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1  Johdanto 

 

Esitys- ja teatteritekniikka kasvaa, kehittyy ja löytää uusia ilmenemismuotoja entistä no-

peammin. Tekniikka on vallannut lähestulkoon jokaisen ihmisen arjen, ja interaktiivisten 

sovellusten käyttö opitaan jo vaippaiässä. Katukuvassa näkyy entistä enemmän kuva-

tekniikkaa mainosnäyttöjen muodossa, ja ostoskeskuksissa soi shoppailuun innostava 

musiikki. Valotekniikkaa käytetään paitsi käytännön syistä, myös visuaalisen ilmeen luo-

miseen sekä taiteen ja kaupunkiarkkitehtuurin yhteydessä. Tekniikka on vahvasti läsnä 

koko ajan, joka puolella ja monenlaisissa muodoissa.  

 

Teknisen tuotantoryhmän tulisi pystyä luomaan tapahtumasta mieleenpainuva elämys 

yhdessä tapahtumajärjestäjien ja sisällöntuottajien kanssa. Jotta esitystekniikan käyttö 

jatkossakin säväyttäisi kokijaa ja toisi tapahtumiin lisäarvoa, täytyy teknisten tuottajien ja 

suunnittelijoiden löytää uusia, innovatiivisia käyttötapoja jo olemassa oleville ja etenkin 

vasta kehitettäville teknisille laitteille. 

 

Moni tapahtumatekniikkayrityksen asiakas tietää hyvin tarkkaan, mitä tapahtuma tekni-

sesti tarvitsee, tai on vähintäänkin perehtynyt aiheeseen. Toisaalta asiakkaita löytyy 

myös toisesta ääripäästä, ilman juuri minkäänlaista tietämystä tekniikasta tai siihen liit-

tyvistä mahdollisuuksista ja rajoitteista. Tämä tilanne johtaa siihen, että jokainen tuotanto 

on yksilöllinen ja samat ratkaisut eivät toimi eri tuotantojen kohdalla.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on avata tapahtumateknisen alan tuotannon työproses-

sia. Opinnäytetyössä ei käydä läpi teknisiä laitteita tai tarkemmin teknistä suunnittelua, 

sillä ne eivät ole oleellisia tuotannon kokonaisprosessin kannalta. Opinnäytetyö on jaettu 

kolmeen osaan. Ensimmäinen osa (luku 2) perustuu kirjallisiin lähteisiin ja omiin koke-

muksiin alalta. Siinä esitellään lyhyesti esitystekniikkaa yleisellä tasolla, sekä sen roolia 

erilaisissa tapahtumissa. Toisessa osassa (luku 3-5) käydään läpi opinnäytetyötä varten 

tehtyä kyselyä ja kyselyn vastausten perusteella jaotellaan tuotantoryhmän työntekijät ja 

heidän työtehtävänsä sekä käydään läpi alan ominaispiirteitä. Kolmas osa (luku 6–9) 

perustuu osittain kyselyyn, omiin kokemuksiin sekä lähteisiin. Se kuvaa varsinaista tuo-

tantoprosessin kulkua ja sen eri vaiheita.  
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2  Esitystekniikan rooli tapahtumissa 

 

Olivatpa kyseessä sitten henkilökohtaiset juhlat, virallisemmat yrityksen koulutuspäivät 

tai musiikkifestivaalit, esitystekniikan käyttö alkaa olla jo itsestäänselvyys. Kävijät ovat 

tottuneet laadukkaaseen tekniikan tasoon, ja funktionaalisen sisällön toistamisen lisäksi 

tekniikka nähdään yhä enemmän visuaalisena, yleisilmettä kohottavana elementtinä. 

Helppo saatavuus, laaja valikoima ja kilpailukykyiset hinnat johtavat siihen, että yhä use-

ammista pienemmistä tapahtumista löytyy vähintään pieni äänentoisto ja tunnelmava-

laisu. 

 

Yleisimpiä tapoja käyttää esitystekniikkaa tapahtumapuolella ovat isojen yleisötapahtu-

mien lisäksi esimerkiksi messut, seminaari- ja koulutustilaisuudet sekä erilaiset yritysten 

juhlat. Yritykset usein järjestävät päivän tai pari kestäviä seminaaritilaisuuksia, jotka 

päättyvät iltajuhliin. Kohdeyleisönä on yleensä joko yrityksen omaa henkilöstöä tai yri-

tyksen asiakkaita. Alalla lempinimen saaneet “firmakisat” ovat varsin selkeitä ja saman 

perusrungon omaavia kokonaisuuksia. Yritystapahtumiin voidaan myös luoda yritystä 

vastaava visuaalinen ilme teknisen suunnittelun ja sisällöntuotannon kautta, joten jokai-

nen tapahtuma on yksilöllinen yhtenevästä perusrungosta huolimatta. 

 

2.1 Tapahtumat 

 

Suomessa järjestetään vuosittain tuhansia tapahtumia. Pienimmissä tapahtumissa saat-

taa olla vain muutamia kymmeniä osallistujia, kun taas suurimmissa voi arvioiden mu-

kaan olla satojatuhansia (Tapahtumainfo 2014). Keväällä yritykset pitävät vuosikokouk-

sia ja konferensseja. Kesällä kaupungit täyttyvät musiikkitapahtumista, näyttelyistä ja 

markkinoista. Syksyllä kesälomien jälkeen järjestetään paljon seminaareja sekä yritys-

juhlia, ja heti loppusyksystä alkaa pikkujoulukausi. Maantieteellisesti katsoen iso osa 

Suomen tapahtumista sijoittuu etelään, etenkin pääkaupunkiseudulle. Tapahtumia kui-

tenkin riittää ympäri maan ja ympäri vuoden.  

 

2.1.1 Seminaarit ja kokoukset 

 

Yritysten järjestämät koulutus- ja keskustelutilaisuudet kestävät yleensä päivän tai kaksi. 

Aiheena voi esimerkiksi olla tulevaisuudennäkymät ja uusien ratkaisujen kehittäminen. 

Tällaisissa tapahtumissa on paljon asiaansa erikoistuneiden puhujien esityksiä sekä alan 
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ammattilaisten paneelikeskusteluita. Taulukko 1 kuvastaa kuvitteellisen seminaarin pe-

rustietoja sekä aikataulurunkoa. Aikataulu koostuu puhujien esityksistä sekä päivää ryt-

mittävistä tauoista. 

 

Taulukko 1. Esimerkki seminaaritilaisuuden aikataulurungosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieraat pääsevät osallistumaan ohjelmaan esimerkiksi yleisökysymyksien kautta. Myös 

erilaisia ryhmätöitä voidaan järjestää riippuen osallistujista ja tapahtuman tarkoituksesta. 

Vieraat voivat olla yrityksen omaa henkilökuntaa, yrityksen asiakkaita tai yhteistyökump-

paneita. Osallistujamäärät vaihtelevat kymmenistä satoihin, yleensä kuitenkin paikalla 

on vähintään sata henkeä. Tapahtumapaikan valinta riippuu esimerkiksi osallistujamää-

rästä sekä tapahtuman kestosta. Paikka voi vaihdella pienistä kokouskeskuksista suu-

rempiin halleihin. Aikataulu muodostuu aina tapahtuman luonteen sekä puhujien mu-

kaan. Seminaari- ja kokoustilaisuuksien jälkeen voi vielä olla rennompi cocktail- tai iltati-

laisuus, joka järjestetään usein samassa rakennuksessa. 

 

 

 

 

Tilaisuus Seminaari 

 

Aika: 26.6.2016, klo 9.30–16.30 

Pax 150 

Tila Valkoinen Sali, Helsinki 

Aikataulu  

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 

9.30–10.30 Puhuja 1 

10.30–11.30 Puhuja 2 

11.30–12.45 Lounas 

12.45–13.45 Puhuja 3 

13.45–14.45 Puhuja 4 

14.45–15.00 Kahvitauko 

15.00–16.00 Paneelikeskustelu 

16.00–16.30 Loppukeskustelu 
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2.1.2 Juhlatilaisuudet 

 

Yksityishenkilön tai yrityksen järjestämä juhlatilaisuus on kestoltaan usein vain yhden 

illan pituinen. Perinteisesti ilta koostuu ruokailusta, vapaasta olemisesta, bändiesityk-

sistä ja esimerkiksi pienistä ohjelmanumeroista. Aiheena voi olla yrityksen 100-vuotis-

juhla tai vaikkapa pariskunnan häät. Tapahtumapaikan valinta riippuu paljon osallistuja-

määrästä sekä tunnelmasta, joka tilaisuuteen halutaan luoda. Paikka voi olla esimerkiksi 

pieni ravintola tai isompi tapahtumatila. 

  

Perinteisistä seminaareista ja kokouksista poiketen juhlatilaisuuksissa usein kaivataan 

tekniikaltakin jotain hieman menevämpää ja näyttävämpää. Tekniikan tarve riippuu täy-

sin illan ohjelmasta, mutta yleensä pienissäkin tilaisuuksissa on vähintään pieni äänen-

toisto ja kevyt tunnelmavalaistus.  

 

2.1.3 Musiikkitapahtumat ja yleisötilaisuudet 

 

Musiikki- ja yleisötapahtumat ovat usein tapahtuma-alan suurimpia yksittäisiä tuotantoja 

ja myös yleisölle tutuimpia. Näissä tapahtumissa tekniikan on tarkoituksenmukaista olla 

näyttävää ja isoa. Riippuen tapahtuman koosta ja kestosta kävijämäärät voivat vaihdella 

kymmenistä jopa satoihin tuhansiin (Festivals 2014). 

 

Tällaisia isoja tapahtumia järjestetään usein kesäisin ulkoilmassa tai esimerkiksi isoissa 

jäähalleissa. Tapahtuma voi kestää muutamasta tunnista useaan päivään, riippuen ta-

pahtuman luonteesta. Perinteiset kesän musiikkifestivaalit kestävät vähintään kaksi päi-

vää. 
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 Esimerkkikuva yleisötapahtumasta, Tangomarkkinat 2015. Puurula, 2015. 

 

2.1.4 Messut ja markkinat 

 

Eri aiheisiin ja aloihin keskittyviä messuja ja markkinoita järjestetään pelkästään pääkau-

punkiseudulla satoja vuodessa. Vuoden 2015 yhteenlaskettu kävijämäärä, 1,2 miljoonaa 

kävijää, nousi Helsingin Messukeskuksen kävijäennätykseksi. Perinteisten messujen li-

säksi Messukeskus toimi myös tapahtumapaikkana muille tapahtumille. (Messukeskus 

2016.) 

 

Messut ja markkinat koostuvat usein yhdestä tai useammasta isommasta tilasta, joka on 

jaettu pienempiin osastoihin. Näytteilleasettajat voivat tuoda omia tuotteitaan esittelyyn 

varaamalla osaston. Osalla näytteilleasettajista voi olla isojakin osastoja, joihin haetaan 

näyttävyyttä esimerkiksi tekniikan avulla. Messut kestävät yleensä useita päiviä. 
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 Esimerkkikuva messuosastosta, Kalmar 2015. Puurula, 2015. 

 

2.2 Esitystekniikka 

 

Esitystekniikka pitää sisällään valo-, ääni- ja kuvatekniikan. Näillä jokaisella eri osa-alu-

eella on oma tehtävänsä onnistuneen tapahtuman tuotannossa. Tekniikalla voidaan ko-

rostaa tai häivyttää tilassa olevia elementtejä ja jopa luoda täysin uusia, vaihtuvia ele-

menttejä. Tapahtumiin voidaan luoda yhteneväistä visuaalista ilmettä helposti tekniikan 

kautta. Tekniikan perimmäinen tarkoitus tapahtumissa on kuitenkin tukea esiintyjiä, yk-

sinkertaisimmillaan siis vahvistaa informaation kulkua.  

