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1 

Opinnäytetyöni käsittelee projektinhallintaa audiovisuaalisissa tuotannoissa. 

Tarkemmaksi rajaukseksi valitsin televisiotuotannot, koska niistä minulla on eniten 

kokemusta työharjoittelustani televisiotuotantoyhtiössä. Näkökulmani on etenkin 

tuotantopäällikön tehtävissä sekä fiktiotuotannoissa. 

Johdanto 

Pohdin projektinhallintaa muun muassa ajankäytön kannalta. On yleistä, ellei jopa 

normaalia, että tuotantoja tehdään kiireisillä aikatauluilla ja pienillä resursseilla. 

Televisiotuotantojen rahoitus on Suomessa suhteellisen vaatimatonta, mikä vaikuttaa 

monella tapaa käytännön projektinhallintaan ja työskentelyyn. Lopputuloksesta ei 

haluta eikä pidäkään tinkiä. Haasteita aiheuttaa myös esimerkiksi tuotantojen 

päällekkäisyys, joka on etenkin televisiotuotannoissa enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Tällöin oman ajankäytön organisointi ja sen yhdistäminen tuotantojen aikatauluihin voi 

osoittautua hankalaksi tehtäväksi. 

Opinnäytetyöni tavoite on summata yhteen projektityöskentelyn tärkeimmät elementit 

sekä selvittää, minkälaisia työmenetelmiä tv-alalla toimivilla tuotantopäälliköillä on 

käytettävissään ja kuinka he luovivat tuotantojen viidakossa. Työni tarkoitus ei ole 

kuitenkaan olla ajankäytönhallinnan opas vaan tutkimus siitä, mitkä asiat on otettava 

huomioon projektin onnistumiseksi sekä tuotannollisesti että sisällöllisesti ja minkälaisia 

vaatimuksia esimerkiksi rahoitus ja tilaajien asettamat aikaraamit projektinhallinnalle 

asettavat. Pohdin myös sitä, kuinka projektinhallinnan teorian opit toteutuvat 

käytännössä ja kuinka projektisalkunhallintaa voisi alalla hyödyntää. Koska suomen 

kielellä ei ole liiemmin kirjoitettu projektinhallinnasta audiovisuaalisissa tuotannoissa, 

toivon, että opinnäytetyöni voisi toimia kiinnostavana oppaana tuleville mediatuotannon 

opiskelijoille ja miksei muillekin alasta ja aiheesta kiinnostuneille.  

Opinnäytetyöni perustuu kirjallisuuden lisäksi alan ammattilaisten haastatteluihin sekä 

omiin kokemuksiini  Oy Filmiteollisuus Fine Ab:n sekä Tampereen 

ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman tuotannoissa. 
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2 Projektinhallinnan elementit tv-tuotannoissa 

Oli kyseessä sitten draamasarja, sketsiohjelma tai kansainvälinen formaatti, tv-tuotanto 

saa aina alkunsa ideasta tai käsikirjoituksesta. Idea voi tulla keneltä tahansa; 

tuottajalta, ohjaajalta, käsikirjoittajalta tai jopa satunnaiselta pöytälaatikkorunoilijalta. 

Itsenäiset tuotantoyhtiöt kehittävät ideoita omasta aloitteestaan, mutta myös kanavien 

sisällä syntyy käsikirjoituksia, ohjelma-ajatuksia ja formaattihankintoja, jotka halutaan 

toteuttaa ohjelmaksi saakka. Televisiotuotannoissa on poikkeuksetta mukana sekä 

tuottaja että tilaaja, joten ne ovat aina toimitusprojekteja. Tuottajana toimii itsenäinen 

tuotantoyhtiö tai esimerkiksi YLE Tuotannot, tilaajana Yleisradio tai jokin kaupallisista 

kanavista.  

