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1. Johdanto

Suunnittelijan asiantuntijarooli korostuu 
tulevaisuudessa ja teknologian kehitys avaa 
visuaalisen viestinnän suunnittelijoille uusia 
mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan.

Grafian 2016 toimialatutkimuksessa kysyttiin tällä kertaa myös vastaajien arvioita 
alan tulevaisuuden näkymistä. Vastaajat mainitsivat monia samoja trendejä, jotka 
tunnistimme myös Grafian strategiaa päivitettäessä. Tulevaisuudessa design ja graa-
finen suunnittelu ovat yhä enemmän kaikkialla. Eri luovat alat liikkuvat lähemmäksi 
toisiaan ja koulutuksen on vaikea pysyä työelämän perässä. Myös työn tekemisen 
muodot muuttuvat edelleen.

Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, jonka tehtävänä on edistää 
alan tietämystä ja tuntemusta sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja 
taloudellisia etuja. Työelämän jatkuva muutos luo haasteita, joiden haltuun ottami-
sessa Grafia pyrkii auttamaan jäseniään. Kouluttautuminen ja uusien teknologioiden 
omaksuminen on välttämätöntä, jotta pärjää alati muuttuvilla työmarkkinoilla.

Uudet teknologiat vähentävät ammattimaisen suunnittelijan työtä, kun työprosessit 
automatisoituvat. Toisaalta teknologian kehitys avaa visuaalisen viestinnän suun-
nittelijoille uusia mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan esimerkiksi sovellusten 
käyttöliittymien suunnittelussa ja palvelumuotoilussa. Suunnittelijan asiantuntija-
rooli korostuu tulevaisuudessa.

Tähän raporttiin on koottu loppuvuodesta 2016 tehdyn toimialakyselyn keskeiset 
tulokset. Tutkimusaineiston analysoinnista vastasi tutkimuskonsultti Jan-Otto Malm-
berg ja raportin kirjoitti toimittaja Matti Koskinen. Graafisesta suunnittelusta vastasi 
Days Agency. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Grafian toiminnanjohtaja Katri 
Soramäki ja viestintäpäällikkö Katja Ojala.
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2. Grafian jäsenet työmarkkinoilla

Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden 
järjestö, jonka jäsenet ovat graafisia muotoilijoita, 
kuvittajia, markkinointintiviestinnän tai julkaisujen 
ulkoasujen suunnittelijoita, alan opettajia, tutkijoita 
ja muita ammattilaisia. Grafian loppuvuodesta 2016 
teettämän kyselyn mukaan jäsenet ovat keskimäärin 
korkeasti koulutettuja ja hyvin työllistyviä 
palkansaajia ja yrittäjiä.

Grafian jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti julkaisugrafiikan ja yritysilmeiden  
parissa, mutta järjestöön kuuluvien ammattilaisten osaaminen ja työtehtävät vaih-
televat suuresti, muun muassa mainonnansuunnittelijoista kuvittajiin ja peligrafiikan 
suunnittelijoihin. Suunnittelijan työtä tehdään yhtä lailla painettuun kuin digitaali-
seenkin mediaan.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa jäsenten asemaa työmarkkinoilla, tulotasoa  
ja luottamusta tulevaisuuteen sekä näkemyksiä graafisen muotoilun ja visuaalisen 
viestinnän tulevaisuudesta. Tulosten mukaan jäsenten tulotasossa on tapahtunut 
pientä nousua ja enemmistö kyselyyn vastanneista näkeekin oman tulevaisuutensa 
keskimäärin valoisana. 

Alan yleisen kehityksen tärkeimpiä trendejä ovat muun muassa digitalisaatio ja  
painetun median hiipuminen, sekä toisaalta työelämän epävarmuus. Uuden teknolo-
gian ansiosta graafisen suunnittelun välineet ovat yhä useampien ulottuvissa, mutta  
laadukasta ja ammattitaitoista muotoilua osataan yhä arvostaa. 
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2.1. Jäsenistön yleiskuva

Käsillä oleva raportti perustuu Grafian loppuvuodesta 2016 teettämään kysely-
tutkimukseen, joka toteutettiin sähköisesti. Kysely lähetettiin kaikille jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, ja siihen vastaaminen oli vapaaehtoista.

Kysely lähetettiin yhteensä 885 Grafian jäsenelle, ja vastauksia saatiin 215. Vastaus-
prosentti oli siis hieman yli 24. Vastaajat muodostavat melko edustavan otoksen alle 
66-vuotiaista Grafian jäsenistä. Kaikkein vanhimmista ikäluokista vastauksia saatiin 
vähän, todennäköisesti koska iäkkäimmät käyttävät muita vähemmän sähköpostia. 
Muutoin vastaajien ikäjakauma on lähellä jäsenistön todellista ikäjakaumaa. 

Naiset olivat edellisten vuosien tapaan vastauksissa yliedustettuina. Vastaajista 
naisia oli lähes 64%, vaikka jäsenrekisterin tietojen mukaan jäsenistä naisia on noin 
puolet. Naiset kuitenkin yleisesti ottaen vastaavat kyselyihin miehiä aktiivisemmin.

Valtaosa visuaalisen suunnittelun alan työpaikoista on keskittynyt Etelä-Suomeen ja 
pääkaupunkiseudulle, mikä näkyy myös vastaajien maantieteellisessä jakaumassa. 
Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomen graafisen muotoilun työpaikoista ja mai-
nostoimistoista yli puolet sijaitsee Uudellamaalla. Grafian kyselyssä 70% vastaajista 
ilmoitti asuvansa Uudellamaalla.

Ikä ja sukupuoli

Vastaajien lkm 215 Vastaajien lkm 214

alle 25

26–35

36–45

46–55

56–65

66–75

yli 76

5 % 10
 %

15
 %

20 %
25 %

30 %

3,3 %

29,4 %

29,9 %

19,2 %

12,6 %

4,7 %

0,9 %

64 %

36 %
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Vastaajien lkm 214

Asuinpaikka

Ulkomaat  
1,9 %

Pohjois-Savo  
0,5 %

Etelä-Savo  
0,5 %

Keski-Suomi  
0,9 %

Päijät-Häme  
2,8 %

Varsinais-Suomi  
6,1 %

Pohjanmaa  
2,8 %

Uusimaa  
71,5 %

Pirkanmaa  
4,7 %

Lappi  
1,9 %

Kanta-Häme 
2,8 %

Kainuu 
0,5 %

Kymenlaakso  
1,4 %

Keski-Pohjanmaa  
0,5 %

Etelä-Karjala  
0,5 %

Satakunta  
1 %
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2.2 Koulutustausta

Grafian jäsenistö on kyselyn mukaan pääosin korkeasti koulutettua. Graafisen 
muotoilun alan korkeakouluja ovat Suomessa Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston 
taiteiden tiedekunnan lisäksi eräät ammattikorkeakoulut, kuten Vantaan Metropolia-
ammattikorkeakoulu ja Lahden AMK:n muotoiluinstituutti.