 

Tässä opinnäytetyössä ei käydä läpi erilaisia teknisiä laitteita eikä syvennytä itse tekniik-

kaan tai sen perusteisiin, sillä ne eivät ole kokonaisprosessin kannalta oleellisia. Tekni-

sestä suunnittelusta sekä laitteistosta löytyy kattavasti tietoa esimerkiksi opinnäytetöiden 

muodossa, myös suomeksi.  
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2.2.1 Valo 

 

Valotekniikka on tärkeä osa esitystekniikkaa ja sitä käytetään tehosteiden luomiseen tai 

esityksen näkyvyyden parantamiseen (Grönlund 2012, 11). Pienissäkin tapahtumissa on 

usein vähintään kevyt puhujavalaisu, jotta puhujan eleet ja ilmeet näkyvät katsojille. Ih-

misen katse reagoi liikkeeseen ja kirkkauteen. Tästä syystä valolla myös siis kerrotaan 

informaation suunta ja merkataan puhuja. Katsojan voi olla vaikeaa löytää usean ihmisen 

joukosta puhuja, etenkin jos ääni on vahvistettu. (Tirranen 2016.) Hyvän ja riittävän va-

laistuksen rooli kasvaa etenkin kameratekniikkaa käytettäessä. "Jos valoa on kuvausti-

lanteessa liian vähän, tulee videokuvasta pimeää ja kuvan laatu kärsii" (Helkamäki 2013, 

15). 

 

Valotekniikkaa käytetään halutun tunnelman luomiseen ja lisäarvon luomiseen (Grön-

lund 2012, 11). Valolla voidaan muuntaa tilan värimaailmaa toivottuun suuntaan ja luoda 

näin esimerkiksi tapahtuman muun visuaalisen materiaalin ja itse tilan välille yhteneväi-

syyttä. Yksinkertaisellakin valotekniikalla voidaan tuoda tilaan näyttäviä valoefektejä ja 

muuntaa tilaa tapahtuman aikana. 

 

2.2.2 Ääni 

 

Äänitekniikan tarkoitus on toistaa esimerkiksi musiikkia tai puhetta vahvistamalla ääntä. 

(Grönlund 2012, 8). Yleisin tarve tapahtumassa kuin tapahtumassa on nimenomaan pu-

hujaäänentoisto, jotta puhujan ääni saadaan kuulumaan tilassa tarpeeksi kattavasti. Li-

säksi esiintyjillä voi olla materiaalia, kuten videoita, jotka sisältävät toistettavaa ääntä. 

Oma lukunsa ovat bändiesiintymiset, jolloin äänitekniikalta vaaditaan jo huomattavasti 

järeämpää järjestelmää, jotta lopputulos olisi kuulijan kannalta miellyttävä.  

 

2.2.3 Kuva 

 

Kuvatekniikan avulla viestintää voidaan vahvistaa entisestään. Seminaareissa ja ko-

kouksissa kuvatekniikka on nykyään usein jopa itsestäänselvyys, sillä puhujat ja yleisö 

ovat tottuneet esityksiin, joissa kuvamateriaalilla on suuri rooli. Perinteisen käytön lisäksi 

kuvatekniikkaa käytetään paljon myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi visuaalisen il-

meen luomiseen.   
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Kuvatekniikka on esitystekniikan eri osa-alueista nuorin ja mahdollisesti nopeimmin ke-

hittyvä. Tästä syystä erilaisia kuvateknisiä ratkaisuja on lähestulkoon loputtomasti ja uu-

sia käyttömahdollisuuksia syntyy kovalla vauhdilla. Kuvatekniikka antaa erinomaisia 

mahdollisuuksia luoda visuaalisesti näyttäviä ratkaisuja, mutta toisin kuin esimerkiksi va-

lotekniikka, kuvatekniikka ei toimi ilman etukäteen tehtyä sisältöä. On tärkeää määritellä 

ennakkoon sisällöntuottajan kannalta tärkeät asiat tarkkaan, kuten resoluutio ja video-

materiaalin pakkausmuodot. Oikein tehty sisällöntuotanto on kriittinen osa onnistunutta 

kuvateknistä toteutusta. 

 

2.2.4 Mekaniikka ja ripustus 

 

Mekaniikkaa ja ripustamista voidaan tarvita kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden yh-

teydessä. Perinteisesti kuitenkin esimerkiksi ripustussuunnittelu ajautuu valotekniikasta 

vastaavan osapuolen vastuulle. Ripustamista käytetään eniten juuri valotekniikan osa-

alueella, mutta myös ääni- ja kuvalaitteistoa ripustetaan usein. Myös erilaisia visuaalisia 

elementtejä ja somisteita voidaan ripustaa. 

 

Ripustaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tilasta valmiina olemassa olevista ripustus-

pisteistä tai tilaan tuotavilla erillisillä veivinostimilla. Ripustuskalusto valitaan huomioiden 

sekä suunnittelua että kuormitusta. (Salimäki 2012, 24.) Etenkin kuormituksen osalta on 

tärkeää tarkastaa kaluston valmistajan määrittelemät rajoitukset ja suositukset. Oikein 

tehty ripustussuunnitelma edistää turvallisuutta, joka on äärimmäisen tärkeää ripustuk-

sista puhuttaessa. Ripustussuunnittelun kannalta on tärkeää tietää tapahtumatilan rajoit-

teet ja mahdolliset ripustuspisteet etukäteen. Tapahtumatilan omista ripustuspisteistä on 

usein olemassa valmiit kuvat, joiden perusteella suunnitelmia voidaan tehdä. 

 

3 Tekninen tuotanto -kysely  

 

Laadin opinnäytetyötä varten verkkokyselyn (liite 1) liittyen teknisen tuotannon eri osa-

alueisiin, jotta saisin opinnäytetyötä varten laajempaa kuvaa kokemuksista. Kysely oli 

suunnattu tapahtumatekniikan parissa työskenteleville teknikoille, suunnittelijoille, myy-

jille sekä tuottajille/tuotannon parissa työtä tekeville. Jaoin kyselyn linkin Facebookissa 

kahdessa alaan liittyvässä ryhmässä, ”Tapahtumaturvallisuusryhmä” ja ”Roudarille töitä” 
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-ryhmissä. Näissä ryhmissä oli yhteensä yli tuhat jäsentä. Vastauksia kyselyyn tuli yh-

teensä 92. Otos ei ole mahdollisien vastaajien määrään suhteutettuna kovin suuri, mutta 

vastaajien taustojen monipuolisuus kuvastaa alaa kattavasti. Vastaajien aktiivisuus yllätti 

positiivisesti, etenkin avoimien kysymyksien suhteen. Vastauksista löytyi paljon hyviä 

kommentteja ja huomioita. 

 

3.1 Kyselyn toteutus 

 

Laadin kyselyn ilmaisella Google Forms -pohjalla. Pohja oli helppokäyttöinen ja toimi 

lopulta varsin hyvin myös mobiililaitteilla. Kyselyn eri versioita testasi muutama alan ul-

kopuolinen ja muutama alalla toimiva tuttuni. Testien jälkeen muokkasin kyselyä palaut-

teen mukaan.  

 

Kyselylinkin lähettäminen sähköpostitse suoraan alan yrityksiin oli yksi varteen otettava 

vaihtoehto, mutta lopulta jaoin kyselyn ainoastaan Facebookissa kahdessa alan ryh-

mässä. Totesin ryhmien jäsenten määrän ja taustojen monipuolisuuden olevan riittävän 

kattavat. Avasin kyselyn 27.10.2015 ja pidin sitä auki hieman alle kolme viikkoa. Lähes-

tulkoon kaikki vastaukset tulivat ensimmäisen kolmen päivän aikana.  

 

3.2 Kyselyn rakenne 

 

Kysely koostui muutamasta eri osasta ja osa kysymyksistä oli kohdennettuja vastaajan 

aiempien valintojen perusteella. Tämän kyselyn kysymykset olivat pääosin suljettuja eli 

strukturoituja kysymyksiä, joissa oli valmiit vastausvaihtoehdot. Strukturoidut kysymyk-

set ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun selvästi rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään 

etukäteen ja niitä on rajattu määrä. (Heikkilä 2014, 49.) 

 

Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä vastaajat saivat esi-

merkiksi määritellä vapaasti mitä jonkun tietyn työroolin tehtäviin heidän kokemuksensa 

mukaan kuuluu. Kyselyn eri osioiden lopussa vastaaja sai kertoa kommentteja tai lisäyk-

siä. Usein lomakkeen lopussa onkin viimeisenä kohtana ”vapaa sana” (Heikkilä 2014, 

48). 
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3.2.1 Kohdennetut kysymykset 

 

Kyselyyn tehtiin erikseen kohdennettuja kysymyksiä riippuen vastaajan työroolista ja 

työllistymisen muodosta, jotta saadaan selkeämmin jaoteltavia vastauksia. Esimerkiksi 

myyjän tärkeimmät työkalut poikkeavat varsin paljon teknikon työkaluista. Tuotannon, 

suunnittelun ja toteutuksen parissa työskenteleville laadittiin omat osiot. Käytännössä 

vastaaja määritteli mikä annetuista vaihtoehdoista oli lähimpänä hänen tämän hetkistä 

työrooliaan. Vaihtoehtoina oli teknikko, suunnittelija ja myyjä/tuottaja. Kyselyssä päädyt-

tiin nivottamaan tuottajat ja myyjät sekä muut tuotannon parissa työskentelevät yhden 

kokonaisen osion alle, sillä nämä roolit risteävät useasta kohtaa.  

 

Toinen kohdennettu osio liittyi työsuhteeseen, ja kysymykset oli jaoteltu sen perusteella, 

oliko vastaaja yrittäjä tai töissä yrityksessä vai freelancer joka ei laskuta. Tarkoituksena 

oli tutkia, millaisia eroavaisuuksia voidaan havaita eri työroolien työsuhteiden muo-

doissa, sekä selvittää, eriävätkö kokemukset esimerkiksi turvallisuudesta ja alan koulu-

tuksen tarpeista riippuen työsuhteen muodosta.  

 

3.2.2 Kaikille suunnatut kysymykset 

 

Kyselyn alussa kartoitettiin muutamalla kysymyksellä vastaajan taustoja sekä määritel-

tiin mihin ryhmään vastaaja kuuluu kohdennettujen kysymyksien osalta. Kohdennettujen 

kysymyksien jälkeen oli jäljellä Tuotantoryhmä-osio, jossa vastaajia pyydettiin määritte-

lemään eri tuotantoryhmän jäsenien työn sisältöä.  

 

3.3 Kyselyn vastaajat 

 

Vastaajia oli yhteensä 92, joista selvästi suurin osa (67 %) identifioitui teknikoiksi. Voi-

daan todeta, että tulos korreloi hyvin alan työroolien jakautumista myös käytännössä, 

sillä etenkin freelance-teknikoita on alalla paljon. Suomessa tapahtumatekniikan alalla 

työroolit vaikuttavat myös risteävän vahvasti, sillä useampi vastaaja tarkensi tekevänsä 

ajoittain kaikkien eri työroolien työtehtäviä. Tämän voidaan tulkita liittyvän siihen, että 

usein sama ihminen voi toimia eri työtehtävissä riippuen toimeksiantajasta.  

 

Kysely löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. Vastauksia on käytetty osittain referoiden 
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opinnäytetyön seuraavissa osissa ja vastauksista syntyneitä kaavioita on lisätty tar-

peen mukaan havainnollistamaan vastauksia. 

4 Tuotantoryhmä 

 

Tuotantoryhmään kuuluu jokainen, joka työskentelee saman projektin parissa. Usein ta-

pahtumateknisissä tuotannoissa ryhmään kuuluu ainakin myyjä ja/tai tuottaja, suunnitte-

lijoita sekä viimeistään tuotannon toteutusvaiheessa teknikoita (kuvio 3). Pieninkin 

keikka tarvitsee näistä vähintään kaksi: myyjän tai tuottajan ja ainakin yhden teknikon. 

Toki tämä henkilö voi olla yksi ja sama ihminen, ja usein pienempien yritysten tai esimer-

kiksi toiminimien kohdalla näin onkin.  

 

Tuotantoryhmän jäsenten tehtävänä on pitää omalta osaltaan huolta siitä, että tilaaja saa 

toivomaansa palvelua ja on toteutukseen tyytyväinen. Käytännössä siis tuotantoryhmän 

jokainen jäsen on lopulta asiakaspalvelija.   

 

 

 

 Vasemmalla kaavio tuotannon toimijoista. Oikealla kaavio tekniikan toimittajan sisäi-
sestä työryhmästä.  