Tv-ohjelmat voivat päätyä toteutettavaksi monin eri tavoin. Kanava voi esimerkiksi tilata 

suoraan tuotantoyhtiöltä yksittäisen ohjelman tai ohjelmasarjan ”avaimet käteen” –

periaatteella. On myös mahdollista, että kanava tilaa tuotantoyhtiöltä ainoastaan 

ohjelman sisällön, mutta osallistuu vahvasti toimitukselliseen työhön ja itse tv-

tuotantoon. Erilaisia sekamalleja on rajattomasti, ja ne pätevät yhtä lailla uusissa 

kotimaisissa sarjoissa kuin myös esimerkiksi kansainvälisissä ohjelmaformaateissa. 

(Bertling & Rantala & Saksala 2007, 107.) Vaikka kanava tilaisikin ohjelman ns. 

avaimet käteen –periaatteella, on sillä aina omat aikataulunsa ja edustajansa, jotka 

vaikuttavat ohjelman tuotantoprosessiin. Joskus aikataulut voivat määräytyä pitkälti sen 

perusteella, millainen kanavan suunnittelema esitysajankohta on.  

 

2.1 Televisiotuotannot Suomessa 

2.1.1  Rahoituksen ja aikataulujen merkitys tuotantoihin 

Rahoitus ja aikataulu ovat osa-alueet, jotka eniten määräävät Suomessa tehtävien 

televisiotuotantojen raameja. Rahoitus riippuu hyvin pitkälti ohjelman tuottavasta 

yhtiöstä sekä tilaavasta kanavasta. Yleisradion kanaville tuotettavat ohjelmat tehdään 

lähes kokonaan YLEn tv-lupamaksuista saaman rahoituksen turvin, kun taas 

kaupallisilla kanavilla käytetään mainosrahaa ja esimerkiksi lifestyle-ohjelmista tuttuja 

ohjelmatunnistesponsoreita. Budjetit sinällään ovat samaa luokkaa eikä ohjelmien 

teossa ole tuotantoyhtiön näkökulmasta eroa. Draama- ja dokumenttituotannot voivat 

saada tukea myös Suomen elokuvasäätiöltä ja lyhytelokuvat sekä dokumentit 
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AVEK:sta1

Suomessa televisiokanavia on vähän ja markkinat ovat pienet. Suuri osa ohjelmista 

tuotetaan Yleisradiolle, koska se on suurin yksittäinen toimija alalla. Näin ollen YLEn 

strategia ja vuosisuunnittelu vaikuttavat pitkälti myös tuotantoaikatauluihin 

tuotantoyhtiöiden tasolla. Kun kanava esittää tilauksensa tuotantoyhtiölle, saattaa 

deadline olla tiedossa jo tässä vaiheessa. Joskus se voi olla kuukauden kuluttua, 

joskus kahden vuoden. Tuotantoaikataulut vaihtelevat siis hyvinkin paljon riippuen 

kanavan vuosisuunnittelusta, ohjelmatyypistä ja tilauksen luonteesta. Kanavien 

vuosisuunnittelun ja ohjelmankehitystyöprosessien vuoksi tuotantoyhtiöiden on hyvin 

vaikeata kehittää omaa strategiaa, vaikka se niiden projektisalkuille (kts. s. 8) olisikin 

hyödyllistä. Kanavien tilauksista ja vastaavasti parhaista ohjelmaideoista käydään 

kilpailua, ja pärjätäkseen on oikeastaan otettava vastaan kaikki mahdolliset työt. Näin 

ollen oma salkunhallinta ja –tasapainotus jää vähemmälle, mikä taas vaikuttaa 

tuotantoaikataulujen lisäksi muun muassa riskienhallintaan. Ideaalitilanteessa kullakin 

tuotantoyhtiöllä olisi kerralla tekeillä muutama kalliimpi, suurempiriskinen projekti sekä 

useita pienempiä, ns. helppoja tuotantoja. Pienillä markkinoilla jokaisen yhtiön on 

kuitenkin hyvin vaikeaa linjata strategiaansa ideaalitilanteen mukaisesti.  

. Lisäksi muut säätiöt, järjestöt ja jotkut yritykset saattavat tukea ohjelmia 

pienillä summilla. (Marko Talli, tv-tuottaja, 2010.) 