Vastaajien keskuudessa yleisimmät tutkinnot olivat taiteen maisterin ja medianomin 
tutkinnot. Taiteen maistereita oli vastaajista noin neljännes ja medianomeja tai 
muita ammattikorkeakoulusta valmistuneita noin kolmannes. Hieman alle 10% oli 
suorittanut taiteen kandidaatin tutkinnon. 

Loppujen vastaajien joukossa oli muun muassa media-assistentteja ja muita toisen 
asteen koulutuksen suorittaneita sekä Markkinointi-instituutin mainosgraafikko-
koulusta valmistuneita. 

Jäsenten ja vastausten ikäjakauman mukaisesti ylivoimainen enemmistö vastaajista 
oli valmistunut 2000-luvulla. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista kertoi opintojensa 
olevan yhä kesken. 

Koulutus

Vastaajien lkm 215 5 % 10
 %

15
 %

20 %
25 %

Taiteen maisteri

Medianomi

Muu ammattikorkeakoulutason koulutus 

Muu koulutus

Taiteen kandidaatti

Muu toisen asteen koulutus

MG-koulu

Opinnot kesken

Muu yliopistollinen koulutus

Media-assistentti

22,3 %

19,5 %

14,9 %

2,8 %

7,9 %

6,1 %

8,8 %

3,3 %

5,1 %

9,3 %
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Ammatti

Vastaajien lkm 214

Vastaajien lkm 215

2,5 %

5 %

7,5 %

10 %

12,5 %

15 %

17,5 %

20 %

22,5 %

25 %

27,5 %

Valmistumisvuosi
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%
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5 

%

6,
1 

%4,
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%

7 
%

8,
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%

25
,2

 %

15
,9

 %

19
,2

 %

ennen 
1980

1981–
1985

1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

Opinnot 
kesken

2006–
2010

2011–
2016

Graafinen suunnittelija/muotoilija 
54 %

Art director 
14,9 %

Muu 
10,2 %

Kuvittaja 
7 %

Luova johtaja 
4,2 %

Opettaja, tutkija 
4,2 %

Opiskelija 
1,4 %

Palvelumuotoilija 
1,4 %

Informaatiomuotoilija 
0,9 %

Pilapiirtäjä/karikatyristi 
0,5 %

Sarjakuvantekijä 
0,9 %

Peligraafikko 
0,5 %
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2.3 Työnkuva ja ammattinimikkeet

Yli puolet Grafian kyselyyn vastanneista jäsenistä on ammattinimikkeeltään graafisia 
suunnittelijoita tai muotoilijoita, mutta todellisuudessa jäsenistö käsittää laajan kat-
tauksen visuaalisen suunnittelun ammattilaisia ja vaihtelevia työnkuvia. Myös jäseniä 
työllistävät toimialat vaihtelevat vaihtelevat suuresti työnantajan, toimenkuvan ja 
erikoistumisalan mukaan.

Noin 54% vastaajista ilmoitti ensisijaiseksi ammatinimikkeekseen graafinen suunnit-
telija/muotoilija. Toiseksi yleisin nimike, art director, oli ensisijainen ammattinimike 
vain 15%:lla vastaajista. Muita nimikkeitä olivat muun muassa kuvittaja, luova johtaja 
ja tutkija. 

Useimpien vastaajien työ sisältää julkaisusuunnittelua eli kirjojen, lehtien ja muiden 
julkaisujen ulkoasuja painettuun ja digitaaliseen mediaan, sekä yritysilmeiden ja 
visuaalisten identiteettien suunnittelua. Yli 70% vastaajista kertoi tekevänsä työs-
sään näitä tehtäviä. Muita hyvin yleisiä työtehtäviä olivat kuvitukset ja digitaalinen 
suunnittelu, jonka osuus oli kasvanut edellisestä kyselystä. 

Yli puolet (58%) vastaajista kertoi tekevänsä myös kuvituksia, muun muassa mai-
nos- ja viestintätoimistojen sekä kustantajien tarpeisiin. Grafian kuvittajajäsenten 
joukossa on myös merkittäviä suomalaisten kuva- ja lastenkirjojen, animaatioiden ja 
sarjakuvataiteen tekijöitä. Vastaajista 58% listasi työtehtäviinsä digitaalisen suunnit-
telun, kun vuoden 2015 jäsenkyselyssä digitaalista suunnittelua kertoi tekevänsä vain 
40% vastaajista. 

Muita tyypillisiä työtehtäviä olivat mainonnan ja konseptien suunnittelu sekä infor-
maatiografiikka. Noin puolet vastaajista kertoi työnsä sisältävän kutakin näistä.

Näiden lisäksi monien Grafian jäsenten työ sisältää kirjavia tehtäviä valokuvauksesta 
(25% vastaajista), liikkuvasta kuvasta (26%) ja pakkausmuotoilusta (24%) opetuk-
seen ja tutkimukseen, palvelumuotoiluun, pelisuunnitteluun ja kirjainmuotoiluun.  
Lisäksi noin 14% vastaajista kertoi työhönsä sisältyvän listattujen vaihtoehtojen 
lisäksi myös muita tehtäviä, kuten tila- ja näyttelysuunnittelua, animaatiota ja  
käyttöliittymäsuunnittelua.  

Noin 54% vastaajista 
ilmoitti ammatti
nimikkeekseen graafinen 
suunnittelija.
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50,2 %
Informaatio- 

grafiikkaa 

58,1 %
Digitaalista  

suunnittelua 

Työnkuva

Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon.

71,6 %
Julkaisusuunnittelua 

71,6 %
Yritysilmeiden ja  

visuaalisten identiteettien  
suunnittelua 

58,1 %
Kuvitusta

53 %
Mainonnan- 
suunnittelua 

47,4 %
Konsepti - 

suunnittelua 

 24,2 %
Pakkausmuotoilua

 25,6 %
Liikkuvaa kuvaa

 25,1 %
Valokuvausta

14,4 %
Muu

Vastaajien lkm 215

 15,8 %
Opetusta ja tutkimusta

16,7 %
Palvelumuotoilua

 12,1 %
Kirjainmuotoilua

5,1 %
Pelisuunnittelua 
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Työuran pituus vuosina

Vastaajien lkm 215

Alle 1

20 %

17,5 %

15 %

12,5 %

10 %

7,5 %

5 %

2,5 %

2,
8 

%

13
,5

 %

17
,7

 %

18
,1

 %

15
,8

 %

15
,8

 %

16
,3

 %

1–5 5–10 10–15 15–20 20–30 yli 30

Pääasiallinen työskentelymuoto

Vastaajien lkm 215 10
 %

20 %
30 %

40 %
50 %

Yrittäjä

Toisen palveluksessa palkansaajana

Muu

Freelancer (verokortti)

Työtön

Eläkeläinen

Opiskelija

41,4 %

37,7 %

6,5 %

4,7 %

3,7 %

3,3 %

2,8 %
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Oman yrityksen perustaminen on kyselyn mukaan Grafian jäsenille hyvin tavallinen 
työskentelymuoto. 2016 kyselyyn vastanneista jäsenistä yli 40% ilmoitti työskentele-
vänsä pääasiallisesti yrittäjinä. Palkansaajia oli noin 38% ja verokortilla laskuttavia 
freelancereita oli vastaajista alle viisi prosenttia.