 

 

 

 

 

Loppuasiakas

Tapahtumajärjestäjä

Tekniikan toimittaja

Myyjä / 
Tuottaja

Tekninen 
suunnittelija / 
Suunnittelijat

Teknikot 
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4.1 Myyjät / Tuottajat 

 

Käsittelen myyjiä ja tuottajia yhtenä yksittäisenä osiona, sillä näiden kahden työtehtävät 

risteävät useasta kohtaa ja joissakin yrityksissä myyjä ja tekninen tuottaja onkin sama 

henkilö. Eroja näissä työtehtävissä toki on. Myyjän tehtävä on pääosin nimensä mukai-

sesti myydä, tuoda taloon uusia asiakkaita ja pitää huolta vanhoista asiakkuuksista. 

Tuottaja taas huolehtii tuotannosta alkumetreiltä loppuun asti. Selkeyden vuoksi jatkossa 

käytän nimikettä tuottaja tarkoittaessani tapahtumatekniikan parissa työskentelevää 

tuottajaa, ns. teknistä tuottajaa.  

 

Kyselyn vastausten perusteella tuottajien selvästi tärkeimmät ja toivotuimmat ominaisuu-

det ovat ”kokonaisuuksien hallinta ja organisointikyky” sekä ”kommunikointi- ja yhteis-

työtaidot”. Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi ”paineensietokyky”, jota tässä tehtävässä 

varmasti tarvitaan, ainakin jos tarkastellaan värikästä työtehtävien kirjoa. 

 

Tuottajan vastuulla on usein tuotannon sisäinen aikataulutus, logistiikan ja majoitusten 

järjestäminen sekä mahdollisien päällekkäisien tuotantojen yhteensovittaminen niin ka-

luston kuin henkilöstönkin osalta. Mahdollisuuksien mukaan tuottaja voi olla itse toteu-

tuksessakin paikalla, jolloin hänen tehtävänään on toimia eräänlaisena suodattimena 

asiakkaan ja muun työryhmän välillä, jotta tekninen henkilökunta pystyy rauhassa kes-

kittymään omaan työhönsä. Tuottaja siis vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja organisoi 

tuotantoon liittyviä asioita niin, että lopputulos on paras mahdollinen. Käytännössä tuot-

tajan tärkein tehtävä on välittää tietoa ja varmistaa, että työryhmän jäsenillä on tarvittavat 

välineet sekä informaatio saatavilla.  

 

4.1.1 Yhteistyö 

 

Tuottajat ovat yhteydessä asiakkaisiin ja tekevät tiivistä yhteistyötä muiden tuottajien 

sekä suunnittelijoiden ja teknikoiden kanssa (kuvio 4). Lisäksi tuottaja voi olla yhteydessä 

tapahtumapaikan henkilökuntaan ja varmistaa, että kaikki tilaan liittyvä tarvittava infor-

maatio on saatavilla ja ajantasaista. Tuottaja usein onkin henkilö, joka kasaa tuotantoon 

vaaditun tiimin kokoon ja informoi työryhmän jäseniä projektiin liittyvistä tarpeista ja mah-

dollisista muutoksista. 
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Kyselyn vastauksista käy ilmi, että muiden tuottajien työ vaikuttaa pääosin paljon tai erit-

täin paljon tuottajan omaan työhön. Tarjousta tehdessä muiden tuottajien tuotannot vai-

kuttavat eniten lähinnä kaluston valintaan. Tuotantovaiheessa taas yhteistyötä muiden  

 Kyselyn tulos: Tuottaja ja yhteistyö 

 

tuottajien kanssa pitää tehdä tiiviisti, sillä muut tuotannot vaikuttavat esimerkiksi henki-

löstön buukkaukseen, logistiseen suunnitteluun ja aikataulutukseen.  Kyselyssä oli kom-

mentoitu, että etenkin ruuhka-aikoina on haasteita tuotantojen yhteensovittamisessa. 

Yhteistyö kollegoiden kanssa on siis erittäin tärkeää, jotta jokainen pysyy riittävän perillä 

toistensa tuotannoista ja niihin liittyvistä muutoksista, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.  

 

Yhteistyö tapahtumapaikkojen teknisen henkilökunnan kanssa on myös tarpeen, mikäli 

asiakas haluaa käyttää tapahtumapaikan omaa tekniikkaa. Suurin osa vastaajista totesi 

talon oman tekniikan käytön lisäävän tuottajan työmäärää ja aiheuttavan haasteita, sillä 

usein talon tekniikka ei ole riittävä tai tarpeeksi toimintavarma tuotannon tarpeisiin. Ti-

lanteissa, joissa ei voida olla varmoja riittääkö, tai toimiiko talon tekniikka oman kaluston 

kanssa tarpeeksi hyvin, voidaan ottaa varoiksi mukaan omaa lisäkalustoa. 

 

4.1.2 Tuottajan työn ominaispiirteitä 

 

Tuottajan työ alkaa tarjouspyynnön vastaanottamisesta. Kyselyn vastaajien kokemusten 

mukaan tarjouspyyntö toimitetaan useimmiten sähköpostilla tai puhelimitse. Puhelimitse 

toimitettava tarjouspyyntö voi olla nopea ja tehokas tapa saada tarvittavat tiedot tuotta-

jalle, mutta tällöin muistiinpanojen tekemisen tärkeys kasvaa. Tarjouspyyntö voi tulla 



14 

 

  

noin 1–2 kuukautta tai pahimmillaan vasta 1–2 viikkoa ennen tapahtumaa. Tämä vaikut-

taa usein etenkin henkilöstön buukkaukseen, sillä mitä lähempänä tapahtumaa buuk-

kaus aloitetaan, sitä todennäköisemmin halutuimmat työntekijät eivät ole enää käytettä-

vissä. Suurin osa (78 %) vastaajista toivoisikin, että tarjouspyyntö tulisi jo 3–6 kuukautta 

ennen tapahtumaa. Tarjouspyyntöä ja tuottajalle tarjouspyynnön kannalta tärkeitä asioita 

käsitellään luvussa 6.   

 

Kyselyn tuloksista voidaan tulkita, että tuottajan tärkeimmät työkalut ovat varsin perintei-

siä toimistotyöntekijän työkaluja: sähköposti, kalenteri ja puhelin. Tuottajan työ on asioi-

den ja ihmisten organisointia, joten kommunikointivälineiden hallinta on tärkeää. Muita 

tärkeitä työvälineitä ovat laskentaohjelmat ja kalustonhallintajärjestelmät, mutta myös ky-

nälle ja paperille on ajoittain tarvetta. Muistiinpanojen tai nopeiden luonnosten tekeminen 

paperille on usein huomattavasti nopeampaa, kuin tietokoneen kaivaminen laukusta, mi-

käli tarjouspyyntö tulee esimerkiksi puhelimitse.  

 

Kyselyyn vastanneista tuottajista ja myyjistä lähestulkoon kaikki ilmoittivat olevansa va-

kituisessa työsuhteessa. Myös muutamia oman yrityksen kautta työllistyviä freelancer-

tuottajia löytyi. Isommissa yrityksissä usein työskentelee useampi tuottaja, mutta free-

lancer-tuottajat voivat tehdä suuriakin tuotantoja käyttämällä tekniikkayrityksiä alihankki-

joina. Tällöin tekninen tuottaja voi myös olla samalla asiakas tekniikkayritykselle.  

 

4.1.3 Tuottajan aikataulu 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, tuotanto lähtee tarjouspyynnöstä, joka voi tulla tuotannon 

aikataulua ajatellen varsin myöhään. Tilannetta ei helpota se, että kyselyn perusteella 

asiakkaat odottavat tarjousta jo samana päivänä tai viimeistään 1–7 päivän kuluessa 

(Kuvio 5). Työmäärää ajatellen ei yllätä, että suurin osa vastaajista toivoisi asiakkaan 

jaksavan odottaa vähintään 1–7 päivää, tai 1–2 viikkoa tarjousta (Kuvio 5). Tiukat aika-

taulut vaikuttavat koko tuotantoryhmään ja ajoittain myös muihin tuotantoihin.   
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 Kyselyn tulos: Tuottaja ja aikataulu.  

 

Tuottaja työskentelee tuotannon parissa alusta loppuun. Riippuen tuotannon koosta 

tämä aikaväli voi olla mitä tahansa kuukauden ja vuoden väliltä. Kyselyn perusteella kui-

tenkin voidaan todeta, että keskikokoisen tapahtuman tuotanto kestää noin 1–2 kuu-

kautta ja isomman tapahtuman tuotanto 2–4 tai 4–6 kuukautta. Aikataulu riippuu paljon 

tuotannon sisällöstä, esimerkiksi messuosaston tuotantoaikataulu voi vaihdella paljonkin 

aina alle kuukaudesta kokonaiseen vuoteen. Tämä liittyy paljolti siihen, minkälainen 

asiakas on kyseessä. Isommat asiakkaat ottavat yhteyttä usein aiemmin, koska myös 

heidän oma tuotannollinen prosessinsa käynnistyy aiemmin. Pienemmät asiakkaat taas 

saattavat huomata yllättäviä lisätarpeita hyvin myöhäisessä vaiheessa. Vaikka pienem-

män tuotannon kokonaisaikataulu saattaa olla huomattavan lyhyt, se ei silti tarkoita ett-

eikö se olisi työmäärältään lähes yhtä työllistävä kuin isompi, pidemmän tuotantoproses-

sin tapahtuma. Ajoittain pienemmät tuotannot saattavat työllistää jopa enemmän, koska 

niitä ei välttämättä ole asiakkaan puolelta suunniteltu yhtä loppuun asti kuin isompia tuo-

tantoja. Syntyy harhakuvitelma siitä, että ”tämähän on vain pikku juttu”, vaikka todelli-

suudessa pienen tuotannon lisätarpeet ja muutokset voivat vaikuttaa koko työryhmän 

työtaakkaan ja aikatauluihin erittäin suuresti. 
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Ennakkosuunnittelu on tuotannon sujuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeä työosio. En-

nakkosuunnitteluun käytetty aika riippuu tuotannon laajuudesta ja sisällöstä. Kyselyn 

vastaajat arvioivat käyttävänsä keskimäärin 1–5 tuntia pienen tuotannon, 5–10 tuntia 

keskisuuren tuotannon ja 10–20 tai yli 40 tuntia suuren tuotannon ennakkosuunnitteluun. 

Tuntimääriä voi olla hankala arvioida, sillä pitkin tuotantoa asiakkailta saattaa tulla lisäti-

lauksia tai muita muutoksia, joihin täytyy reagoida mahdollisimman nopeasti. Työn teke-

minen on ajoittain varsin pirstaloitunutta, ja yksittäiseen tuotantoon käytettyjä työtunteja 

alkaa usein vaivihkaa kertyä.  

 

Huomattava osa (43 %) kyselyn tuotanto-osion vastaajista kertoi hoitavansa henkilöstön 

buukkauksen heti tuotannon vahvistuessa. Kyselyssä myös kommentoitiin henkilöstön 

työroolin merkityksen vaikutusta buukkausaikatauluun. Tärkeimmät pääteknikot halu-

taan varata mahdollisimman pian, mutta lisätarpeiden tarkentuessa ”apukäsiä” voidaan 

buukata hyvinkin myöhäisessä vaiheessa. Tämä on kustannustehokasta ja ajoittain jär-

kevää myös teknikkojen kannalta. Jos lisätarvetta ei ilmenisikään, joutuisi tuottaja pa-

himmillaan perumaan teknikolta useamman päivän työt. Osa kyselyn vastaajista kertoi 

hoitavansa myös tuotannon logistisen suunnittelun, joko 1–2 tai 2–4 viikkoa ennen ta-

pahtumaa.  

 

 

 Esimerkki kuvitteellisen tuotannon aikajanasta 

 

Teknisen tuotannon aikajana

TARJOUSPYYNTÖ

SUUNNITTELU

TARJOUS

TARKENTAVAT PALAVERIT

MUUTOKSET

BUUKKAUKSET

BRIIFFI JA PAKKAUS

RAKENNUS, VETO JA PURKU

PALAUTE, LASKUTUS

tammi 2016

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Tuottajan aikataulu voi siis olla erittäin kiireinen aina tapahtuman alkuun asti (kuvio 6). 