Raha ja aikataulu kulkevat aina käsi kädessä, ja yleensä budjetti on se tekijä, joka 

nousee suurimmaksi haasteeksi sekä projektinhallinnan että sisällöntuotannon 

kannalta. Koska rahaa on käytettävissä vain tietyn verran (yleensä vähän), on tuottajan 

ja tuotantopäällikön etsittävä edullisinta ratkaisua tai esimerkiksi lisättävä omaa 

työmääräänsä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Oli tuotanto sitten mikä 

hyvänsä ja aikataulu kuinka kiireinen tahansa, vaatii se tietyt toimet onnistuakseen. Jää 

tuotantohenkilökunnan ongelmaksi organisoida projektin osatekijät niin, että aika riittää 

kaikkeen. 

Mitä vähemmän rahaa on kokonaisuudessaan käytettävissä, sitä vähemmän aikaa 

voidaan käyttää suunnitteluun, kuvauksiin ja niin edelleen. Jokainen lisätyöpäivä tai 

lisätyöntekijä maksaa. Ristiriitaista tämä on siksi, että budjetin ollessa tiukka, joidenkin 

asioiden toteuttamiseksi edullisemmin on käytettävä luovuutta. Olisi helppoa ja nopeaa 

vain vuokrata haluamansa kuvauspaikka, mutta useimmiten se on liian kallista. Näin 

ollen keksitään jotain muuta, joka taas kuluttaa aikaa (ja rahaa) enemmän. Tv-tuottaja 

Saku Tuominen (Oksman 2002, 33) on todennut, että rahoituksesta puhuttaessa voi 

                                                
1 Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, joka toimii tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä. 
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hyvin käyttää elokuvamaailmasta tuttua kill your darlings –käsitettä2

 

: ”On opittava 

luopumaan asioista, joita on pitänyt rakkaana sen takia, että Suomi on pieni maa ja 

budjetit samoin pieniä”.  

2.1.2  Muita tuotantoraameihin vaikuttavia tekijöitä 

Kanavat vaikuttavat myös laajemmin tuotantojen sujumiseen. Vaikka ohjelma 

tuotettaisiin kokonaan tuotantoyhtiössä, on työssä mukana tilaavan kanavan 

kanavatuottaja. Kaupallisten kanavien tuottajat ovat erittäin aktiivisesti mukana itse 

tuotannossa ja jopa kuvauksissa. Heillä on suuri rooli ohjelman markkinoinnissa ja 

oheistuotteiden suunnittelussa. Yleisradiossa kanavatuottajilla on monenlaisia 

toimintamalleja osaamiskeskuksesta riippuen. Jotkut ovat hyvin aktiivisia, toiset 

saattavat katsoa pelkän valmiin ohjelman. Kanavatuottajan läsnäolo riippuu myös 

paljon siitä, onko kyseessä täysin uusi ohjelma vai jo pitkään ruudussa pyörinyt sarja. 

(Bertling ym. 2007, 27.) 

Eräs nimenomaan tv-tuotantoja koskeva erityispiirre on projektien päällekkäisyys. 

Tietenkään tämä ei aina ole ongelma; jos osa tuotannoista on vasta kehittelyvaiheessa 

tai jälkityöt ovat menossa, eivät ne vie päätekijöiltä niin paljon aikaa. Tällöin kukin voi 

rauhassa keskittyä niihin projekteihin, joiden kuvaukset ovat lähestymässä. Ongelmia 

ajankäytön organisointiin tuottavat myös aikataulujen vaihtelut sekä uusien tuotantojen 

synnyttämä epävarmuus ja toimintatapojen puute.  

 

2.2 Projektisalkunhallinnan perusteet 

Etenkin televisioalalla tuotantoyhtiöillä on kerralla käynnissä useita projekteja. Lisäksi 

tuotantoyhtiön sisällä yhdellä tuotantopäälliköllä tai tuottajalla voi olla vastuullaan 

monia hankkeita yhtä aikaa. Tällaista moniprojektiympäristöä ja sen organisointia 

kutsutaan projektisalkunhallinnaksi.  

