	
olen huomannut, että viestinnällisen 
sarjakuvan tekeminen kaupallisessa 
kontekstissa ei ole aivan uusi ilmiö. 
Viestinnällistä sarjakuvaa tai sarjaku-
vatyylistä ja sarjakuvallista taittoa käyt-
tävää viestintää löytyy useanlaisista eri 
yhteyksistä.  Sarjakuvallista visuaalista 
viestintää	käytetään	monessa	yhteydes-
sä:	muassa	lentokoneiden	turvaohjeet	
käyttävät sarjakuvamaista taittoa hy-
väkseen	ymmärrettävyyden	saavuttaak-
seen. Yritysten sisäisessä viestinnässä 
käytetyt sarjakuvat eivät ole helposti 
löydettävissä,	mutta	joitain	aihetta	kä-
sitteleviä opinnäytetöitä on tehty. Mi-
käli viestinnällinen sarjakuva yleistyy, 

ryhtyvät useammat varmasti myös vies-
tinnällisen sarjakuvan tutkimukseen. 
 Laajempi tutkimus siitä, mil-
laisiin käsityksiin yritysmaailmassa 
käytetty viestintä perustuu olisi kiin-
nostavaa ja tarpeellista. Tähänkin tutki-
mukseen olisi resurssien salliessa ollut 
kiinnostavaa	tuoda	vielä	palautteen-
keruun ja käyttäjätutkimuksen osuus, 
jossa	sarjakuvan	lukijakohderyhmä	olisi	
päässyt kertomaan, millaisia ajatuksia 
heille heräsi sarjakuvasta. Tärkeitä ky-
symyksiä	olisivat,	onko	se	heidän	mie-
lestään hyvä tapa viestiä organisaation 
sisällä	ja	millaisiin	käsityksiin	heidän	
vastauksensa perustuvat. Tässä tutki-
muksessa korostuu ensisijaisesti tekijän 
näkökulma	ja	kokemus,	ja	kohderyh-
män	edustajan	ajatukset	jäävät	todenta-
matta.   
 Viestinnällisen sarjakuvan tai 
muun viestintäteoksen toteuttaminen 
jossain toisenlaisessa työyhteisössä 
ja samankaltaisen tutkimuksen to-
teuttaminen olisi kiehtovaa. Millaisia 
työyhteisön, ammattikunnan tai organi-
saation sisäisiä käsityksiä ja kuvakult-
tuureita löytyisi esimerkiksi koulusta tai 
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tekniikan	alan	organisaatiosta.	Näiden	
työympäristöjen asiasisältö ja keskeiset 
ongelmat eroavat varmasti joillain ta-
voilla pankki- ja vakuutusalasta, jolloin 
visuaaliselle viestinnälle asetetaan eri-
laiset	odotukset	ja	vaatimukset. 
 Visuaalisen viestinnän tutkimus 
osana visuaalista kulttuuria on tärkeää, 
sillä olemme siirtymässä yhä enemmän 
sanakeskeisestä kulttuurista kuvakes-
keiseen tai ainakin kulttuuriin, jossa 
kuvien osuus viestinnässä on noussut. 
Kuvallinen käänne on tuonut monimuo-
toiset kuvat koteihin, työpaikoille ja 
kaupunkitilaan ja näköhavaintoon pe-
rustavat	viestintä-	ja	mediateknologiat	
ovat	yleistyneet	kuluneen	vuosisadan	
aikana (Herkman 2007, 62). Visuaali-
sen	viestinnän	pedagogisia	ominaisuuk-
sia	tulisi	tarkastella	taidepedagogisessa	
tutkimuksessa laajemmin. 
 Mielenkiintoa löytyy myös tut-
kimukselle, jossa syvennytään kuva-
taideopettajien	erilaisiin	urapolkuihin	
ja	kuvataidepedagogien	kokemukseen	
työelämästä. Erityisen kiinnostavaa oli-
si	haastatella	sellaisia	taidepedagogeja,	
jotka ovat päätyneet kenties epätyypilli-

siin, opetusalan ulkopuolisiin tehtäviin. 
Tutkimus voisi tarjota uutta tietoa siitä, 
millaiset	kuvataidekasvatuksen	koulu-
tuksen	tarjoamat	taidot	ja	osaaminen	
ovat olleet tällaisille henkilöille hyö-
dyllisiä.	Kuvataidekasvatuksen	ydin	on	
mielestäni	edelleen	opetustyössä,	mutta	
työelämän muuttuessa myös muunlais-
ta	työtä	tehdään	ja	tätä	ilmiötä	tulisi	
tutkia.
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8.2 Miksi MVP ei riitä
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8.3 Haastattelurunko: OP Vakuutus Oy

Kysymykset projektin kulusta (30 min)

• Kerro itsestäsi. (Nimi, ammatti, mitä teet OPlla)
• Mihin tarkoitukseen sarjakuva tarvittiin? Kerro omin sanoin ongelmasta, 
jota pyrittiin ratkaisemaan.
• Mikä oli sinun roolisi tässä projektissa?
• Millaiset olivat muiden roolit projektissa?
• Kerro omin sanoin projektin kulusta alusta loppuun.