Useimmiten kuitenkin itse tapahtumassa tuottajaa ei enää välttämättä tarvita, mutta tuot-

taja voi olla paikan päällä rakennuksessa ja tapahtuman alussa vielä varmistamassa, 

että kaikki asiakkaan tarpeet huomioidaan ja tapahtuma saadaan käyntiin. Itse tapahtu-

man jälkeen tuottaja laskuttaa asiakasta ja käy palautteen läpi asiakkaan sekä mahdol-

lisesti muun työryhmän kanssa. Etenkin vuosittain järjestettävien tapahtumien kanssa 

jälkipalautteen ja muiden muistiinpanojen kirjaaminen ylös on tärkeää, jotta seuraavana 

vuonna samaa tapahtumaa suunnitellessa voi palata edellisessä tuotannossa ilmennei-

siin haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin. On paljon tuotantoja, jotka tilataan tehtäväksi 

”samalla tavalla kuin viimeksi”, mutta jos edellisen tuotannon muutoksia ja lisäyksiä ei 

ole selkeästi kirjattu ylös, samat lisäykset voivat tulla uudestaan yllätyksinä tuotantoa 

tehdessä. 

 

4.2 Suunnittelijat 

 

Suunnittelijan tehtävä on vastata toteutuksen suunnittelusta oman osaamisalueensa 

puitteissa. Eri osaamisalueita voi olla esimerkiksi ääni-, valo-, kuva-, tai ripustussuunnit-

telu. Isojen tuotantojen parissa voidaan tarvita kaikkien osa-alueiden osaajia erikseen, 

mutta pienissä ja keskikokoisissa tuotannoissa suunnittelusta vastaa usein yksi henkilö, 

joka hallitsee esimerkiksi sekä ripustus- että valosuunnittelun. Tällainen henkilö voi myös 

kulkea nimikkeellä tekninen suunnittelija.  

 

Kyselyn vastauksien perusteella suunnittelijoiden toivotaan hallitsevan teknisen suunnit-

telun ja omaavan ”kommunikointi- ja yhteistyötaitoja” sekä ”kokonaisuuksien hallintaa ja 

organisointikykyä”. Vastauksissa myös painotetaan turvallisuuden huomioimista, visuaa-

lista silmää ja asiakkaan tarpeiden huomioimisen tärkeyttä. 

 

Tuotannon koosta ja aikataulusta riippuen suunnittelija voi olla mukana tuotannossa jo 

tarjousvaiheesta lähtien tai vasta lähempänä tuotannon toteutumista. Lähes aina jonkin 

asteista suunnittelua kuitenkin tarvitaan tarjouksen tekemiseen.  
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4.2.1 Yhteistyö 

 

Suunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä suoraan asiakkaan ja tuottajien kanssa. Riippuen 

tuotannosta myös tapahtumapaikkojen yhteyshenkilöt ovat tärkeä kontakti suunnitteli-

joille. Usein suunnittelijat itse briiffaavat teknikot, elleivät jopa itse toimi tiimin vetäjinä 

tuotannoissa. 

 

Kyselyn perusteella muiden suunnittelijoiden työ vaikuttaa suunnittelijan työskentelyyn 

pääasiallisesti jossain määrin. Tapahtumapaikan oman tekniikan käyttö vaikuttaa suun-

nitteluun ja toteutukseen, joka tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Osa vastaa-

jista pyrki käyttämään talon tekniikkaa aina mahdollisuuksien mukaan, kun taas osa tah-

toi tuoda itse kaiken kaluston. Paljon kuitenkin riippuu käytettävän kaluston kunnosta ja 

käyttömahdollisuuksista. Alusta asti itse rakennettuun järjestelmään on helpompi luottaa, 

eikä tarvitse pohtia onnistuuko talon järjestelmään liittyminen toivotulla tavalla. 

 

4.2.2 Suunnittelijan työn ominaispiirteitä 

 

Kyselyn vastausten perusteella suunnittelija saa yleensä tiedon tarvittavasta suunnitte-

lusta heti tarjouspyynnön tullessa tai vasta tapahtumaviikolla. Tieto jaetaan useimmiten 

sähköpostitse. Puolet (50%) vastaajista toivoisi, että tieto tulisi heti tarjouspyynnön tul-

lessa. Tämä varmasti helpottaisi päällekkäisten tuotantojen suunnittelua, kun aikaa olisi 

enemmän.  

 

Kyselystä käy ilmi, että suunnittelun kannalta kriittisen tärkeitä tietoja ovat tapahtuma-

paikka, tilanteen luonne, aikataulu, tekninen tarve ja budjetti. Etenkin budjetin tärkeyden 

voidaan lukea tukevan ajatusta siitä, että työryhmän osapuolien vastuualueet ajoittain 

risteävät. Perinteisesti tuotannon budjetointi on tuottajan vastuulla, mutta suunnittelijan 

on tärkeä tietää mahdolliset rajoittavat tekijät ennen työnsä aloittamista. Muita tärkeitä 

tietoja suunnittelijalle ovat tarkempi päiväkohtainen aikataulu, tilaisuuden asiakasmäärä 

sekä toivottu kalusto. Jälleen voidaan todeta, että suunnittelijatkin miettivät tuotannon 

aikataulua siinä määrin, että pystyvät arvioimaan, minkälaisen toteutuksen tekeminen on 

mahdollista annetuissa aikarajoissa.  

 

Kyselyn mukaan suunnittelijan tärkeimpiä työkaluja ovat sähköposti, puhelin, mallinnus-

ohjelmat ja kalenteri (kuvio 7). Myös perinteisen paperin ja kynän käytöllä oli oma kan-
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nattajajoukkonsa. Informaation kulun tärkeydestä kertoo paljon se, miten korkealle vas-

taajat arvottivat esimerkiksi sähköpostin ja puhelimen tärkeyttä. Suunnittelijoille onkin 

tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista muutoksista, sillä ne saattavat vaikuttaa myös 

muihin työn alla oleviin suunnitteluihin. 

 

 

 Kyselyn tulos: Suunnittelijan työkalut.  

 

Kyselyyn vastanneista suunnittelijoista suurin osa ilmoitti olevansa vakituisessa työsuh-

teessa. Vastaajien joukossa oli myös sekä laskuttavia että verokortilla työskenteleviä 

freelancer-suunnittelijoita. Isommissakaan yrityksissä ei työskentele etenkään saman 

osa-alueen suunnittelijoita usein yhtä enempää, mutta kiireaikoina ja yksittäisten isom-

pien toteutusten osalta voidaan tarvittaessa tukeutua freelancer-suunnittelijoihin.  

 

4.2.3 Suunnittelijan aikataulu 

 

Suunnittelijan aikataulu voi ajoittain olla erittäin tiukka. Ensimmäistä versiota suunnitel-

masta odotetaan kyselyn mukaan usein jo saman päivän tai viimeistään saman viikon 

aikana. Pahimmillaan ensimmäisen version pitäisi olla valmis jo muutaman tunnin si-

sällä. Kyselyn perusteella suurin osa suunnittelijoista toivoisi aikataulun olevan hieman 

väljempi.  

 

Vastaajat arvioivat keskimäärin käyttävänsä aikaa keskikokoisen tapahtuman suunnitte-

luun 5-10 tuntia ja ison tapahtuman suunnitteluun 10–15 tuntia. Suunnitteluun kuluva 

aika riippuu paljon tapahtuman luonteesta, ison yleisötapahtuman suunnitteluun voi 

mennä jopa 20–40 tuntia. 
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Kolmasosa (33 %) kyselyn suunnitteluosion vastaajista ei työssään hoida henkilöstön 

buukkausta tai logistista suunnittelua. Vastaajat, joiden vastuulla nämä tuotannolliset 

tehtävät ovat, hoitavat ne yleensä heti, kun asiakas on vahvistanut tarjouksen.  

 

4.3 Teknikot 

 

Teknikko vastaa tuotannon toteutuksesta oman osaamisalueensa mukaan. Eri osaamis-

alueita voi olla esimerkiksi ääni-, valo-, kuva-, tai ripustustekniikka. Teknikkojen tarve 

riippuu täysin tuotannon koosta ja sisällöstä. Isoissa tuotannoissa teknikoita voidaan tar-

vita kymmeniä eri osaamisalueilta, kun taas kaikkein pienimmissä ”paku ja mies” -tuo-

tannoissa riittää yksi teknikko, joka mahdollisesti pystyy hoitamaan muutaman eri alueen 

tehtävät yksin.  

 

Kyselyn vastauksien perusteella teknikoilta toivotaan ennen kaikkea oma-aloitteisuutta 

(Kuvio 8). Lisäksi kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä paineensietokyky ovat tekni-

kolle tärkeitä ominaisuuksia. Ottaen huomioon teknikon työn epäsäännölliset työajat, 

ajoittain tiukat aikataulut sekä mahdollisesti nopeastikin muuttuvat tilanteet ja tarpeet ei 

ole ihme, että myös joustavuus nousi yhdeksi suosikiksi kyselyn vaihtoehdoista. 

   

 

 Kyselyn tulos: Teknikon ominaisuudet.  

 

Alalla käytetään paljon freelancer-teknikoita, joten teknikon työnkuva voi vaihdella erit-

täin paljon riippuen tuotannosta. Paljon riippuu myös teknikon omasta osaamisesta. Ene-

nevissä määrin tuotannoissa tarvitaan ns. moniosaajia, jotka pystyvät hoitamaan esime-
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riksi pienen seminaarin ääni- ja kuvatekniikan yksin. Huolimatta teknikon osaamisalu-

eesta hänen työpäivänsä kuitenkin alkaa varastolta, tuotannon briiffauksella ja teknisen 

kaluston pakkauksella. Teknikko hoitaa tuotannon käytännön toteutuksen rakentamalla, 

valvomalla ja purkamalla tapahtuman tekniikan.  

 

4.3.1 Yhteistyö 

 

Työssään teknikko tekee eniten yhteistyötä muiden teknikkojen kanssa, mutta asioi 

myös usein suoraan asiakkaan kanssa. Tuottajat ja suunnittelijat ovat myös tiiviisti yh-

teydessä teknikkoihin.  

 

Muiden teknikoiden työ vaikuttaa kyselyn tulosten mukaan teknikon omaan työhön varsin 

paljon. Työskentely toteutuksen aikana on tiivistä ja usein teknikot auttavat toisiaan tar-

peen mukaan. Etenkin tapahtuman purussa oman alueen hoitamisen jälkeen perintei-

sesti autetaan muita mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumapaikan oman tekniikan 

käyttö vaikuttaa myös teknikon työhön suuresti. Kyselyn vastaajilla oli keskimäärin 

enemmän huonoja kuin hyviä kokemuksia tapahtumapaikkojen omista järjestelmistä ja 

niiden yhdistämisestä oman kaluston kanssa. Pääosin kuitenkin kommenteissa todettiin, 

että valmiita järjestelmiä voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan, mutta painotettiin 

etukäteen tehtävän selvitystyön tärkeyttä. 

 

4.3.2 Teknikon työn ominaispiirteitä 

 

Ennen tuotannon toteutusta, mielellään jo buukkausviestin saadessaan, teknikolle kriit-

tisen tärkeitä tietoja ovat kyselyn mukaan tapahtumapaikka, aikataulu, yhteyshenkilöiden 

tiedot, briiffi sekä tilanteen luonne. Työn luonteen vuoksi esimerkiksi tapahtumapaikka 

on harvoin sama ja myös kaupunki voi olla eri kuin yrityksen toimipaikka.  Muita tärkeiksi 

luokiteltuja asioita ovat esimerkiksi muut käytännön asiat, kuten pukukoodi ja mahdolli-

nen järjestetty ruokailu. Useimmiten etenkin yritystapahtumissa vaaditaan itse tapahtu-

man vedon ajaksi pukeutumisen osalta tummaa pukua, myös teknikoilta. Tämä on hyvä 

tietää etukäteen, etenkin jos tuotanto on kestoltaan yhden päivän, jotta keikalle lähties-

sään teknikko voi huomioida pukukoodin vaatimukset.  
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Vastaajat määrittelivät teknikon tärkeimmiksi työvälineiksi puhelimen, sähköpostin ja ka-

lenterin. Nämä kaikki ovat apuna tiedon hankkimisessa, mutta ennen kaikkea oman ai-

kataulunsa seuraamisessa niin, että voi vastata tuleviin buukkauskyselyihin. Muita erit-

täin tärkeitä, perinteisempiä työvälineitä olivat esimerkiksi merkkausteippi ja tussi, hans-

kat, paperi ja kynä sekä turvavälineet, kuten turvakengät.  