Projektisalkku on organisaation tai sen yksiköiden eli projektien muodostama 

kokonaisuus. Yhden ison projektisalkun sisällä voi siis esiintyä useampia pienempiä 

projektisalkkuja. Se voi koostua organisaation tai yrityksen kaikista projekteista, yhden 

                                                
2  Kill your darlings –ajattelulla tarkoitetaan esimerkiksi ohjaajan lempikohtausten tai -kuvien jättämistä 

leikkauspöydälle, jos ne eivät ole sisällön tai juonen kannalta relevantteja tai tarpeellisia. Käsite on tuttu 

myös käsikirjoitusvaiheesta. 
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yksikön projekteista tai keskenään samankaltaisista projekteista. Joka tapauksessa 

salkkuja yhdistää se, että ne saavat resurssinsa samalta taholta ja näin ollen ovat 

yhteydessä toisiinsa. (Lehtonen & Lindblom & Korpinen & Simonen 2006, 12.) Mikäli 

yrityksen projektitoiminta on hyvin laaja-alaista tai se on yrityksen ydinliiketoimintaa, on 

vieläkin tärkeämpää, ettei kaikkia projekteja lajitella samaan salkkuun. Esimerkiksi tv-

tuotantoyhtiö voi muodostaa eri salkut lajityyppien mukaan viihde-, draama- ja 

asiaohjelmille tai vaikkapa yhtiön eri osastojen ohjelmille.  

Projektisalkunhallinnalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista hallinta- ja johtamistapaa, jota 

moniprojektiympäristössä on käytettävä. Projektisalkut tekevät projektinhallinnasta 

systemaattisempaa ja niiden avulla pyritään edistämään yrityksen 

liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.  Tämä vaatii projektisalkkujen linkittämistä 

yrityksen kokonaisstrategiaan. Lyhyesti sanottuna projektisalkunhallinnan tavoite on 

pitää yllä yhteyttä yrityksen strategian ja projektitoiminnan välillä. (Lehtonen ym. 2006, 

12-13.) Eniten tämä koskee yrityksiä, joiden projektit ovat ns. kehitysprojekteja eli 

projekteja, joita tehdään varsinaisen liiketoiminnan ohessa yleensä yrityksen sisällä. 

Toimitusprojekteja tekevissä yrityksissä yhteyden ylläpitäminen projektitoiminnan ja 

kokonaisstrategian välillä ei päde aivan samoin, mutta ne voivat hyötyä 

projektisalkunhallinnasta muuten. Esimerkiksi resurssien jakaminen eri projekteille voi 

helpottua, kun projekteista muodostetaan salkkuja. (Lehtonen ym. 2006, 126.) 

 

2.2.1  Projektisalkun tasapainotus  

Projektisalkun tasapainotus on salkunhallinnan osa-alue, jolla on eniten merkitystä 

toimitusprojekteja tekevissä yrityksissä, sillä se liittyy oleellisesti resurssienhallintaan. 

Osa projekteista on sellaisia, joiden tuotto-odotukset ja riskit ovat suuria ja ne vaativat 

rutkasti resursseja, kun taas toiset pääsevät tavoitteeseensa melko helposti, 

pienemmillä resursseilla ja riskittömästi (vrt. pitkä elokuva ja piilokameraohjelma). On 

hyvä, että erityyppisiä projekteja on, sillä ne tasapainottavat salkkua. Yksikään yritys ei 

voi tehdä ainoastaan suurituottoisia, mutta myös suuririskisiä projekteja. Tuottaja 

Marko Röhr (Oksman 2002, 43) on sanonut, että elokuvan ja yrityksen ”kokonaisuudet” 

sekä pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat tärkeitä, sillä yksittäinen projekti voi aiheuttaa 

huomattavan lisäriskin, mutta toisaalta myöhemmin muuttua liiketoiminnan 

näkökulmasta erittäin kannattavaksi. Juuri tämän vuoksi projektisalkkujen tasapainotus 

on järkevää. Harmoninen projektikokonaisuus tuottaa mahdollisuuden ottaa riskejä ja 

toimia välillä uusin tavoin.  
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Hankkeita voi balansoida myös esimerkiksi keston, aikataulujen, projektityyppien tai 

vaikkapa kohdemarkkinoiden mukaan. Vaikka tv-tuotantoja tehdäänkin pienillä 

budjeteilla, liikkuu niissä paljon resursseja. Tuotantoyhtiöiden strategian kannalta on 

tärkeää, että tasapainoa seurataan – muuten on vaikea hallita sitä, mitä merkitystä 

kullakin projektilla on yrityksen kokonaisstrategian ja kustannustehokkaan toiminnan 

kannalta ja kuinka resurssien jakaminen projektien kesken suoritetaan järkevästi. 