Kysymykset sarjakuvan esitystavasta (30 min)

• Sarjakuvan tyyliksi valikoitui jo projektin alussa selkeä ja yksinkertainen 
piirrostyyli. Vastaako tämä esitystapa käsitystä hyvästä visuaalisesta viestin-
nästä?

o Tavoitteena oli tuottaa “sekunneissa ymmärrettävä tarina” ja “kenen 
tahansa ymmärrettävä”, onnistuimmeko? Miksi/ miksi emme?

o Oliko sinulla jotain ennakkokäsitystä, millainen visualisointi tulisi 
olemaan?

o Opettavako lopulliset sarjakuvat mielestäsi kuvattavista ilmiöistä tar-
peellisen?

o Miksi juuri tämän konseptin kuvastamiseen tarvittiin visualisointia / 
sarjakuvallistamista?

o Kerro omin sanoin, miten visuaalinen viestintä mielestäsi auttaa ym-
märtämään kuvattavan konseptin paremmin?
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o Ensimmäisessä tapaamisessa ja Teron kanssa käymissä keskusteluis-
sa paljastui nopeasti, että halusitte konseptin esitystavaksi sellaisen, 
joka “ei tarvitse kertojaa”. Mitä tällä tarkoitetaan? Miksi halusitte esi-
tystavan, joka ei tarvitse esittelijää? 

o Minkälaisista	elementeistä	mielestäsi	muodostuu	helposti	ymmärret-
tävä kuva?

Esimerkit sarjakuvista (30 min)

• Sarjakuviin on merkitty työryhmän kommentteja sarjakuvan tuottamisen 
vaiheista. Käydään ne läpi ja kerro, pitävätkö ne paikkansa ja mitä niistä tulee 
mieleen.

o Näytä sarjakuvasta jokin sellainen ruutu tai sivu, joka mielestäsi ku-
vaa onnistuneesti sanomaa? Kerro miksi.

o -II- epäonnistuneesti sanomaa? Kerro miksi.

o MVP-sarjakuvan autokilpailu-vertauskuva tuli sellaisenaan suoraan 
teiltä.	Olitteko	jutelleet	siitä	etukäteen?	Kerron	idean	syntymisestä	
tarkemmin.

o Miten ensimmäisen sarjakuvan ja toisen sarjakuvan työstäminen 
erosivat toisistaan?

o Ehdotin	yhdessä	projektin	vaiheessa	tekstauksen	siistimistä,	mutta	
työryhmä halusi pitää sen käsin kirjoitetun näköisenä. Miksi mie-
lestäsi käsinkirjoitetun näköinen teksti sopii sarjakuvaan paremmin 
kuin	valmiilla	fontilla	kirjoitettu	teksti?

o Jotain muuta, mitä haluat kertoa työprosessista tai projektista?
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8.4 Haastattelurunko: Tussitaikurit Oy 

Mitä te teette? (5 min)

• Kertokaa itsestänne ((nimi, ammatti, koulutustausta, mitä teet Tussitaikureilla)

Mitä Tussitaikurit tekevät? (15 min)

• Millaisia ihmisiä teillä on töissä?

• Millainen on organisaatiorakenteenne? (pieni vai suuri yritys, hierarkkinen vai ei-hierarkkinen)

• Yle kuvailu yritystänne “Tarinankerrontataloksi”, kuvaako se toimintaanne mielestänne hyvin? 
Miten kuvailisitte toimintaanne?

Tussitaikurien piirrosvideoiden ja kuvitusten visuaalinen esitystapa on usein selkeä 
ja yksinkertainen. Miksi? (30 min)

• Minkälaiset	asiat	tai	elementit	tekevät	selkeän	kuvan	tai	videon?
• Miksi	juuri	video?	Miksei	sarjakuva	tai	infografiikka?
• Miksi	videoidun	piirtämisen	seuraaminen	on	niin	katseen	vangitsevaa?
• Mikä	on	kuvien	ja	puhutun	tarinankerronnan	suhde	videoissanne?	Onko	jompikumpi	tärkeämpi?	
Voisiko jommankumman jättää pois?

• Ovatko	mielikuvien	käyttäminen	tärkeää	kuvituksessa	ja	piirrosvideoissa?

• Kysymys liittyen tutkimukseen:

Eräässä	tutkimuksessa	(linkki*)	tutkittiin	taiteilijoiden	ja	ei-taiteilijoiden	tapoja	
mallintaa	heidän	mielestään	tärkeimmät	osiot	ihmisen	kasvoista,	jotta	kasvot	oli-
vat tunnistettavat. Yhtenä loppupäätelmänä oli, että taiteilijat mallinsivat kasvot 
“data-vetoisesti”	eli	katsomalla	kasvoja	ja	piirtämällä	näköhavaintonsa	mukaisesti,	
kun taas ei-taiteilijat mallinsivat kasvot “tieto-vetoisesti” eli ennakkokäsitystensä 
mukaisesti. Tällaiset ennakkotietoon perustuvat mielikuvat eivät ole hyviä kuvaa-
maan maailmaa realistisella tavalla, mutta ne saattavat toimia visuaalisessa vies-
tinnässä	tehokkaina	apukeinoina.	Lyhyesti,	yksinkertaistetut,	symboleiksi	muu-
tetut asiat ovat helpommin ymmärrettäviä ja opetettavia. Oletko samaa mieltä? 
Käytättekö	hyväksi	tätä	ilmiötä	kuvituksissa	ja	videoissa,	miten?
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* Kysymykset ja linkki tutkimusartikkeliin lähetettiin haastateltaville ennakkoon. Viitatun tutki-
musartikkelin	lähde	on:

Ostrofsky,	Justin.	Kozbelt,	Aaron.	Seidel,	Angelika.	2012:	‘Perceptual	Constancies	and	Visual	Selec-
tion	as	Predictors	of	Realistic	Drawing	Skill’,	in	Psychology	of	Aesthetics,	Creativity,	and	the	Arts	
6(2), 124-136.

Millainen on taidepedagogin rooli kaupallisessa organisaatiossa? (15 min)

• Teillä	on	paljon	taidealalle	ja	kuvataidekasvatusalalle	valmistuneita	työntekijöitä,	miksi	näin	on?	
Onko tästä hyötyä?

• Onko	taidepedagogin	koulutuksesta	hyötyä	viestinnän	tekemisessä?
• Koetteko toimintanne enemmän viestinnäksi vai opettamiseksi?

Kysymykset filosofiasta (30 min)

https://www.tussitaikurit.fi/filosofia/

Käydään läpi valikoituja kohtia filosofiastanne ja niiden taustasta. Kertokaa, miksi 
juuri nämä ohjenuorat ovat teille tärkeitä ja mitä tarkoitatte niillä. Tämän jälkeen 
kysyn vielä tarkentavia kysymyksiä osassa kohtia.

1) Kukaan ei ole tyhmä

Viestintä tekee sen seuraajasta älykkään tai tyhmän. Kun katsoja oivaltaa asioita, olemme saaneet 
paljon läpi. Kirjoittakaamme ja puhukaamme kyseenalaistavalle ja älykkäälle ihmiselle. Jos kuulija 
vaikuttaa tyhmältä, viestijän kannattaa katsoa peiliin.

• Ensimmäinen	sääntönne	vaikuttaa	hyvin	pedagogisesta.	Vaikuttaako	toimintanne	takana	jokin	
tietty	tiedostettu	oppimiskäsitys	tai	pedagoginen	ajatus?

2) Maailmasta pitää ja voidaan saada vähän parempi

Nykyään	tehdään	paljon	nopeasti	hutaistua	viestintää.	Toisenlainen	maailma	on	mahdollinen	–	ja	
me	haluamme	tehdä	sen.

• Mitä tämä tarkoittaa?

3) Rakkaus on tärkeintä

Jos	et	paneudu	viestimääsi	asiaan	täydestä	sydämestäsi,	viestistä	on	vaikea	saada	vakuuttava.	In-
nostusta	on	myös	vaikea	feikata.
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• Mitä tämä tarkoittaa?

• Miten	innostuksen	saa	näkymään	videossa	tai	kuvituksessa?
5) Laatu, ei määrä

Usein on helppo kirjoittaa asiasta 20 sivua tekstiä. Yritä joskus tiivistää sama asia muutamaan 
kuvaan. Jokainen ottamasi askel kirkastaa ja vie sinua lähemmäs helppotajuista ja ymmärrettävää 
ilmaisua – ja myös jalostaa ajatuksia.

• Kertokaa tiivistämisprosessistanne: miten valitsette tärkeimmän viestin ja miten muutatte sen 
visuaaliseksi?

7) Oivallukset ovat yleensä yksinkertaisia

Jos	jätetään	Stephen	Hawking	ja	muutama	muu	pois	laskusta,	meidän	tavallisten	ihmisten	oival-
lukset	ovat	yleensä	simppeleitä,	kuten:	“Aaaa!	Näen	uuden	yhteyden!”	Viestinnän	tehtävä	on	tarjota	
näitä.

• Mitä tämä tarkoittaa?

• Onko tämän taustalla jokin ajatus mielleyhtymistä?

8) Kaikkein yksinkertaisimman takana on usein suurin työ.

Välittömään ja yksinkertaiseen ilmaisuun pääseminen on vaativaa mutta tavoiteltavaa.

• Miksi tavoittelette välitöntä ja yksinkertaista ilmaisua?

• Miten yksinkertaiseen ilmaisuun pääsee? Millainen työ yksinkertaistamisen takana on?

Millainen on asiakkaan rooli? (15 min)

• Millaisia	asiakkaita	teillä	on?	Mihin	tarkoituksiin	videoita	yleensä	tilataan?
• Onko	teillä	jotain	eettisiä	tai	muita	linjoja	asiakkaiden	valinnassa?
• Kuvailkaa työprosessianne asiakkaan kannalta.

• Mikä on asiakkaan rooli työprosessissa? 

• Saako asiakas vaikuttaa visualisoinnin ilmeeseen / ilmaisuun?