 

Hankaluuksia työn suorittamisessa aiheuttavat kyselyn perusteella useimmiten puutteel-

linen tiedon kulku, liian tiukka aikataulu ja roudausreitit. Myös ruokailun todettiin aiheut-

tavan ongelmia melko usein. Osion kommenteissa painotettiin sitä, että kaikki nämä asiat 

toimivat tuotannoissa jossa suunnittelu on tehty riittävän perusteellisesti. Myös toistuvat 

ongelmat samoilla tapahtumapaikoilla vaikuttavat negatiivisesti teknikon työhön, etenkin 

silloin, kun ongelmat olisi voitu ratkaista tekemällä toisin kuin edellisellä kerralla. 

 

Kyselyyn vastanneista teknikoista noin puolet (49 %) ilmoitti tekevänsä töitä freelancer-

teknikkona verokortilla. Laskuttavia ja vakituisessa työsuhteessa olevia teknikkoja löytyi 

myös pieni joukko (18 %). Osa yrityksistä palkkaa vähintään muutaman teknikon teknistä 

osa-aluetta kohden, jotta esimerkiksi kaluston kuntoa pystyttäisiin seuraamaan helpom-

min. Omat vakituiset teknikot auttavat myös usein tuotantojen suunnitteluissa. Alan kau-

siluontoisuuden vuoksi teknikoita ei kuitenkaan yleisesti palkata vakituiseen suhteeseen, 

sillä työvoiman tarve vaihtelee suuresti vuoden aikana. 

 

4.3.3 Teknikon aikataulu 

 

Suurin osa teknikoista tekee töitä freelancerina, jolloin kutsu töihin saattaa tulla koska 

tahansa. Kyselyn perusteella buukkaus tapahtuu yleensä puhelimitse tai tekstiviestillä, 

noin kuukausi tai 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa. Pääosin vastaajat toivoisivat, että viesti 

tulisi noin kuukausi tai kaksi kuukautta ennen tapahtumaa, mieluiten puhelimitse tai säh-

köpostilla. Puhelimitse tapahtuva buukkaus on kätevä siinä mielessä, että vastauksen 

voi antaa useimmiten heti, mutta sovituista asioista ei jää mitään kirjallista. Tässä kohtaa 

sähköposti on varmempi, sillä teknikko saa samalla myös mahdollisen alustavan aika-

taulun ja muuta tarpeellista informaatiota tuotannosta. Vapaa-ajan ja muiden töiden 

suunnittelun kannalta vastaajien toivoma aikataulu on ymmärrettävää, sillä suurin osa 

(73 %) kyselyyn vastanneista freelancereista ilmoitti tekevänsä töitä 2–5 eri yritykselle.   

 

Teknikon työaika tuotannon parissa riippuu paljon tuotannon aikataulusta. Useimmiten 

keskikokoisen tapahtuman rakennus tapahtuu vetopäivää edeltävänä päivänä ja purku 



23 

 

  

heti tapahtuman päätyttyä. Päivät voivatkin venyä ajoittain pitkiksi, mutta itse tuotannot 

kestävät teknikon osalta pääosin muutaman päivän. 

 

5 Alan ominaispiirteitä 

 

Tapahtumatekniselle alalle päädytään kyselyn perusteella useimmiten harrastuksen tai 

oman kiinnostuksen kautta. Muita reittejä alalle ovat esimerkiksi koulut, perhe tai tutta-

vapiiri, joka jo työskentelee alalla, sekä useasti kyselyn kommenteissa vastaan tullut 

”vahingossa”. Kyselyn vastaajien keski-ikä oli 20–30 vuotta, mutta myös nuorempia  

 Kyselyn tulos: Taustat.  

 

sekä vanhempia löytyi joukosta useita (Kuvio 9). Yleisin koulutustausta oli toisen as-

teen koulutus ja alalla oli toimittu alle viidestä vuodesta aina yli kahteenkymmeneen 

vuoteen, keskimäärin eniten kuitenkin 5–10 vuotta. (Kuvio 10, Kuvio 11).

 

 Kyselyn tulos: Taustat, koulutus.  
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Kyse on siis varsin nuoresta alasta myös tekijöidensä osalta. Bänditoiminnan puolella 

tekniikalla on toki ollut iso rooli jo vuosikymmeniä, ja iso osa vastaajista totesikin pääty-

neensä alalle juuri bändiharrastuksen kautta. 

  

 

 Kyselyn tulos: Taustat työkokemus.  

 

5.1 Työllistyminen 

 

Koska ala on varsin kausiluontoista, se tukeutuu pitkälti freelancereihin. Kyselyn vastaa-

jista noin puolet (49 %) ilmoitti toimivansa freelancerina, joka ei laskuta vaan tekee töitä 

verokortilla. Toinen puolisko vastaajista jakautui vakituisissa työsuhteissa oleviin (33 %) 

sekä toiminimen tai muun yrityksen kautta toimiviin freelancereihin (18 %). Kokemuksieni 

mukaan kyselyn tulos vastaa hyvin todellisuutta, suurin osa teknikoista tekee töitä free-

lancereina, kun taas esimerkiksi myyjät ja tuottajat ovat useimmiten vakituisissa työsuh-

teissa.  

 

Huolimatta tämänhetkisestä työsuhteen muodosta vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että 

alan tilanne vakituisten paikkojen suhteen on huono (kuvio 12). Freelancerina työllisty-

misen tilannetta pidettiin jossain määrin hyvänä (47 %) tai hyvänä (31 %). Myös palk-

kauksen ja työn hinnan osalta kaikki ryhmät olivat samoilla linjoilla, niiden tilannetta pi-

dettiin huonona tai jossain määrin hyvänä.  
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 Kyselyn vastaus: Työllistyminen vakituisiin paikkoihin 

 

5.1.1 Yritykset 

 

Kyselyssä yrityskoot jaettiin Yrityssuomi-sivuston (2016) luokittelun mukaan alle kym-

menen hengen mikroyrityksiin, pieniin 10–50 hengen yrityksiin sekä keskisuuriin 50–

250 hengen yrityksiin. Kyselyn vastaajien yritysten osalta eri yritysmuodoista on eniten 

mikroyrityksiä eli alle kymmenen hengen yrityksiä sekä pieniä, alle 50 hengen yrityksiä 

(Kuvio 13). Vastaajien joukossa oli myös toiminimen kautta työskenteleviä sekä keski-

suurissa, alle 250 hengen yrityksissä työskenteleviä ihmisiä. 

 

 Kysely tulos: Yrityksen koko.  

 

Yrityksessä työskentelevien vastaajien yrityksissä asiakkaat ovat useimmiten tapahtu-

majärjestäjiä ja -toimistoja tai asiakasyrityksiä eli loppuasiakkaita. Jonkin verran asiakas-

kuntaa löytyy myös muista tekniikkayrityksistä, seuroista ja ryhmistä, televisio- ja eloku-

vatuotannoista sekä suoraan yksityisistä henkilöistä. Tapahtumatoimistot hoitavat tapah-

tuman kokonaistoteutuksen ja usein käyttävät tekniikkayrityksiä alihankkijoina. Kyselyn 

vastaajien yritykset tuottavat tekniikkaa lähes tasavertaisesti kaikkiin eri tapahtumiin, 

mutta eniten musiikki- ja yleisötapahtumiin sekä juhlatilaisuuksiin (Kuvio 14). Seminaarit 

ja kokoukset sekä messut ja markkinat ovat myös iso osa eri yritysten tuotantoja. Lisä-

palveluina moni kertoi tarjoavansa myös sisällöntuotantoa asiakkailleen.  
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 Kysely tulos: Yritys ja tapahtumat.  

 

Vastausten perusteella voi todeta, että lähestulkoon kaikkien (81 %) yrityksissä työsken-

televien vastaajien yritykset vuokraavat kalustoa myös ulos enemmän tai vähemmän. 

Pääasiallisesti kuitenkin yritysten tuotot tulevat omista tuotannoista ja suunnitteluista. 

Vaikka vuokrauksia olisikin suhteessa enemmän kuin omia tuotantoja, tuotannot ovat 

katteeltaan niin paljon suurempia, että ne helposti ylittävät vuokratuotot.  

  

5.2 Koulutus ja työturvallisuus 

 

Varsinaista tapahtumatekniikkaan keskittyvää alan koulutusta ei juuri ole, mutta teat-

teri-, elokuva-, mediatekniikka- ja esimerkiksi sähköalan koulutuksista on hyötyä myös 

tapahtumatekniikan alalla. Yksittäisiä kursseja järjestetään esimerkiksi maahantuojien 

puolesta, mutta ne usein keskittyvät vain tiettyyn tuotteeseen. Kyselyn vastaajat pitivät 

alan koulutustarjontaa jossain määrin hyvänä. Täydennyskoulutusta toivottiin ammatti-

korkeakouluista, maahantuojilta sekä oppisopimuskoulutuksen kautta (kuvio 15, kuvio 

16).  

 

 Kyselyn tulos: Yritys ja koulutus.  
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 Kyselyn tulos: Freelancer ja koulutus.  

 

Koulutukseen liittyy vahvasti myös turvallisuus. Tapahtumatekniikan parissa työskennel-

lään usein isojen, painavien ja muutoinkin varovaisuutta vaativien laitteiden kanssa. Ta-

pahtuman kävijöiden turvallisuuden lisäksi tulisi taata työntekijöiden mahdollisuus suo-

rittaa työnsä turvallisesti. Tämä vaatii oikeanlaisia koulutuksia sekä työn valvontaa. Suo-

messa onkin viimeaikoina aktivoitunut tapahtumaturvallisuutta kehittävä ryhmä, joka esi-

merkiksi järjestää tulevaisuudessa yhteistyössä AVITA ry:n ja Sähköinfo Oy:n kanssa 

tapahtumasähköturvallisuus-koulutusta (AV-Visio 5/2015, Avforum 2015).  

 

Kyselyn perusteella edellä mainitulle toiminnalle on kysyntää ja tarvetta. Vastaajat pitivät 

erittäin tärkeinä ripustusturvallisuuteen liittyvää koulutusta ja tärkeänä sähköturvallisuu-

teen, työturvallisuuteen sekä ensiapuun liittyviä koulutuksia. Sekä freelancerit, että yri-

tyksissä toimivat vastaajat olivat valmiita maksamaan ainakin osittain itse tällaisista kou-

lutuksista. Sen sijaan tulityöturvallisuuskoulutusta ei pidetty yhtä tärkeänä, eikä siitä suu-

rin osa siksi olisi valmis maksamaankaan.  

 

Muita turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita kyselyn perusteella olivat riittävät lepoajat 

ja turvavälineiden käyttö sekä valvonta. Turvavälineistä niin ikään sekä yrittäjät, että free-

lancerit olivat valmiita maksamaan, joko osittain tai kokonaan itse. On kovin yleistä, että 

esimerkiksi turvakengät hoitaa jokainen freelancer-työntekijä itse, mutta esimerkiksi ky-

pärät ja valjaat voivat tulla työnantajan puolesta.  

 

Vuonna 2007 voimaan tulleiden ja syksystä 2014 saakka kaikkia kuorma-autokuljettajia 

koskeneiden säännöksien vuoksi kuljettajilta vaaditaan nykyään ammattipätevyys (Trafi, 

2014a). Kuljettajan ammattipätevyyden koulutus jakoi kuitenkin mielipiteitä. Yrityksissä 
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työskentelevät vastaajat pitivät koulutusta pääosin jossain määrin tärkeänä tai ei lain-

kaan tärkeänä, kun taas freelancer-puolen vastaajista näiden vaihtoehtojen lisäksi osa 

oli pitänyt koulutusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Valmius kustannusten hoitamiseen 

oli kuitenkin yhtenevä, kummastakin ryhmästä noin puolet eivät olisi valmiita kustanta-

maan koulutusta lainkaan ja noin puolet voisivat kustantaa koulutuksen osittain. Sään-

nöksien tulkitseminen oli siirtymävaiheessa hankalaa eikä varmuutta tuntunut löytyvän 

siitä, kuka ammattipätevyyden oikeasti tarvitsee. Todellisuudessa ammattipätevyyttä ei 

tarvita, mikäli kuski käyttää kuljetettavaa laitteistoa (Trafi, 2014b). Ammattipätevyyden 

hankkiminen on varsin kallista, joten montaa yritystä helpotti tämä tieto, sillä usein kul-

jettaja on yksi tuotannon teknikoista. 