(Lehtonen ym. 2006, 87 ja 13.) 

 

2.3 Projektinhallinnan perusperiaatteet  

Projektityöskentely on käynyt yhä yleisemmäksi työskentelymuodoksi monilla eri aloilla, 

ja tv-yhtiöissä se on ollut arkipäivää jo pitkään. Monesti projektinhallinta liittyy yritysten 

sisäisiin kehityshankkeisiin, mutta esimerkiksi tv- ja elokuva-alalla työskentely on 

kokonaan projektiluontoista.  Projektityössä luovimista kutsutaan projektinhallinnaksi. 

Koska projekteissa työskentelee kerralla useita ihmisiä, ja ne ovat yleensä 

pitkäkestoisia, on käytettäviä resursseja paljon.  

Projektinhallinnalla tarkoitetaan siis resurssien organisointia ja hallintaa siten, että 

projekti voidaan päättää suunnitelmien mukaan, ja lopputulos vastaa asetettuja 

tavoitteita. Oleellista on, ettei aikataulua tai budjettia ylitetä. Projektissa käytettäviin 

resursseihin kuuluvat esimerkiksi raha, työvoima, materiaalit, tilat ja palkat. Näiden 

lisäksi projektinhallinnassa tulee ottaa huomioon ainakin viestintä, riskit sekä työn 

laatu. 

Projektit jakautuvat yleensä vaiheisiin, jotka voivat poiketa vahvastikin toisistaan. Tietyt 

vaiheet ovat luonnollisesti kiireisempiä kuin toiset. Yleensä vaiheiksi lasketaan ainakin 

suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja päättämisvaihe. Tv-tuotannoissa näitä kutsutaan 

esituotannoksi, tuotannoksi eli kuvauksiksi sekä jälkituotannoksi. Kussakin vaiheessa 

on omat tehtävänsä, ja jotkut tehtävät jatkuvat koko projektin läpi. Projektilla on aina 

jokin tavoite, johon pyritään, ja esituotannossa luodaan edellytykset tämän tavoitteen 

toteutumiselle. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että jo tällöin 

asioita jaetaan ja yhteinen päämäärä ymmärretään. Myös käsikirjoituksesta tulisi 

keskustella ja erilaisia näkemyksiä tuoda esille. Jos yhteistä kieltä ei löydy, ei synny 

teostakaan (Hyytiä 2004, 168).  
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2.3.1  Projektityöskentelyssä hyödyllisiä menetelmiä 

Projekti- ja työsuunnitelmat sekä muut projektinhallintamenetelmät ovat osa 

kokonaisorganisointia. Ne helpottavat ajankäytön suunnittelemista, joka on yksi 

tärkeimmistä projektinhallinnan osa-alueista.  

Henkilökohtaiset kalenterit ja työsuunnitelmat auttavat oman ajan hallinnassa, mutta 

ajankäyttöä tulisi pohtia myös koko projektiorganisaation tai yrityksen tasolla. 

Projektitasolla hyviksi havaittuja hallintamenetelmiä ovat koko ryhmälle tietyin väliajoin 

lähetettävät tilannekatsaukset, projektin alussa jaettava aikataulu (ja sen päivitykset 

työn edetessä) sekä henkilökohtainen vuorovaikutus ja tilanteen päivittäminen 

keskustellen ryhmän jäsenten kesken. Yrityksen tasolla järkeviä menetelmiä ovat 

ainakin viikko- tai kuukausikokoukset sekä sisäiset tiedotteet aina kun jotain 

tiedottamisen tarvetta ilmenee. Kun yrityksen sisällä on käynnissä useita projekteja 

yhtä aikaa, olisi hyvä, että kaikki tietäisivät toistensa tekemisistä, jotta esimerkiksi 

päällekkäisvarauksilta vältyttäisiin. Lyhyt katsaus käynnissä oleviin projekteihin 

viikoittain tai pidempi selonteko kuukausittain auttaa pysymään kärryillä siinä, mitä 

naapurihuoneessa puuhataan. Merkittävistä asioista, kuten henkilöstövaihdoksista tai 

yrityksen toimintatapojen muutoksista, voi myös tiedottaa sähköpostitse koko 

työyhteisölle.  