Työurien pituuden osalta vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen 
välillä. Aivan uransa alkuvaiheessa (alle vuoden kokemuksella) oli vain noin kolme 
prosenttia vastaajista, kun noin 16% vastaajista oli ollut alalla peräti yli 30 vuotta.

2.4 Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät
Pieni osa kyselyyn vastanneista jäsenistä oli muita kuin palkansaajia tai yrittäjiä. 
Esimerkiksi Grafian niin sanotut juniorijäsenet ovat korkeakoulussa, yliopistossa tai 
ammattikorkeakoulussa graafisen suunnittelun tutkintoa suorittavia opiskelijoita. 
Jäsenkyselyyn vastanneista alle kolme prosenttia oli päätoimisia opiskelijoita.

Loput vastaajat olivat tavalla tai toisella työmarkkinoiden ulkopuolella. Hieman yli 
kolme prosenttia ilmoitti olevansa eläkkeellä. Kyselyhetkellä työttömiä oli vain alle 
neljä prosenttia vastaajista.

40% ilmoitti työskentelevänsä 
pääasiallisesti yrittäjinä. 
Palkansaajia oli noin 38%.



3. Palkansaajat 

Yli kolmannes kyselyyn vastanneista Grafian 
jäsenistä toimi pääasiallisesti työsuhteessa 
palkansaajina. Heistä valtaosa työskentelee 
yksityisen sektorin palveluksessa. Heidän 
asemansa työmarkkinoilla on keskimäärin melko 
vahva: vaikka määräaikaisia työsuhteita oli jonkin 
verran, valtaosa vastaajista teki kokoaikaista 
työtä. Lisäksi valtaosa palkansaajista suhtautui 
työpaikkansa pysyvyyteen melko luottavaisesti.
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3.1 Työnantajat ja toimialat

Yksityiset yritykset ovat Grafian kyselyyn vastanneiden palkansaajien yleisin työn-
antaja. Yhteensä yli 75% palkansaajista oli töissä yksityisellä sektorilla. Hieman yli 
kuusi prosenttia palkansaajista oli töissä kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa, 
samoin yleishyödyllisten järjestöjen kuten yhdistysten tai säätiöiden palveluksessa. 
Oppilaitokset, valtio ja muut julkisen sektorin toimijat työllistivät yhteensä hieman 
yli kymmenen prosenttia palkansaajista.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoita tarvitaan monenlaisissa yrityksissä ja julkis-
yhteisöissä, eikä Grafian jäsenten työnantajilla ole yhtä tyypillistä toimialaa. Alojen 
kirjosta kertoo sekin, että kysymykseen työnantajan toimialasta eniten vastauksia 
(n. 28%) annettiin listattujen vaihtoehtojen ulkopuolelta. 

Yleisimmät työnantaja-alat olivat kuitenkin mainos- ja markkinointiala (22%), 
sekä kustannus- ja media-ala (hieman alle 19%). Muita työllistäjiä olivat graafinen 
muotoilu (9%) ja koulutusala (7%) sekä julkishallinto (6%), digimedia ja peliala (5%) 
sekä taide- ja kulttuuriala (alle 4%). Lisäksi avoimissa vastauksissa listattiin aloja 
rakentamisesta kosmetiikkaan ja lastensuojeluun.

Eniten (32%) kyselyyn vastanneita Grafian jäseniä työllistivät PK-sektorin eli hen-
kilöstömäärältään 50–250 työntekijän yritykset. Lähestulkoon yhtä yleisiä olivat 
suuret, yli 250 työntekijän yritykset.

10
 %

20 %
30 %

40 %
50 %

60 %
70

 %
80 %

Yksityinen yritys

Yleishyödyllinen yhteisö  
(yhdistys, säätiö yms.)

Kunta tai kuntayhtymä  
(pl. liikelaitos)

Oppilaitos

Muu julkinen sektori

Valtio

Muu

Työnantajasektori

Vastaajien lkm 81

75,3 %

6,2 %

6,2 %

3,7 %

3,7 %

3,7 %

1,2 %
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Työnantajan toimiala

Vastaajien lkm 81

Muu toimiala

Mainos- ja markkinointi

Kustannus- ja media-ala

Graafinen muotoilu / suunnittelu

Koulutus

Julkinen hallinto

Digimedia ja peliala

Taiteet, kulttuuri ja viihde

5 % 10
 %

15
 %

20 %
25 %

30 %

28,4 %

Työnantajan henkilöstömäärä

Alle 5 henkilöä

5–9 henkilöä

10–49 henkilöä

50–249 henkilöä

250 henkilöä tai enemmän

5 % 10
 %

15
 %

20 %
25 %

30 %
35 %Vastaajien lkm 81

3,7 %

8,6 %

24,7 %

32,1 %

30,9 %

7,4 %

8,6 %

22,2 %

18,5 %

4,9 %

6,2 %

3,7 %
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3.2 Työsuhteen muoto

Päätoimisesti palkansaajina työskentelevistä vastaajista noin 83% oli vakituisessa 
työsuhteessa ja yli 91% teki kokoaikaista työtä. Määräaikaisten työsuhteiden osuus 
jäsenkyselyyn vastanneiden keskuudessa oli hyvin lähellä samaa tasoa kuin koko työ-
väestön keskiarvo, joka oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 noin 16%.  

Sen sijaan osa-aikatyö on kyselyn perusteella Grafian jäsenten kohdalla verraten 
harvinaista. Kyselyyn vastanneista palkansaajista osa-aikatyötä teki vain hieman yli 
kahdeksan prosenttia, kun koko työväestön osa-aikaisten keskiarvo oli vuonna 2016 
lähes kaksinkertainen (noin 15%). 