 

6 Tarjouspyyntö ja tarjouksen muodostaminen 

 

Tuotanto lähtee asiakkaan tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnössä määritellään tuotannon 

kannalta oleellisia asioita, joiden perusteella tuottaja valmistelee tarjouksen. Käytän-

nössä tarjouspyynnössä asiakas kertoo tapahtumansa teknisen tarpeen. Tarjouspyyn-

nön sisällön tarkkuus voi riippua asiakkaan teknisestä ymmärryksestä, sillä se saattaa 

sisältää toiveita kalustosta tai vain esimerkiksi maininnan valotekniikasta. 

  

6.1 Tarjouspyynnön muoto 

 

Kyselyn perusteella tarjouspyyntö toimitetaan useimmiten sähköpostilla, mutta myös jos-

kus puhelimitse (kuvio 17). Muita toimitustapoja ovat esimerkiksi tekstiviesti tai tarpeen 

kertominen suoraan kasvotusten. Suurin osa vastaajista toivoisi tarjouspyyntöjä nimen-

omaan sähköpostitse (kuvio 17). Sähköpostiin on helppo palata tarvittaessa ja siihen on 

kätevä vastata suoraan tarjouksen kanssa. Myös kasvotusten toimitetut tarjouspyynnöt 

olivat toivottuja. Kasvotusten on helppo heti varmistaa epäselviä tarpeita ja kysyä tar-

kentavia kysymyksiä.  
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 Kyselyn tulos: Tarjouspyyntö. 

 

6.2 Tarjouspyynnön sisältö 

 

Tarjouspyynnön sisältöön vaikuttaa esimerkiksi tarjouspyynnön muoto, asiakkaan tarve 

sekä asiakkaan tekninen osaamistaso. Kyselyn perusteella tuottajille tärkeimpiä tietoja 

ovat tapahtumapaikka, tapahtuman luonne, aikataulu sekä tekninen tarve. Tapahtuman 

luonteella on suuresti merkitystä, sillä kuten aiemmin todettiin, esimerkiksi seminaarin ja 

messuosaston tuotannollinen aikataulu eroaa toisistaan suuresti.  

 

Muita tärkeitä asioita tarjouksen tekemisen kannalta ovat päiväkohtainen aikataulu, pax 

eli henkilömäärä, loppuasiakas, sisällöntuotannon tarve sekä budjetti. Henkilömäärä vai-

kuttaa paljon tilan käyttöön ja esimerkiksi äänitekniikan tarpeeseen. Kyselyn osioon oli 

kommentoitu budjetin tärkeyttä, sillä henkilömäärältään saman kokoisen tilaisuuden tek-

nisen tuotannon budjetti voi vaihdella suuresti. On hyvä tietää etukäteen minkälaisessa 

haarukassa suurin piirtein liikutaan, jottei turhaan tarjoa liian näyttävää ja kallista asiak-

kaalle, joka on budjetoinut tapahtumansa pienemmän teknisen toteutuksen mukaan. 

 

Muita mahdollisia tarjoukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tapahtuman muu säh-

köntarve, asiakkaan oman kaluston kuljetuksen tarve sekä tarkempi tekninen tarve. Riip-

puen tapahtumapaikasta sähköntarpeen määrittely etukäteen voi olla todella tärkeää. 
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Tällä vältetään yllättävät lisätilaukset rakennuksen yhteydessä, kun esimeriksi cateringin 

hellat ja jääkaapit tarvitsisivat sähköä jota ei ole huomattu tilata.  

 

6.3 Tarjous ja tarjouksen sisältö 

 

Tarjous on asiakkaalle lähetettävä dokumentti, jossa kuvaillaan millaista tuotantoa asi-

akkaan tarpeiden perusteella lähdettäisiin tekemään. Kyselyn vastausten perusteella tar-

jous lähetetään useimmiten sähköpostin liitteenä tai suoraan sähköpostina. Tarjousta 

muodostaessa tehdään jo vähintään alustavaa suunnittelua. Usein tarjouksista voidaan 

tehdä monta eri versioita, sitä mukaan kun asiakkaan tarpeet tarkentuvat tai lisääntyvät.  

 

Kyselyn vastausten perusteella (kuvio 18) tarjouksessa on aina kirjattuna vähintään ta-

pahtumapaikka, aikataulu, kuvaus teknisen kaluston käytöstä, kuljetuksen määrittely, ko-

konaisuuden loppusumma ja myyntiehdot. Tarjouksen tarkkuus esimerkiksi teknisen ka-

luston käytön kannalta riippuu paljon annetuista tiedoista ja mahdollisista palavereissa 

käydyistä tarkennuksista.  

 

Muita usein tarjouksessa olevia asioita ovat kyselyn mukaan päiväkohtainen aikataulu, 

henkilömäärä, hintaerittely teknisistä osa-alueista, hintaerittely tilojen mukaan, teknikoi-

den määrä ja hinnoittelu kokonaisuutena, mahdolliset majoitus- ja kuljetuskulut sekä op-

tiona tarjottavat osiot. Mikäli tapahtumassa on useampi eri tila, on hyvä määritellä teknii-

kan kustannukset tilakohtaisesti, jotta asiakas saa selkeän kuvan kokonaisuudesta. 

Myös hintaerittely teknisistä osa-alueista on hyödyllistä asiakkaan kannalta, jotta hän 

näkee mistä loppusumma koostuu. Optiona tarjottavat osiot voivat olla asiakkaan itse 

pyytämiä, tai jo valmiiksi ennakoituja mahdollisia lisätarpeita. Usein juuri esimerkiksi yli-

määräisen sähköistyksen tai kamerakuvan tallennuksen hinnoittelu optiona voi olla fik-

sua, sillä se toimii samalla muistutuksena asiakkaalle. 

 

Joskus tarjouksessa olevia asioita olivat kyselyn mukaan tekninen kalusto listattuna, hin-

taerittely kalustosta, teknikoiden päivähinnoittelu sekä teknikoiden tuntihinnoittelu. 

Useimmille asiakkaille tietty tekninen kalusto ei ole tärkeää, he tarvitsevat vain tiedon 

siitä, että tekniikka on riittävä ja vastaa tarjouspyyntöä.  
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 Kyselyn tulos: Tarjouksen sisältö.  

 

Kyselyn vastauksissa oli tarjouksen sisältöön liittyen varsin paljon hajontaa tiettyjen osi-

oiden kohdalla. Eniten eriäviä mielipiteitä ilmeni hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Yhteneväisimpiä vastaukset olivat tarjouksessa aina kirjattujen kohtien osalta. Tapoja 

tehdä tarjouksia on yhtä monta kuin tarjouksen tekijöitäkin ja lopulta tarjouksen sisältö 

sekä muoto voivat vaihdella myös yrityksen sisällä.  

 

Ajoittain asiakkailta saattaa tulla pyyntöjä tehdä tarjous ennalta määriteltyyn muotoon, 

jotta he voisivat helpommin vertailla kilpailevia tarjouksia. Kyselyn vastausten perus-

teella tämä koetaan toimivaksi malliksi, sillä voi olla vaikeaa vertailla eri tarjouksia, joissa 

sisältö on jäsennelty eri tavalla. Tarjouksen tekijän kannalta onkin tärkeää tehdä tarjouk-

sesta mahdollisimman helppolukuinen niin, ettei se sisällä turhaan ylimääräisiä, asia-

kasta mahdollisesti hämmentäviä osioita. Jälleen paljon riippuu asiakkaasta kuinka tek-

nistä tarjousta kannattaa lähteä kirjoittamaan, ja millä tavalla kannattaa avata eri osioi-

den sisältöä, jotta asiakas ymmärtää mistä on maksamassa.  

Aina 
tarjouksessa

• Tapahtumapaikka

• Aikataulu

• Kuvaus teknisen kaluston käytöstä

• Kuljetuksen määrittely

• Kokonaisuuden loppusumma

• Myyntiehdot

Usein 
tarjouksessa

• Päiväkohtainen aikataulu

• Henkilömäärä

• Hintaerittely teknisistä osa-alueista

• Hintaerittely tilojen mukaan

• Teknikoiden määrä ja hinnoittelu kokonaisuutena

• Mahdolliset majoitus- ja kuljetuskulut

• Optiona tarjottavat osiot

Joskus 
tarjouksessa

• Tekninen kalusto listattuna

• Hintaerittely kalustosta

• Teknikoiden päivähinnoittelu

• Teknikoiden tuntihinnoittelu
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7 Tuotanto ja suunnittelu 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, jokainen tuotanto on yksilöllinen, vaikkakin tietyt perustarpeet 

ja rajoitteet toistuvat tuotannosta toiseen. Riippumatta tuotannon koosta tai tapahtuman 

luonteesta, tuotantoprosessi on peruspilareiltaan sama. Tässä osiossa käydään yleisesti 

läpi jokaista tuotantoa tavalla tai toisella koskettavia osa-alueita.  

 

7.1 Suunnittelun lähtökohdat 

 

Jokainen tuotanto vaatii jonkin asteista suunnittelua. Suunnittelua voi olla jo pelkästään 

se, että tuottaja tai suunnittelija määrittelee kuinka monta valoheitintä tuotannossa käy-

tetään tai minkälainen äänentoistojärjestelmä tapahtumatilaan rakennetaan. Pienimil-

lään tapahtumatekninen suunnittelu voi siis olla varsin yksinkertaista. Vähänkään isom-

pien tuotantojen kanssa kuitenkin on paikallaan tehdä perusteellisempaa suunnittelua. 

 

Valosuunnittelu voidaan jakaa visuaaliseen, tekniseen ja tuotannolliseen suunnitteluun 

(Viinamäki 2005, 6). Tämän jaottelun voidaan katsoa koskevan myös esimerkiksi kuva-

teknistä suunnittelua sekä tekniseltä ja tuotannolliselta osalta äänisuunnittelua. Kaikkien 

näiden osa-alueiden suunnitteluun vaikuttaa tilaajan tarpeet ja odotukset sekä esimer-

kiksi tilan ja budjetin asettamat rajoitteet. Kuva-, valo-, ja äänisuunnittelun tulisi vastata 

asiakkaan toiveita parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotannollisen suunnittelun kannalta 

on tärkeää, että rajoitteet ja ongelmakohdat kuitenkin huomioidaan hyvissä ajoin. 

 

7.1.1 Suunnittelua rajoittavat tekijät 

 

Suunnitteluun vaikuttaa ennen kaikkea tapahtumatilan ominaisuudet. Tilan ripustusmah-

dollisuudet, korkeus ja muut mitat ovat ensisijaisen tärkeitä tietoja suunnittelua tehtä-

essä, sillä nämä seikat vaikuttavat tekniseen suunnitteluun erittäin paljon. Etenkin ti-

loista, joissa esimerkiksi katon korkeus vaihtelee, tulee olla saatavilla riittävän tarkat ja 

selkeät mitat, jotta mahdolliset rajoitteet ovat tiedossa.  

 

Toinen tilojen suhteen rajoittava tekijä on sähköistys. Esitystekniset laitteet käyttävät 

edelleen huomattavia määriä sähköä, joten suunnitteluvaiheessa on tärkeä tietää kuinka 

paljon sähköä on käytettävissä. Tarvittaessa sähköä voidaan tuottaa tilaan lisää esimer-
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kiksi aggregaateilla. Aggregaatti, eli polttomoottori-sähkögeneraattori, voi olla tarpeelli-

nen lisä tapahtumateknisen sähköistyksen kannalta.   (Huttunen 2010, 27.) Sähköistyk-

sen suunnittelua on tärkeä muistaa päivittää muiden suunnitelmien päivittyessä, sillä ka-

luston sähköntarve vaihtelee ajoittain suuresti. Sähköntarve riippuu eri ryhmien osalta 

paljon toteutettavasta suunnitelmasta, mutta yleisesti voidaan ajatella äänitekniikan tar-

vitsevan vähemmän sähköä kuin esimerkiksi valotekniikan. Kuvatekniikka saattaa tarvita 

sähköä todella vähän, jos kyseessä on vain ajojärjestelmän rakennus. Mikäli tilaisuuteen 

kuitenkin toteutetaan esimerkiksi isoja projisointeja, kasvaa kuvatekniikan sähköntarve 

huomattavasti. 