Projektiohjeisto on hyödyllinen apuväline myös tuotantoyhtiöissä. Projektiohjeisto 

sisältää tuotantoja koskevat säännöt sekä joukon malliasiakirjoja ja ohjeita, ja sitä voi 

soveltaa tarpeen mukaan. Jos organisaatio on sisäistänyt ohjeiston, on 

todennäköisempää, että kaikki puhuvat samaa kieltä. (Lööw 2002, 21 ja 42.) Täytyy 

kuitenkin muistaa, että vaikka erilaisista menetelmistä on apua, ei niitä silti kannata 

käyttää vain siksi, että joissain niin käsketään. 

 

2.3.2  Viestintä ja kommunikointi projekteissa 

Koska projekteissa työskentelee useiden eri alojen asiantuntijoita, on kommunikointi ja 

keskusteleminen erityisen tärkeää väärinkäsitysten välttämiseksi. Usein 

projektityöskentely toimii käytännössä siten, että työryhmän jäsenet työskentelevät 

fyysisesti eri paikoissa, vaikka työtä tehdäänkin yhteisen tavoitteen eteen. 

Projektiviestinnällä, kuten myös työyhteisöviestinnällä, tarkoitetaankin sellaista 

sanomien vaihdantaa työyhteisön osien välillä, joka tekee eri tilanteissa mahdolliseksi 

työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteiden saavuttamisen (Ruuska 2005, 76). 
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Projektiviestintä on yhteisöviestinnän osa-alue. Se on alisteista työyhteisöviestinnälle ja 

määräytyykin perusorganisaation viestintäjärjestelmän mukaan, joka puolestaan 

jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Perusorganisaation viestintäjärjestelmät 

eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu projektityöskentelyyn, vaan niitä on muokattava. 

Projektit eivät yleensä itse esimerkiksi viesti ulospäin. Näin ollen projektin ulkoiseksi 

viestinnäksi nähdään projektin ja perusorganisaation välinen viestiminen ja sisäiseksi 

projektin sisällä tapahtuva viestintä. (Ruuska 2005, 76-77.) Tv-tuotannoissa 

työskentelee paljon freelancereita, jolloin tuottajan ja tuotantopäällikön tehtävänä on 

toimia tuotantoyhtiön eli perusorganisaation ja työryhmän välisenä linkkinä. 

Rakenteellinen projektiviestintä poikkeaa kaksinkeskisestä ja epävirallisesta 

viestinnästä muun muassa organisoitujen puitteidensa, tavoitteellisuutensa sekä 

teknisten viestimien käytön suhteen. Tavoitteellisuudella tässä tarkoitetaan 

nimenomaan työyhteisön tai projektin tavoitteiden eteen viestimistä. Åberg (1989)3

- Tuetaan toimintaa. Viestintää tarvitaan palveluiden ja tuotteiden valmistamiseen 

ja niiden siirtämiseen asiakkaille. 

 on 

konkretisoinut työyhteisöviestinnän tavoitteita kysymällä, miksi työyhteisössä viestitään 

ja päätynyt seuraaviin tuloksiin: 

- Profiloidaan työyhteisöä. Viestintää tarvitaan, jotta organisaatiolle voidaan luoda 

pitkäjänteinen yhteisö-, johtaja- tai palveluprofiili. 

- Informoidaan eli kerrotaan työyhteisön tapahtumista. 

- Kiinnitetään. Viestintää tarvitaan työyhteisön palveluksessa olevien 

perehdyttämiseen työhön ja työyhteisöön. 

- Ollaan vuorovaikutuksessa. Ihmiset ovat sosiaalisia ja viestintää tarvitaan 

sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. (Ruuska 2005, 78.) 