 

Työsuhteen muoto

Osa-aikainen 
8,6 %

Kokoaikainen 
91,4 %

Vastaajien lkm 81

Vakituinen 
82,7 %

Määräaikainen 
17,3 %

Visuaalisen viestinnän 
suunnittelijoita tarvitaan 
monenlaisissa yrityksissä ja 
julkisyhteisöissä, eikä Grafian 
jäsenten työnantajilla ole 
yhtä tyypillistä toimialaa.
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3.3 Palkansaajien luottamus tulevaisuuteen

Kyselyn perusteella Grafian jäsenten työpaikkojen vakaus on kohentumaan päin. 
Noin 78% kyselyyn vastanneista palkansaajista ilmoitti olevansa varma tai melko 
varma työsuhteensa jatkumisesta lähitulevaisuudessa, kun vuotta aikaisemmin 
vastaavaa varmuutta koki noin 60%. 

Epävarmoja työnsä jatkuvuudesta oli syksyllä 2016 vain seitsemän prosenttia,  
ja noin 15% ei osannut sanoa suuntaan tai toiseen.

Miten varmaksi koet työsuhteesi jatkuvuuden?

En osaa sanoa 
14,8 %

Melko epävarma 
7,4 %

Erittäin varma 
33,3 % 

Melko varma 
44,4 %

Vastaajien lkm 81



Osallistuminen työhön liittyvään koulutukseen  
viimeisen vuoden aikana

Kyllä, työnantaja on 
maksanut koulutuksen. 

38,3 %

 

Ei, en ole ollut 
koulutuksessa. 

53,1 %

Kyllä, olen itse maksanut koulutuksen. 
8,6 %Vastaajien lkm 81
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3.4 Työssäkäyvien jatkokoulutus

Digitalisoituminen aiheuttaa jatkuvia muutoksia yritysten toimintaympäristöissä, 
etenkin media- ja mainosaloilla. Visuaalisilta suunnittelijoilta vaaditut taidot muuttuvat 
nopeasti, ja jatkuva koulutus on yksi tapa pysyä kehityksessä mukana. 

Tästä huolimatta yli puolet Grafian kyselyyn osallistuneista palkansaajista ei osallis-
tunut koulutukseen edeltävän vuoden aikana lainkaan. Työsuhteisista vastaajista 38% 
oli osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen, ja 8,6% oli maksanut itse 
koulutuksestaan. Tyypillisesti koulutuspäiviä oli vuodessa yhdestä viiteen.
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4. Päätoimiset yrittäjät  
ja freelancerit

Grafian kyselyyn syksyllä 2016 vastanneista 
jäsenistä yli 41% ilmoitti toimivansa päätoimisesti 
yrittäjinä, tyypillisesti graafisen suunnittelun alalla. 
Alan yritykset ovat usein pieniä muotoilutoimistoja, 
tavallisesti yhden hengen toiminimiä tai osake
yhtiöitä. Yli kolme neljännestä Grafian kyselyyn 
vastanneista yrittäjistä oli yksinyrittäjiä. Yrityksen 
perustaminen on huomattavasti freelancetyötä 
yleisempää, sillä päätoimisia freelancereita oli 
kyselyyn vastanneista vain noin viisi prosenttia.
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Yrityksen yhtiömuoto

Osakeyhtiö (Oy) 
 42,7 %

Toiminimi  
56,2 %

Avoin yhtiö  
1,1 %Vastaajien lkm 89

4.1 Yritysmuodot ja toimialat

Vuoden 2016 jäsenkyselyn perusteella Grafiaan kuuluvien päätoimisten yrittäjien 
enemmistö työskentelee pienissä yhden hengen muotoilutoimistoissa. Tyypillinen yri-
tysmuoto oli joko toiminimi (56%) tai osakeyhtiö (43%). Myös osakeyhtiöiden joukossa 
on luultavasti useita yhden hengen yrityksiä, sillä vastaajista peräti 76% ilmoitti ole-
vansa yksinyrittäjiä. Noin 17% yrityksistä työllisti kaksi henkeä, ja yli kymmenen hen-
gen yrityksiä oli vain hieman noin kahdella prosentilla kyselyyn vastaajista yrittäjistä. 

Toimialoista yleisin oli graafinen suunnittelu, jota harjoitti 73% yrityksistä. Vastaajien 
joukossa oli myös jonkin verran mainos- ja markkinointialan yrittäjiä (noin 15%) sekä 
muutamia kustannus- ja media-alan sekä taide- ja kulttuurialan yrittäjiä. Yli 60% 
yrityksistä oli perustettu viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Yrittäjien kouluttautuminen on suurin piirtein samalla tasolla kuin palkansaajien. Noin 
kolmannes kyselyyn vastanneista päätoimisista yrittäjistä oli osallistunut viimeisen 
vuoden sisällä työhönsä liittyvään koulutukseen. Koulutuspäivien määrä oli kuitenkin 
hieman palkansaajia suurempi. Yrittäjistä kolmannes oli ollut koulutettavana yli 10 
päivää vuoden aikana. 

Vastaajista 76% 
ilmoitti olevansa 
yksinyrittäjiä.
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Toimiala

Vastaajien lkm 89

Graafinen muotoilu / suunnittelu

Mainos- ja markkinointi
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Kuinka monta työntekijää yrityksessä on lisäksesi?



Ei, en ole ollut koulutuksessa 
66,3 %

Kyllä, olen ollut koulutuksessa  
33,7 %
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4.2 Yrittäjien tulevaisuuden näkymät

Myös enemmistö päätoimisista yrittäjistä suhtautui tulevaisuuteen verraten positiivi-
sesti. Yli 70% kyselyyn vastanneista yrittäjistä piti yritystoiminnan jatkumista lähi-
tulevaisuudessa erittäin tai melko varmana. Epävarmoja yrityksensä jatkosta oli noin 
11% yrittäjistä. 

Lisäksi noin 30% kyselyyn vastanneista yrittäjistä arvioi toimeksiantojensa määrän 
kasvaneen vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet yrittäjistä arvioi toimek-
siantojen määrän pysyneen suurin piirtein ennallaan ja vain noin 18% katsoi määrän 
vähentyneen.

Vastaajien luottamus omaan työtilanteeseen saattaa heijastella yleistä taloustilan-
teen hienoista kohentumista. Pitkään jatkuneen alamäen jälkeen julkisuudessa on 
esitetty heikkoja positiivisia merkkejä sekä Suomen että laajemman euroalueen talou-
desta. Vuonna 2016 Suomen talous kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 1,6%, kun vuonna 
2015 kasvua oli vain 0,3%.

Media- ja mainosala ovat perinteisesti visuaalisten suunnittelijoiden tärkeimpiä työl-
listymisaloja. Ne työllistivät noin 40% Grafian kyselyyn vastanneista palkansaajista. 
Muun muassa digitaalisen murroksen ja yleisen taloustilanteen vuoksi alan näkymät 
ovat vuosien ajan olleet poikkeuksellisen vaikeat, mutta viime vuonna myös media-
markkinoiden nähtiin piristyvän.