 

Tilan lisäksi on hyvä huomioida tilaan saapuva kävijämäärä. Mikäli on kyse esimerkiksi 

istuvasta illallisesta ja tilasta halutaan saada viimeisetkin neliömetrit käyttöön, voi tilassa 

tulla ahdasta niin vieraiden kuin teknikoidenkin kannalta. Ylipäänsä somisteet ja muut 

mahdolliset tilapäisesti asennettavat rakenteet saattavat rajoittaa teknistä suunnittelua.  

 

Lopulta kuitenkin suunnittelua eniten rajoittava tekijä voi ajoittain olla tuotannon budjetti. 

Budjetin kanssa on tasapainoteltava, sillä ilman teknikoita kalustolla ei tee mitään ja toi-

sinpäin. Budjetin lisäksi suunnittelua saattaa rajoittaa saatavilla oleva kalusto, sillä kiirei-

sinä ajanjaksoina ei voi olla varma vuokrakalustonkaan saatavuudesta.  

 

7.1.2 Kaluston valinta 

 

Suunnittelua tehdessä määritellään tuotannon tekninen kalusto. Kalustoa määritellessä 

on otettava huomioon, millainen kalusto soveltuu tuotannon tarpeisiin ja itse tapahtuma-

tilaan. Lähtökohtaisesti tuotannot pyritään toteuttamaan omalla kalustolla, mutta vuokra-

kaluston käyttö on ajoittain tarpeen ja erittäin yleistä. Onkin tärkeää tietää, mistä yrityk-

sen oma kalusto koostuu ja mistä voi tarpeen mukaan löytää täydennystä kalustoon. 

Mahdollinen tilan oman tekniikan käyttö saattaa myös vaikuttaa kalustotarpeisiin.  

 

Kaluston valintaan saattaa myös vaikuttaa tuotantoon buukattu henkilöstö. Pääasialli-

sesti kalusto määritellään suunnittelun yhteydessä, yleensä jo ennen tietoa tuotannon 

toteuttavista teknikoista. Toteutuksen lähestyessä voidaan kalustoa määritellä uudelleen 

niin, että tuotannossa käytetään teknikoille tuttuja laitteita. Esimerkiksi ajopintoja on mo-

nenlaisia, eikä jokainen teknikko välttämättä ole käyttänyt juuri kyseiseen tuotantoon 

määriteltyä valopöytää tai ääni- tai kuvamikseriä. Etenkin kuvatuotannon kohdalla on 
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kuitenkin tärkeä huomata, että jo pelkästään kuvamikserin vaihtaminen saattaa aiheut-

taa sen, että koko järjestelmä pitää suunnitella uudestaan, sillä eri valmistajien laitteet 

voivat olla toimintaperiaatteeltaan erittäin erilaisia.  

 

7.2 Dokumentointi  

 

Jokaisella teknisellä osa-alueella on omat työkalunsa myös järjestelmäsuunnittelun kan-

nalta. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset piirrosohjelmat, joilla voi havainnollistaa 

teknistä suunnittelua. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi CAD-ohjelmistot. CAD (Com-

puter-aided Design) tarkoittaa tietokoneavusteista suunnittelua. CAD-suunnittelu voi pi-

tää sisällään kolmiulotteista mallintamista, lujuuslaskentaa sekä simulointia (Pyykkönen 

2015, 8).  

 Esimerkki kuvajärjestelmän dokumentoinnista 
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Valosuunnittelija voi tehdä tekniset piirustukset käyttämällään ohjelmistolla, mutta usein 

samalla ohjelmistolla voidaan myös tehdä etukäteen mallinnuskuvia myyntitarkoituksiin.  

Äänitekniikan puolella taas on käytössä valmistajakohtaisia ohjelmistoja, joilla voidaan 

etukäteen selvittää järjestelmän optimaalinen asetelma. Kuvajärjestelmien suunnitte-

lussa on tärkeää hahmottaa signaalinkulku ja kaapelointi, joten nämä ohjelmistot painot-

tuvat enemmän signaalikulun dokumentointiin 

 

7.3 Aikataulutus ja henkilöstö 

 

Riittävä ja oikeanlainen aikataulutus on kriittisen tärkeää tuotannon onnistumisen kan-

nalta. Liian tiukka aikataulu ei jätä varaa reagoida mahdollisiin ongelmiin tai yllätyksiin. 

Löysäksi jätetty aikataulu taas aiheuttaa turhaa odottelua ja voi pahimmillaan pidentää 

jo muutenkin pitkää työpäivää. Usein toteutuksen aikataulu määrittyy pääosin tilaajan 

antaman aikataulun mukaan. 

 

Aikataulua muodostaessa tulee ottaa huomioon kuljetukseen kuluva aika sekä roudaus-

reittien ominaisuudet. Mikäli load-in, eli kaluston lastaaminen autosta itse tapahtumati-

laan kestää lastausmahdollisuuksista johtuen huomattavan pitkään, pitää paikalla olla 

aiemmin. Apukäsien palkkaaminen load-in ja load-out vaiheisiin voi olla paikallaan, mutta 

mikäli hidastava tekijä on esimerkiksi pieni tai hitaasti toimiva hissi, ei lisämiehityksellä 

välttämättä voiteta mitään.  

 

Toteutusta aikatauluttaessa voi myös miettiä, kannattaako koko tuotannon purku hoitaa 

heti tapahtuman jälkeen, vai hakeeko esimerkiksi osan kalustosta vasta seuraavana päi-

vänä. Vetopäivät venyvät usein pitkiksi ja vaikka purkuun ja hyllytykseen kuluva aika ei 

ole pitkä, voi joskus olla logistisesti fiksumpaa hoitaa kuljetukset vasta seuraavana päi-

vänä. Tässä kohtaa tulee kuitenkin ottaa huomioon henkilöstön tarve myös seuraavalle 

päivälle. Moni teknikko tekee mielummin yhden todella pitkän päivän, kuin tuhlaa seu-

raavana päivänä muutamaa tuntia kaluston hyllytykseen.  

 

Henkilöstö kannattaa varata hyvissä ajoin ja tiedottaa heitä mahdollisista muutoksista 

aikataulun tarkentuessa. Isompien tuotantojen yhteydessä voi olla hyvä myös porrastaa 

eri ryhmien työskentelyaikoja, jotta työ sujuisi kaikkien kannalta jouhevasti. Suurin osa 

rakentamisesta on kuitenkin sellaista, että kaikkia teknisiä ryhmiä tarvitaan paikalla sa-

maan aikaan.  
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Mikäli tuotannossa on erillinen rakennuspäivä, on yleistä, että jokainen ryhmä hoitaa 

oman osa-alueensa tehtävät loppuun ja ennen lähtöään tiedottaa muille ryhmille seuraa-

van päivän aikataulustaan. Vaikka yhteinen aikataulu olisikin määritelty esimerkiksi tuot-

tajan puolelta, on silti jokaisen ryhmän järkevää käyttää omaa harkintaansa. Jos esimer-

kiksi yhden ryhmän rakennus ei syystä tai toisesta ole aikataulussa, jatketaan töitä niin 

pitkään että rakennus saadaan riittävän valmiiksi. Jos taas toisaalta jonkun muun ryh-

män rakennus on aikatauluaan edellä, ei ryhmän välttämättä tarvitse tulla seuraavana 

päivänä kukonlaulun aikaan jatkamaan jo valmiin järjestelmän rakennusta.  

 

7.4 Logistiikka 

 

Logistista suunnittelua olisi hyvä hoitaa keskitetysti niin, että esimerkiksi yksi ihminen 

hoitaa kaikkien tuotantojen logistisen suunnittelun. Silloin riittää, että tälle henkilölle ker-

rotaan esimerkiksi tuotannon kokoon ja laitteistoon liittyviä asioita siinä määrin, että hän 

pystyy määrittelemään kuljetuksen tarpeen. Vaihtoehtoisesti määrittelyn voi tehdä esi-

merkiksi suunnittelija tai tuottaja. Tuottaja antaa myös arvion kuljetuksen aikataulusta. 

Mikäli logistinen suunnittelu ei ole vain yhden henkilön vastuulla, voi se olla esimerkiksi 

tuotantokohtaisesti tuottajan vastuulla. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää kommunikoida 

riittävästi ja riittävän ajoissa muiden tuotantojen logistisista tarpeista.  

 

8 Toteutus 

 

Itse tuotannon toteutus sisältää neljä eri vaihetta: esityöt eli briiffaus ja pakkaus, itse 

toteutuksen rakennus, tapahtuman veto eli esitys, sekä viimeiseksi tapahtuman purku ja 

kaluston hyllytys. Riippuen tuotannon aikataulusta kaikki nämä vaiheet voivat tapahtua 

saman päivän sisällä, tai porrastetusti eri päivinä. Vaikka tuottajalla onkin vastuu tuotan-

nosta kokonaisuutena, toteutusvaiheessa hän voi siirtää pallon eteenpäin, sillä itse to-

teutus voi tapahtua ilman tuottajan läsnäoloa.  

 

8.1 Henkilöstön briiffaus ja kaluston pakkaus 

 

Henkilöstön briiffaus (briefing) eli käskynjako tai toimintaohjeiden antaminen, tapahtuu 

useimmiten tuottajan toimesta. Tarkentavia ohjeita voi antaa jokaisen osa-alueen suun-

nittelija erikseen omalle tiimilleen. Mikäli tuottaja ei ole toteutuksen aikana paikan päällä, 
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saatetaan nimittää liidaaja, keikan vastuullinen teknikko, joka pitää huolta koko tekni-

sestä työryhmästä ja tuotannon etenemisestä aikataulussaan. Keikan liidaaja myös on 

yhteydessä asiakkaaseen tapahtumapaikalla ja varmistaa että sovitut asiat tapahtuvat 

odotetusti. Tämän lisäksi jokaisella omalla teknisellä osa-alueella työskentelevällä tiimillä 

on usein myös oma liidaaja. Näissä tapauksissa riittää, että briiffauksessa on paikalla 

jokaisen tiimin vastuulliset teknikot. Joka tapauksessa briiffissä olisi hyvä olla jokaisen 

osa-alueen edustajia vähintään yksi, jotta kaikki saavat samat perustiedot ja tiedostavat 

olevansa menossa tekemään samaa tapahtumaa. Mikäli tällaista hetkeä ei ehditä pitää, 

saatetaan päätyä tilanteeseen jossa kolme eri tiimiä lähtee kolmelle ”eri” keikalle. Jokai-

nen tietää omat vastuualueensa, mutta yhteistyötä ei välttämättä tehdä.  

 

Briiffin yhteydessä työryhmä käy läpi tekniset suunnitelmat ja toteutuksen aikataulun. 

Tämän jälkeen teknikot pakkaavat kaluston suunnittelijoiden tai tuottajien etukäteen 

määrittelemän kalustolistan perusteella. Muutoksia tarpeisiin ja kalustolistaukseen voi 

tulla vielä pakatessakin, ellei jopa keikkapaikalla. Riippuu tuotannosta ja tekijöistä kuinka 

tarkkaan ennakkosuunnittelu on tehty, ajoittain teknikot määrittelevät itse mitä kalustoa 

ottavat mukaansa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että yrityksillä on usein päällekkäisiä 

tuotantoja ja on tärkeää pysyä perillä kaluston liikkeistä. Useissa tekniikkayrityksissä on-

kin käytössä jonkinlainen kalustonhallintajärjestelmä, jolla voidaan seurata kaluston kun-

toa ja liikkeittä. Tällaisia tietokoneohjelmia ovat esimerkiksi Easyjob, Trail sekä Hire 

Track.  

 

8.2 Rakennus 

 

Tapahtumaa rakennettaessa teknikoita voi olla useita, riippuen tarpeesta. Pienen tapah-

tuman rakennukseen riittää yksi tai kaksi teknikkoa, mutta jo keskisuuren tapahtuman 

rakennuksessa saattaa olla kymmeniä teknikoita.  