Neljää ensimmäistä kohtaa kutsutaan tulosviestinnäksi, jolla tarkoitetaan niitä tekijöitä, 

jotka ratkaisevasti ja suoraan vaikuttavat työyhteisön tuloksen tekemiseen (Ruuska 

2005, 78). Viides kohta on kuitenkin erityisen tärkeä projektiviestinnässä, sillä projektin 

onnistumisen takaamiseksi työntekijöiden on puhallettava yhteen hiileen. Myös 

kiinnityksellä ja perehdyttämisellä on suuri merkitys, sillä projekteissa henkilöstö on 

vaihtuvaa eivätkä kaikki välttämättä tunne yrityksen projektikäytänteitä.  

Perehdytyksessä auttaa projektin aloituspalaveri, tv-tuotannoissakin yleisesti käytössä 

oleva kick-off, jossa kaikki oleellinen projektiin liittyvä kerrotaan. Käsiteltäviä asioita 

                                                
3 Kai Ruuska esittelee Åbergin tutkimuksen teoksessaan Pidä projekti hallinnassa (2005). 
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ovat muun muassa projektin tavoite, miksi projekti on perustettu, kuka on tilaaja ja mitä 

kultakin työntekijältä odotetaan (Ruuska 2005, 88-89). Toinen oleellinen seikka 

perehdyttämisessä on oman työn suunnitteluun osallistuminen, mikä ainakin tv-

tuotannoissa tosin on itsestäänselvyys. 

Kuten jo aikaisemmin todettu, on sosiaalinen ja epävirallinen vuorovaikutus erittäin 

tärkeää projekteissa. Tällöin ajatusten vaihtaminen ja keskusteleminen tulee 

luonnostaan ja epäselvyyksiltä vältytään. On myös huomattu, että viestit ovat 

tehokkaimmillaan silloin, kun sama sanoma vastaanotetaan sekä lähiverkon että 

virallisen kanavan välityksellä (Ruuska 2005, 90). Epävirallista viestintää ei voi 

suunnitella eikä ohjata samalla tavalla kuin tulosviestintää, mutta ilman sitä projektin 

tehtävien hoitaminen käy mahdottomaksi (Ruuska 2005, 93).  

Yhteisö- ja projektiviestintä koostuu siis kolmesta osa-alueesta, jotka ovat kirjallinen 

viestintä, sähköinen viestintä ja henkilökohtainen vuorovaikutus. Kaikkia kannattaa 

hyödyntää, mutta on tärkeä miettiä, mikä viestintäkanava toimii parhaiten kussakin 

tilanteessa. Kirjallinen viestintä on aina virallisempaa kuin sähköinen. Henkilökohtainen 

vuorovaikutus taas on tehokkaampaa ja vaikuttaa eniten viestin vastaanottajan 

tunteisiin. 

 

2.4 Projektijohtaminen 

Projektia johtaa projektipäällikkö, joka on yrityksen johdon määräämä, yleensä 

yrityksen sisällä vakituisesti työskentelevä henkilö. Projektipäällikön tehtävä on pitää 

langat käsissään ja viedä projektia eteenpäin. Ideaalitilanteessa hän ei osallistu 

varsinaiseen toteuttavaan työhön, vaan keskittyy suunnittelu-, organisointi- ja 

hallintotehtäviin.  

Risling (Sveiby ja Risling 1987)4

 

 on määritellyt adhokraattisessa organisaatiossa 

toimivan johtajan tehtävät siten, että hän toimii hallinnollisena suojamuurina, 

inspiroijana ja tiennäyttäjänä sekä tarkistajana ja seurannan toteuttajana. Samat 

ominaisuudet pätevät myös projektipäällikköön. 

                                                
4 Kai Ruuska esittelee Rislingin määritelmän teoksessaan Pidä projekti hallinnassa (2005). 
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2.4.1  Projektipäällikön tehtävät 

Projektipäällikkö toimii projektiorganisaation (tv-tuotannoissa työryhmä) johtajana.  