Markkinatutkimusyritys Kantar TNS:n mukaan mediamainontaan käytetyt investoinnit 
kasvoivat vuonna 2016 hieman alle prosentilla, ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jäl-
keen. Media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö Medialiitto puolestaan 
ennustaa alan liiketoiminnalle pientä kasvua vuodelle 2017, muun muassa kustannus- 
ja painotoiminnan kiihtymisen ansiosta. Vuonna 2016 alan liikevaihto supistui 1,3%.  
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Erittäin  
epävarmana 

2,3 %
Erittäin varmana 

32,6 %
En osaa sanoa 

15,7 %

Melko varmana 
40,5 %

Melko epävarmana 
9 %

Miten varmana koet yritystoimintasi  
jatkuvuuden lähitulevaisuudessa?

Vastaajien lkm 89

Arvio toimeksiantojen määrästä vuonna 2016

Vastaajien lkm 89

30,3 %

suurempi  
kuin 2015

51,7 %

yhtä suuri  
kuin 2015

18 %

pienempi 
kuin 2015



4.3 Freelancerit verokortilla

Grafian kyselyyn vastasi vuonna 2016 pieni määrä päätoimisia freelancereita, jotka 
toimivat graafisen suunnittelun sekä mainos- ja markkinointi- ja kustannus- ja media-
alojen palveluksessa. Vastausten vähyyden vuoksi tiedot eivät ole yleistettävissä. 

Kyselyyn vastanneiden freelancereiden enemmistö ei ollut sivutoimisessa tai osa-
aikaisessa palkkatyössä. Yli puolet freelancereista kuitenkin kertoi toimeksiantojen 
määrän jääneen vuonna 2015 alle kymmeneen ja freelancetyöhön viikossa käytettiin 
keskimäärin vain noin 24 tuntia. Enemmistö vastaajista uskoi kuitenkin jatkavansa 
freelancetyötä.

4.4 Sivutoimiset freelancerit ja yrittäjät
Itsensä työllistämisen yleisyys Grafian jäsenten keskuudessa käy ilmi myös sivutoimis-
ten yrittäjien ja freelancereiden määrästä. Vuonna 2016 Grafian kyselyyn osallistuneis-
ta palkansaajista noin 60% kertoi tekevänsä päätoimen ohella töitä myös itsenäisesti 
joko yrittäjänä tai freelancerina. 

Sivutoimisia freelancereita oli 37% palkansaajista ja yrittäjiä 23%. Sivutoimisten yrittä-
jien yhtiömuodot olivat toiminimi tai osakeyhtiö, ja kolme neljännestä yrityksistä toimi 
graafisen suunnittelun alalla. Lähes kaikki yritykset olivat yhden hengen yrityksiä. 

Sivutoimiset freelancerit tekivät pääasiassa graafisen suunnittelun töitä (73%), mut-
ta vastaajina oli myös koulutus-, markkinointi- ja digimedia-alojen freelancereita. 
Toimeksiantojen määrä vuodessa jäi useimmilla alle kymmeneen ja sivutoimisesta 
freelancetyöstä saadut ansiot olivat pääasiassa pieniä.
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5. Palkat ja ansiotaso

Grafian kyselyssä vuonna 2016 selvitettiin jäsenten 
tulotasoa ja yrittäjien sekä freelancereiden työn 
hinnoittelua. Palkansaajien tulotasossa näkyi 
kyselyn perusteella selvää nousua vuoden 2015 
kyselyyn verrattuna, ja vastaajat myös raportoivat 
palkankorotuksista. 

Työsuhteisten Grafian jäsenten ansiotaso on hyvä 
suhteessa alan yleiseen palkkatasoon. Pääosin 
palkansaajat olivatkin tyytyväisiä ansiotasoonsa. 
Yrittäjien keskiansio oli jälleen selvästi 
palkansaajia alhaisempi, ja yrittäjien ansiotaso 
näyttää myös nousevan muita hitaammin.
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5.1 Työsuhteisten palkkataso

Grafian kyselyyn loppuvuodesta 2016 vastanneiden palkansaajien kuukausiansiot 
(ennen ennakkopidätystä, mukaan lukien palkka ja luontoisedut) vaihtelivat 1300 
ja 8000 euron välillä. Keskiansio työsuhteessa olevilla oli noin 3800 euroa kuu-
kaudessa. Keskipalkkoja laskettaessa on huomioitu naisten yliedustus vastaajien 
keskuudessa.

Tilastokeskuksen mukaan graafisten ja multimediasuunnittelijoiden ammattiryh-
män keskiansio kuukaudessa oli vuonna 2015 noin 3514 euroa. Grafian jäsenten 
arvioitu keskiansio 3800 ei poikkea merkittävästi Tilastokeskuksen arviosta. Yksi-
tyisen sektorin keskiansio oli vuonna 2015 säännöllisen kokoaikatyön tekijöillä 3574 
euroa, mikä on sekin lähellä Grafian jäsenten keskiansiota.

Palkkojen kehittyminen

Kyselyyn vastanneiden työsuhteisten keskiansio oli jonkin verran noussut edellisen 
vuoden tasosta. Kyselyn tietojen perusteella palkkojen nousua on vaikea todentaa, 
mutta noin kolmannes kyselyyn vastanneista palkansaajista kertoi ansioidensa kas-
vaneen edeltävän vuoden aikana. Se vahvistaa kuvaa yleisestä ansiotason noususta.

Noin 19% palkansaajista kertoi bruttotulojensa nousseen jonkin verran (100–300 
euroa kuussa) ja 14% ilmoitti palkkansa nousseen huomattavasti (yli 300 euroa 
kuussa). Vain hieman yli 6% vastaajista kertoi ansioidensa laskeneen, ja noin 60% 
kertoi ansioidensa pysyneen kuluneen vuoden aikana kuta kuinkin ennallaan. 

Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 2015 jäsenkyselyssä, jonka pe-
rusteella vastaajien vuositulot näyttivät nousseen jonkin verran vuoteen 2014 ver-
rattuna. Vuonna 2015 neljännes vastaajista kertoi kuukausiansioidensa nousseen. 

Myös Tilastokeskuksen toimialakohtaisten palkkatilastojen mukaan graafisten  
ja multimediasuunnittelijoiden keskiansiot ovat viime vuosina nousseet hieman. 
Alan keskiansiot ovat kuitenkin yhä pienemmät kuin vuonna 2011, jolloin keski-
palkka oli yli 3900 euroa kuukaudessa. Itsensä työllistävät yrittäjät eivät kuulu 
tämän tilaston piiriin. 