 

Tapahtuman rakennus alkaa kaluston purkamisella autosta, johon voi mennä aikaa muu-

tamasta kymmenestä minuutista useampaan tuntiin, riippuen tapahtumatilan lastaus-

mahdollisuuksista ja roudausreiteistä sekä tietysti tuotannon koosta. Auton purkamisen 

jälkeen kalusto voidaan jaotella esimerkiksi käytettävien tilojen mukaan tai teknisten osa-

alueiden mukaan omiin ryhmiinsä. Jokainen ryhmä hoitaa oman osa-alueensa raken-

nuksen, mutta isompien kokonaisuuksien kuten trussirakennelmien kanssa eri ryhmät 

usein auttavat toisiaan.  
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Mikäli tuotannossa on erillinen rakennuspäivä, voidaan rakennuspäivän päätteeksi pitää 

harjoitukset. Esimerkiksi seminaaritilaisuuksissa puhujille halutaan antaa mahdollisuus 

tulla tutustumaan ympäristöön etukäteen ja testaamaan esitysmateriaalin toimivuus. 

Isommissa, etenkin televisioitavissa toteutuksissa harjoituksissa käydään koko tapahtu-

man kulku, tai vähintään tärkeimmät hetket läpi vaihe vaiheelta. Vielä harjoitusten jäl-

keenkin voi tulla lisätarpeita ja muutoksia, mutta pääasiallisesti harjoitusten jälkeen lä-

hinnä viimeistellään tila ja varmistetaan että kaikki on valmista vetoa varten. 

 

8.3 Veto 

 

Vedolla tarkoitetaan itse tapahtumaa tai esitystä. Vedon aikana teknikoita on usein huo-

mattavasti vähemmän kuin rakennuksessa, etenkin valo- ja äänipuolella. Pienessä ta-

pahtumassa riittää yksi teknikko osa-aluetta kohti, mutta vähänkin isommassa saatetaan 

tarvita jo mikittäjää tai toista kuvateknikkoa ajamaan esitysmateriaaleja. Tämäkin riippuu 

täysin tuotannon koosta ja luonteesta. 

 

Vedon aikana teknikko seuraa ajolistaa, josta hän näkee mitä seuraavaksi pitäisi tapah-

tua. Ajolista on mahdollisesti käyty läpi jo harjoituksissa eikä epäselvyyksiä ole, mutta 

usein asiakkaan puolelta on tuottaja jonka saa kiinni radiopuhelimella. Vedossa saattaa 

myös olla erillinen henkilö joka antaa ”iskuja”, käskyjä teknikoille.  

 

8.4 Purku ja hyllytys 

 

Purku alkaa useimmiten heti vedon päätyttyä, kun vieraat ovat poistuneet tilasta. Pie-

nempien tilojen purkua voidaan usein aloittaa jo aiemmin. Vähänkin isomman tapahtu-

man purkuun otetaan usein lisää teknikoita, yleensä samat henkilöt jotka ovat olleet ra-

kentamassa tapahtumaa. Näin ollen koko tekninen tiimi on perillä siitä, missä mitäkin on 

ja mistä purku kannattaa aloittaa. Purku on huomattavasti nopeampaa kuin rakentami-

nen, useamman päivän ajan rakennettua tapahtumaa saatetaan nopeimmillaan purkaa 

vain muutama tunti. Tähän liittyy se, ettei purussa enää tule yllättäviä muutoksia eikä 

asioita tarvitse testata tai viilata kuntoon, vaan tavoitteena on saada kalusto mahdolli-

simman nopeasti autoon. Purun jälkeen kalusto kuljetetaan varastolle ja palautetaan ta-

varat hyllyyn niille tarkoitetuille paikoille. Hajonnut tai muuten viallinen kalusto merkataan 

selkeästi ja viedään huoltoon ja mahdollinen tuotantoa varten vuokrattu kalusto palaute-

taan vuokraajalle.  
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9 Jälkityöt 

 

Tapahtuman jälkeen tuottaja usein käy asiakkaan kanssa läpi palautetta ja hoitaa tuo-

tannon laskutuksen. Tämän lisäksi olisi hyvä tehdä edes suuntaa-antava kustannuslas-

kelma, jotta tuotannon kokonaiskustannuksista saisi kattavan kuvan. Tämä voi myös hel-

pottaa samankaltaisten tapahtumien tarjousten muodostamista. Juuri samasta syystä 

kannattaa mahdolliset suunnitelmat ja muut tuotantoon liittyneet dokumentit säilyttää ja 

arkistoida. Suomessa on rajallinen määrä tietyn kokoisiin tapahtumiin soveltuvia tapah-

tumatiloja ja tämän takia tuotantoja tehdään usein samoissa paikoissa. Uuden tuotannon 

suunnittelua helpottavat valmiit esimerkit vanhoista, samankaltaisista tuotannoista.  

 

9.1 Palaute 

 

Asiakkaan antama palaute voidaan käydä läpi puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotus-

ten. Palaute käydään usein läpi ennen laskutusta, jotta toteutuksen yhteydessä tulleet 

lisätilaukset tai mahdollisista haasteista johtuvat reklamaatiot voidaan päivittää laskuun 

sovitulla tavalla. Asiakkaan antaman palautteen perusteella tuottaja voi antaa palautetta 

muulle työryhmälle. Etenkin yrityksen vakituisen henkilökunnan, esimerkiksi suunnitteli-

joiden kannalta tämä on varsin tärkeää, sillä samaa asiakasta todennäköisesti palvellaan 

useammin kuin kerran. Onnistumiset ja epäonnistumiset on hyvä käydä läpi ja kehittää 

toimintaa niiden perusteella. Asiakkaan palautteen lisäksi kannattaa palautetta pyytää 

myös suoraan työryhmältä ja etenkin toteutuksen tehneiltä teknikoilta. Teknikoilla on en-

sikäden tietoa siitä, mitä käytännössä tapahtui ja mikä olisi voinut sujua helpommin, mi-

käli tiettyjä asioita olisi osattu ottaa aiemmin huomioon. 

 

9.2 Kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskenta-käsitettä käytetään tavallisesti, kun lasketaan jonkin yrityksen 
osatoiminnon ja erityisesti sen eri tuotteiden kannattavuutta ja selvitetään suorite-
kohtaisia kustannuksia. (Taloussanomat, 2016a). 

 

Yksittäisen tuotannon kustannuslaskelma ei lopulta eroa laajemmista, yritystä koskevista 

laskelmista. Käytännössä laskelmaan merkataan tuotantoon liittyvät kulut ja tuotot. Kan-

nattavuus saadaan selville näiden kahden summan vertaamisella, josta muodostuu var-

sinainen tuotannon tuotto. (Taloussanomat, 2016b.) 
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Tuotannon aikana erilaisia kuluja voi syntyä yllättävän paljon, etenkin kuluja joita ei al-

kuperäisessä tarjouksessa ehkä ole osattu ottaa huomioon. Tällaisia voivat olla esimer-

kiksi lisätilauksista johtuvat lisääntyneet kuljetus- tai vuokrauskulut sekä henkilöstön 

parkkimaksut. Parkkimaksuista saattaa muodostua nopeasti suuri kulu, etenkin jos ta-

pahtuma on Helsingin keskustassa ja toteutus kestää useamman päivän.  Jos taas tuo-

tanto tapahtuu ulkomailla, saattaa yllättäviä lisäkuluja tulla esimerkiksi mahdollisista tek-

nikoiden rokotteista.  

 

9.3 Dokumentointi ja arkistointi 

 

Tuotantoon liittyvät dokumentit kannattaa arkistoida tapahtuman jälkeen. Tällaisia doku-

mentteja voivat olla esimerkiksi tekniset suunnitelmat ja piirustukset sekä tarjous ja ku-

lulaskelma. Myös tuotannon suunniteltu ja toteutunut aikataulu sekä miehitys on hyvä 

pitää kirjattuna jatkoa ajatellen. Mikäli tapahtumasta on valokuvia tai jos tapahtumaa on 

videokuvattu, kannattaa nämäkin tallentaa. Vaikka asiakkaalle olisi jo luovutettu tallenne 

tapahtumasta, voi datalle tapahtua jotakin ja silloin arkistoitu materiaali on erittäin tar-

peellista. Kaiken materiaalin arkistointi kannattaa jäsennellä hyvin ja miettiä jaotteleeko 

dokumentit ja tallenteet tuotantokohtaisesti vai jollakin muulla tavalla. Tärkeintä on, että 

kyseisen tapahtuman tuottaja, mutta myös muut kollegat löytävät tiedot tarvittaessa hel-

posti. 

10 Päätelmät 

 

Tapahtumatekninen ala Suomessa on kyselyn perusteella hyvällä mallilla. Alalta löytyy 

paljon ammattilaisia, ja koulutustilannekin tuntuu olevan paranemaan päin. Ammatillisen 

ja korkeakoulutuksen lisäksi alalla järjestetään yksittäisiä kursseja, ja etenkin turvalli-

suusasiat ovat saaneet ansaitsemaansa huomiota. Ylipäänsä alalla ollaan kyselyn pe-

rusteella keskimäärin tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, vaikkakin esimerkiksi palk-

kauksen osalta oli havaittavissa tyytymättömyyttä.  

 

Alun perin kiinnostuin tapahtumateknisestä tuotannosta teknikon työn kautta. Keikoilla 

tuli yllättävän usein vastaan samoja ongelmia ja haasteita, joita olisi voinut ainakin osit-

tain välttää perusteellisemmalla esituotannolla. Syntyi kysymys siitä, mikä siellä tuotan-

non puolella on niin vaikeaa. Kuuden vuoden teknikkona toimimisen ja reilun vuoden 
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kuvateknisten tuotantojen parissa toimimisen jälkeen olen löytänyt vastauksen tähän ky-

symykseen: asiakkaat, aikataulut ja tuotantojen yhteensovittaminen. Nämä kolme asiaa 

ja niistä johdettavat asiat, kuten budjetti, johtavat usein haasteellisiin tilanteisiin, mikäli 

näitä osa-alueita ei pystytä hoitamaan riittävän hyvin.   

 

Jokainen tuotanto on yksilöllinen, mutta kuitenkin perusrungoltaan jokaisesta tuotan-

nosta löytyvät samat elementit ja osiot. Tekninen tuotanto koostuu monesta pienestä 

osasta ja niiden keskinäisestä järjestelystä. Näitä osia saattaa syntyä ja hävitä tuotannon 

aikana kymmeniä ellei satoja, sillä tuotanto muuttuu aina toteutuksen purkuun asti. Kaikki 

tämä muodostaa jo varsin haastavan pohjan tuotantojen tekemiselle, mutta oman li-

sänsä tuovat vielä aikataulut. Teknisen tuotannon aikataulut ovat ajoittain hurjan tiiviitä, 

ja toimijoilta odotetaan mahdollisimman valmiita tarjouksia ja suunnitelmia muutamassa 

päivässä. Tilaajalta ei välttämättä aina saada kaikkia tarvittavia tietoja, tai tarpeet ja mää-

rittelyt eivät muutoin ole aina kristallin kirkkaita. Omat haasteensa työhön tuovat vaihte-

levat asiakaspohjat ja asiakkaiden oma ymmärrys tekniikasta. Mikäli asiakas on tapah-

tumajärjestäjä, on hänellä varmasti yhtälailla muita päällekkäisiä tuotantoja, jolloin vir-

heitä ja unohduksia luonnollisestikin voi sattua.  Toisaalta taas jos asiakas on loppu-

asiakas tai muu taho, joka ei säännöllisesti järjestä tapahtumia, voi ymmärrys tapahtu-

man kokonaistarpeista ja rajoitteista olla vajavainen.  

 

Suurin pullonkaula tuotannoissa tuntuu useimmiten olevan kommunikaatio. Tilaajasta 

aina tekniseen työryhmään kommunikaatio saattaa olla riittämätöntä tai muutoin hanka-

laa. Tilanne ei tietenkään kaikkien tuotantojen kohdalla ole sama. Haastavien asiakkai-

den kanssa toimiminen kuitenkin tuntuu vievän suurimman osan tuottajien ja myyjien 

ajasta. Kyse on myös asiakkaan puolella bisneksestä, voiton tavoittelusta. Loppupe-

leissä jossain on aina kirstunhaltija, joka istuu rahakasan päällä ja päättää, kuinka paljon 

on sopivaa tuhlata ja mihin. Haaste onkin saada tämä kirstunhaltija ymmärtämään, min-

kälainen tekninen ratkaisu palvelisi häntä parhaiten, mikä siinä maksaa ja miksi. Kuten 

jo aiemmin todettiin, kyse on pohjimmiltaan asiakaspalvelusta. Huolimatta asiakkaan 

taustoista ja ymmärryksestä, tälläkin alalla asiakas on lopulta aina oikeassa.  
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