Syy ansiotason nousuun oli tyypillisesti joko työpaikan vaihtuminen tai henkilö-
kohtainen palkankorotus. Nämä selittivät yhteensä noin 60% vastaajien ilmoit-
tamista palkankorotuksista. Hieman yli 16% oli siirtynyt uuteen asemaan saman 
työnantajan palveluksessa. Myös yleiskorotus, työn vaativuuden uudelleenarviointi 
ja työntekijän omat toimenpiteet olivat vaikuttaneet joissain tapauksissa.
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Kuukausiansion kehitys päätoimessa  
kuluneen vuoden aikana (bruttopalkka €/kk)
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16,1 %
Uusi asema tai 

tehtävä

3,2 %
Omat toimenpiteet 

(esim. paikkakunnan 
vaihto tai opiskelu)

3,2 %
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ylittävä työnantaja-
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Tyytyväisyys palkkatasoon

Yleensä ottaen Grafian palkansaajajäsenet ovat tyytyväisiä ansiotasoonsa, ja tyytyväi-
syys on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Yli 55% vastaajista kertoi olevansa 
tyytyväinen nykyiseen palkkaansa, kun vuoden 2015 kyselyssä tyytyväisiä oli vain noin 
33%. Toisaalta yli neljännes eli noin 27% vastaajista piti ansiotasoaan liian alhaisena. 
Noin 14% katsoi nykyisen työmääränsä edellyttävän suurempaa korvausta. 

Vain noin neljä prosenttia palkansaajista joutui tekemään muita töitä päätoimensa 
ohella tullakseen toimeen. Kuitenkin peräti 60% työsuhteisista vastaajista sai lisätulo-
ja työskentelemällä sivutoimisena freelancerina tai yrittäjänä. 

Yleensä ottaen Grafian 
palkansaajajäsenet ovat 
tyytyväisiä ansiotasoonsa, ja 
tyytyväisyys on lisääntynyt 
edelliseen vuoteen verrattuna.

Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen 
ansiotasoosi palkansaajana?

55,6 %
Kyllä.

13,6 %
Kyllä, mutta työn määrä  
on kohtuuton suhteessa 

ansiotasoon.

3,7 %
En, joudun tekemään 
muita töitä tullakseni 

toimeen.

Vastaajien lkm 81

27,2 %
En, ansiotaso  
ei ole riittävä.
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5.2 Yrittäjien ansiotaso

Grafian kyselyyn osallistuneiden kesken voidaan havaita merkittävä ero työsuhteisten 
ja päätoimisesti yrittäjänä toimivien ansiotasoissa. 

Yrittäjiltä kysyttiin kuukausiansiota ja vuosiansioita, jos kuukausitulot vaihtelevat 
suuresti. Vastaajien keskimääräiset ansiot olivat 2800 euroa kuukaudessa ilmoitettu-
jen kuukausitulojen pohjalta laskettuna. Vuosiansioiden perusteella ansiotaso asettui 
2900 euroon kuukaudesssa. 

Yrittäjien keskimääräinen kuukausitulo 2800–2900 on lähellä vuoden 2015 tulosta, joka 
oli 2750 euroa kuukaudessa. Se on kuitenkin merkittävästi alhaisempi kuin palkansaa-
jien keskiansiot, vaikka valtaosa yrittäjistä teki täyttä noin 40 tunnin työviikkoa.

Osa kyselyyn vastanneista yrittäjistä oli myös nostanut osinkoja yrityksestään, mikä 
tasoittaa tilannetta hieman. Osinkoja nostettiin keskimäärin 1450 euroa vuodessa, eli 
noin 120 euroa kuukaudessa. 

Kyselyyn vastanneista päätoimisista yrittäjistä noin 18% sai suunnittelupalkkioiden  
lisäksi muita korvauksia, muun muassa rojalteja, Kopiosto-maksuja ja lisenssimaksuja.

“Kirjarojalteja”
“Kuvituslisenssejä, joiden määrä perustuu kuvitukseni käytön laajuuteen”
“Kokouspalkkiot, materiaali- ja matkakulut”
“Pakkauksista per myyty tuote”
“Kopioston lainauskorvauksia”

Yrittäjistä harva sai lisätuloja osa-aikaisista tai pätkätyösuhteista. Vain noin 4% pää-
toimisista yrittäjistä kertoi tekevänsä sivutoimisesta töitä myös palkansaajana. 
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Yrittäjien ja freelancereiden työn tuntilaskutus

Yrittäjiltä ja freelancereilta kysyttiin ansioiden lisäksi tuntilaskutusta rutiinityön sekä 
luovan työn osalta. Rutiinityöksi laskettiin esimerkiksi työn koordinointi ja valvonta. 
Luovan suunnittelutyön laskutusarvo on yleensä ottaen rutiiniluontoista työtä suurempi. 

Kyselyyn vastanneet yrittäjät laskuttivat luovasta, erityistä ammattitaitoa vaativasta 
suunnittelutyöstä 81 euroa tunnilta ja rutiinityöstä 69 euroa tunnilta. Keskimääräiset 
tuntihinnat olivat hieman edellistä vuotta suuremmat, sillä vuoden 2015 kyselyssä 
vastaavat keskiarvot olivat 78 ja 67 euroa tunnilta. 

Verokortilla laskuttavat freelancerit hinnoittelivat työnsä keskimäärin hieman halvem-
maksi, mutta vastausten vähäisen lukumäärän vuoksi tiedot eivät ole yleistettävissä.

Yrittäjien tyytyväisyys ansiotasoon

Yrittäjien kuukausiansioiden suuret vaihtelut näkyvät kyselyssä tyytymättömyytenä 
tulotasoon. Grafian kyselyyn vastanneilla yrittäjillä oli palkansaajia enemmän moi-
tittavaa ansiotasoonsa liittyen. Vain noin neljännes yrittäjistä kertoi olevansa tyyty-
väinen nykyisiin tuloihinsa. Yli viidennes vastaajista piti työn määrää kohtuuttomana 
suhteessa palkkiotasoon.

Yli puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä piti tulotasoaan liian alhaisena. Noin nel-
jännes katsoi palkkiotason yleensä ottaen olevan riittämätön. Lähes yhtä moni koki, 
ettei töitä ole riittävästi sopivan ansiotason ylläpitämiseksi. Vain noin neljä prosenttia 
kertoi joutuvansa tekemään lisäksi muita töitä tullakseen toimeen.
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Yrittäjän keskimääräinen tuntilaskutus

2014

Luova työ 

81 €/h
 

Rutiiniluontoiset työt,  
esim. koordinointi ja valvonta
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2015

Luova työ 
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Rutiiniluontoiset työt,  
esim. koordinointi ja valvonta

67 €/h

2016
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81 €/h
 

Rutiiniluontoiset työt,  
esim. koordinointi ja valvonta

69 €/h
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5.3 Apurahat

Vuoden 2016 kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa myös Grafian jäsenten apurahoja. 
Tällä haluttiin selvittään apurahojen merkitystä jäsenten tulotasolla, sillä esimerkiksi 
joillekin kuvittajille apurahat voivat olla keskeinen osa toimeentuloa. Kyselyn perusteella 
Grafian jäsenet hyödyntävät suomalaista apurahajärjestelmää suhteellisen ahkerasti, 
mutta apurahat eivät ole heille merkittävä tulonlähde. Yleisempää on toteuttaa apura-
han turvin eri laisia sivuprojekteja ja omia taiteellisia hankkeita.

Yli 40% kyselyyn vastaajista oli hakenut viimeisten kolmen vuoden aikana jonkinlaista 
apurahaa. Eniten apurahoja haettiin sivutoimiseen työskentelyyn esimerkiksi omaan 
taideprojektiin tai muuhun itsenäiseen hankkeeseen. Tällaista apurahaa oli hakenut 
kolmen vuoden aikana 23% vastaajista. 6% oli hakenut apurahaa opiskeluun tai opin-
näytetyöhön. 

Päätoimiseen työskentelyyn apurahaa oli hakenut noin 15% vastaajista. Heille apuraha 
oli pääosin pieni lisä toimeentuloon. Kuitenkin noin kolmannes näistä vastaajista piti 
apu rahoja merkittävänä osana toimeentuloaan. 

Grafian jäsenet 
hyödyntävät suomalaista 
apurahajärjestelmää 
suhteellisen ahkerasti, 
mutta apurahat eivät 
ole heille merkittävä 
tulonlähde.
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6.1 Grafian jäsenten näkemyksiä  
alan tulevaisuudesta

Visuaalisen viestinnän alan yleisen kehityksen osalta kyselyyn vastanneiden odo-
tukset ja arviot vaihtelivat pessimismin ja optimismin välillä. Vastaajilla oli myös 
runsaasti näkemyksiä alan lähitulevaisuuden trendeistä, joita koskevaan avoimeen 
kysymykseen vastasi lähes puolet kaikista kyselyyn osallistuneista.

Vastausten mukaan alan tärkeimpiä kehityssuuntia ovat yhä jatkuva digitalisaatio 
ja työelämän yleinen muutos. Työssä tarvitaan yhä uusia taitoja ja osaamista myös 
visuaalisen viestinnän suunnittelun ulkopuolelta. 

Käsitykset alan arvostuksesta tulevaisuudessa vaihtelivat. Toiset uskovat visuaalisen 
suunnittelun merkityksen heikkenevän, toiset uskovat ammattitaitoisen muotoilun 
arvostuksen nousevan.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöä

Kyselyn vastausten mukaan teknologian kehitys siirtää graafisen suunnittelijan työn 
painopistettä entistä enemmän painotuotteista digitaalisiin viestimiin. Muun muassa 
liikkuvan kuvan ja valokuvauksen osaamista tarvitaan entistä useammin. Teknologia 
saattaa myös vähentää ammattimaisen suunnittelijan työtä, kun työprosessit auto-
matisoituvat ja muuttuvat helppokäyttöisemmiksi.

6. Tulevaisuudennäkymät

Grafian kyselyssä kartoitettiin tällä kertaa 
jäsenten näkemyksiä sekä oman työpaikan 
tai yrityksen jatkuvuudesta että alan 
yleisestä kehityksestä ja tulevaisuudesta. 
Vastausten perusteella jäsenistö suhtautuu 
pääosin myönteisesti omaan tilanteeseensa, 
mutta näkee alan yleisesti kehittyvän osin 
huonompaan suuntaan.  
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“Digitaalisen median merkitys lisääntyy. Painotuotteet todennäköisesti edelleen 
vähenevät.”

“Valmiit palvelut ja pohjat suunnittelussa lisääntyvät ja korvaavat osin suunnitte-
lijan tekemää työtä.”

“Kaikki mikä voi automatisoitua, automatisoituu. Tällaisia asioita ovat ainakin 
taittotyö, informaation visualisointi ja animointi, www-sivustojen layout-
suunnittelu. Liikkuvan kuvan rooli kasvaa, mutta tekeminen helpottuu myös 
amatööreille. “

Toisaalta teknologian kehitys avaa visuaalisen viestinnän suunnittelijoille myös uusia 
mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan erilaisissa tuotekategorioissa, kuten sovel-
lusten käyttöliittymien suunnittelussa ja palvelumuotoilussa. Monessa tapauksessa 
suunnittelijan yhteistyö esimerkiksi toimittajien tai sisällöntuottajien kanssa vaihtuu 
yhteistyöhön muun muassa ohjelmoijien kanssa.

“Tarvetta UI/UX-suunnitteluosaamiselle tuntuisi löytyvän jatkuvasti. Oikeastaan 
hieman hämmästyttää, että niin moni UI/UX-ihminen on lähtökohdiltaan insi-
nööritaustainen, vaikka laadukkaasta käyttäjäkokemuksesta suuri osa muodos-
tuu juuri visuaalisuudesta. Mielestäni graafikot voisivat kehittyä tässä huomat-
tavasti paremmiksi ‘sisäänrakennetun’ visuaalisen ajattelutapansa ansiosta. 
Onhan se lehtiaukeaman taittokin tietynlaista käyttöliittymän suunnittelua.”

“Infografiikan enenevä käyttö, lisätty todellisuus (AR- ja VR-tekniikat) tulevat 
osaksi graafista suunnittelua.”

“Graafinen suunnittelu laajenee ja niveltyy palvelumuotoilun kentälle.”

Murros tulee työpaikoille

Kyselyyn vastanneet Grafian jäsenet pitävät todennäköisenä, että visuaalisen vies-
tinnän alaa kohtaavat tulevaisuudessa todennäköisesti samat muutokset, joita on 
nähtävissä muillakin aloilla: epätyypilliset työsuhteet, jatkuva muutos ja koulutuksen 
tarve sekä itsensä työllistämisen yleistyminen. Se edellyttää perustaitojen lisäksi 
myös muun muassa oman osaamisen markkinointikykyä. 

“...Ala ja tekeminen muuttuvat koko ajan. Joka toisessa uudessa projektissa pitää 
opetella myös uusia tekniikoita ja työtapoja.”

“Alan työpaikat vähenevät ja yhä useampi joutuu ryhtymään yrittäjäksi. Vasta-
valmistuneiden on yhä vaikeampi saada töitä. Pärjätäkseen graafisen suun-
nittelun alalla on oltava moniosaaja, joka tekee niin printtiä kuin digitaalista 
suunnittelua, ymmärtää some-viestintää ja opiskelee koko ajan uutta.”

“Vaaditaan yhä syvempää osaamista ja palvelun rooli korostuu. Pitää olla myös 
vahvaa liiketoimintaosaamista.”

Noin 23% kyselyyn vastaajista arvioi alan työtilanteen Suomessa heikentyvän tulevien 
kolmen vuoden aikana ja yhtä suuri osuus uskoi sen kohenevan. Toisaalta merkittävä 
enemmistö (noin 40%) uskoi alan kansainvälistymisen johtavan siihen, että ulkomailta 
löytyy jatkossa entistä paremmin työmahdollisuuksia tai uusia asiakkaita. 
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“Työskentely ulkomaille tulee varmasti lisääntymään, koska etätyö on niin arki-
päiväistä nykyään. Netin kautta kuka tahansa voi tuoda omia töitään esille ja 
ne voidaan myös nähdä missä päin maailmaa tahansa.”

Kansainvälistyminen ei tosin aina välttämättä tarkoita suomalaisille suunnittelijoil-
le parempia työtilaisuuksia. Joitain teknisiä asiantuntijatöitä on jo siirtynyt muun 
muassa Aasiaan halvempien työvoimakustannusten maihin, eikä graafinen muotoilu 
välttämättä välty tältä. 

“Visuaalista suunnittelua ostetaan silppuna, kansainväliset halpapalvelut 
 syövät markkinoita.”

Alan arvostus ja palkkakehitys

Muotoilualojen arvostus laajemmin kehittyy vastaajien mukaan kahteen eri suun-
taan. Toisaalta laadukkaan muotoilun merkitys on jo tunnistettu muun muassa 
palvelumuotoilun ja strategisen muotoilun aloilla, ja myös ammattimaisen graafisen 
suunnittelun arvostus voi lähivuosina lisääntyä. Toisaalta uusi teknologia ja uudet 
työkalut tuovat suunnittelun kaikkien ulottuville, mikä saattaa polkea hintoja ja  
heikentää työmahdollisuuksia.

Vain 14% kyselyyn vastaajista näki suunnittelijan työstä maksettavien korvausten 
kasvavan lähitulevaisuudessa, kun melkein kaksinkertainen osuus vastaajista piti 
päinvastaista kehitystä todennäköisempänä. Samoin vain noin 16,5% uskoi alan 
arvostuksen lisääntyvän ja 21,5% suhtautui tähänkin pessimistisesti. Noin puolet 
vastaajista katsoi, että palkkiot ja arvostus pysyvät entisellään. 

“Graafinen suunnittelu tulee osaksi strategiaa ja viestintää. Aletaan ymmärtää 
brändin merkitys yhä laajemmin.”

“Pienenä trendinä mahdollisesti ammattitaidon arvostuksen lasku, koska niin sa-
notusti kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Tämä voi johtaa hintojen polke-
miseen, työn laadun heikkenemiseen ja suunnittelun samankaltaisuuteen…”

“Visuaalisuuden arvostus tässä niukkuuden talousajattelussa ei ainakaan  
parane. Insinöörivetoisessa yhteiskunnassa säästäminen ja leikkaaminen 
osuu raskaimmin ‘pehmeisiin’ alueisiin, joihin talousajattelijoiden silmissä 
juuri viestintä, visuaalisuus ja design auttamattomasti kuuluvat.”

Yhtenä ongelmana graafisen suunnittelun alalla on koettu, etteivät muotoilun ostajat 
osaa arvostaa tai edes ymmärrä suunnittelijan työtä. Se johtaa helposti huonoihin 
asiakaskokemuksiin ja työn alihinnoitteluun. Vastaajista noin neljännes suhtautui 
toiveikkaasti siihen, että asiakkaiden taidot visuaalisen viestinnän ostamisessa 
kehittyvät lähivuosina. Vain 16% näki asiakkaiden taitojen heikkenevän entisestään. 
Noin puolet piti todennäköisenä, että tilanne pysyy nykyisellään.
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“Toivon, että ihmiset alkavat yhä paremmin ymmärtää designin ja laadukkaan 
mainonnan arvon. Yritän myös omassa työssäni aina kouluttaa asiakkaitani 
ammattaimaisten visujen tärkeydestä. Alalla on aina vaan enemmän freelan-
cereita, perinteisten mainostoimistojen aika on ohi.”

Pessimistisimmin vastaajat suhtautuivat julkisiin hankintoihin. Niissä on koettu 
epäkohtia, kuten ilmaisen työn teettäminen osana kilpailutusta. Vain noin kymmenen 
prosenttia vastaajista uskoi tilanteen tältä osin paranevan, ja peräti 38% epäili sen 
huonontuvan. 

“Ilmainen työ osana kilpailutusta on viime vuosina yleistynyt rajusti. Monesti 
halpa hinta näyttäisi olevan tärkein asia. Toivotaan korkeaa laatua  ilmaiseksi. 
Myös erilaiset suunnittelukilpailut isoissa hankkeissa ovat yleistyneet. …  
Näissä kilpailuissa suurin osa suunnittelijoista jää aina kokonaan ilman  
korvausta.”

Hieman yli viidennes vastaajista suhtautui epäillen myös alan koulutuksen kykyyn vas-
tata jatkossa työelämän tarpeisiin, kun vain noin kymmenen prosenttia uskoi tilanteen 
paranevan. Etenkin vuosituhannen alussa koulutus keskittyi vahvasti printtimediaan, 
kun nykyisin uudet työt ovat voittopuolisesti digitaalisen median suunnittelua. 

“Graafisen suunnittelun työ jakaantuu kahteen suuntaan: toinen on taiteellinen 
ja toinen kaupallinen suunta. Tämä pitäisi huomioida jo koulutuksessa.”

”Toivoisin, että sekä opetuksen ja koulutuksen päättäjät että digitaalisen  
kehityksen luojat ymmärtäisivät myös ylläpitää omaa luovaa ajattelutapaa, 
visualisointia ja käden taitoa.”

“Julkisen koulutuksen mahdollisuudet saattavat huonontua, kun koulutusohjel-
mia yhdistellään suuriksi ‘kandifarmeiksi’. Toisaalta koulutettujen suunnitteli-
joiden kautta koko suunnittelun ostamisen ketju ammattimaistuu.”

Työssä tarvitaan yhä  
uusia taitoja ja osaamista 
myös visuaalisen viestinnän 
suunnittelun ulkopuolelta. 



Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden 
järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan tietämystä 
ja tuntemusta sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, 
oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Järjestö on perustettu 
vuonna 1933. Grafian jäsenet ovat viestintä- ja muotoilualan 
ammattilaisia. Järjestöön kuuluu yli 1000 jäsentä ja  
sillä on yhdeksänjäseninen hallitus.