Hänen tehtäviinsä kuuluu projektin aikataulun ja budjetin laatiminen, 

projektisuunnitelman teko, tiedon jakaminen eri suuntiin, palavereiden järjestäminen, 

projektikansion tekeminen, työtehtävien jakaminen, ohjaaminen ja johtaminen, 

ristiriitojen selvittäminen, yhteishengen luominen sekä erinäisten asioiden hankkiminen, 

suunnittelu ja selvittäminen (Lööw 2002, 42). Yleensä projektipäällikkö joutuu myös 

toimimaan ryhmän jäsenten tukipilarina ja kuuntelijana. Projektipäällikön on oltava 

jatkuvasti ajan tasalla projektin tehtävistä ja koordinoitava niiden valmistumista. Hänen 

on luotettava projektiryhmän työntekijöihin, että nämä hoitavat annetut tehtävät ajallaan 

ja laadukkaasti. Projektipäällikkö ei voi yksinään saada projektia menestymään, mutta 

hän voi luotsata projektin toivottuun lopputulokseen muiden kautta (Lööw 2002, 37). 

Usein projektipäälliköltä edellytetään osallistuvaa johtamistyyliä. Hänen täytyy olla koko 

ajan läsnä ja projektiryhmän tavoitettavissa. Johtamisteoreettisesti projektinhallinta on 

oma erityisalueensa, sillä siinä painotetaan erityisesti inhimillisiä tekijöitä. (Ruuska 

2005, 118.)  

Vaikka läsnäolo ja inhimilliset tekijät projektijohtamisessa korostuvatkin, on jokaisella 

projektipäälliköllä oma johtamistyylinsä eikä yhtä parasta voi nimetä. Tyylejä on 

analysoitu esimerkiksi johtamisruudukoilla, joita ovat kehittäneet muun muassa Blake 

ja Mouton (1975)5

Projektipäällikön on pystyttävä huomioimaan ryhmän tarpeet ja osallistumaan 

ongelmien ratkaisemiseen. Työntekijöiden arvostamisella sekä palautteen ja kritiikin 

antamisella on suuri vaikutus motivaatioon ja jaksamiseen. Palaute onkin yksi ryhmän 

kehittämisen avainasioista. (Lööw 2002, 121.) Johtamistyylit pätevät yhtä lailla pienissä 

kuin suurissakin työryhmissä, ja niihin tulisi kiinnittää huomiota myös tv-tuotannoissa, 

joissa tuotantopäällikkö toimii ongelmanratkaisijana ja työryhmän jäsenten tukipilarina. 

. Johtamisruudukossa on neljä eri johtamistyyliä, jotka on jaoteltu 

tehtävä- ja ihmislähtöisyyden perusteella. Tyylit ovat liittyjä, sitoutuja, vetäytyjä ja 

hallitsija. Liittyjän huomio on eniten ihmisissä, kun taas hallitsijan johtamistyyli on hyvin 

tehtäväkeskeinen. Sitoutuja ja vetäytyjä sijoittuvat näiden kahden välimaastoon.  On 

tärkeää, ettei projektipäällikkö jämähdä yhteen tyyliin koko projektin ajaksi, vaan 

vaihtelee tyyliä projektin vaiheiden mukaisesti. (Ruuska 2005, 120-121.)  

 

                                                
5 Kai Ruuska esittelee Blaken ja Moutonin johtamisruudukon teoksessaan Pidä projekti hallinnassa (2005). 
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2.4.2  Hyvän projektipäällikön ominaisuudet 

Millainen sitten on hyvä projektipäällikkö? Ominaisuuksia voisi luetella loputtomiin. 

Tärkeimmät osaamisalueet lienevät kuitenkin hyvä organisointikyky ja delegointitaito. 

Kärjistäen voisi sanoa, ettei projektipäällikön tarvitse itse tehdä mitään, kunhan hän 

hallitsee delegoinnin salat. Delegoinnin myötä projektipäällikkö jakaa sekä valtaa että 

vastuuta. Monica Lööw (2002, 112-113) toteaa, että delegointi auttaa myös 

luottamuksen syntymisessä ja yksinkertaisesti helpottaa työtehtävien suorittamista. 

Koska projektipäällikkö harvemmin osallistuu toteuttavaan työhön, ei hänen pidä olla 

minkään erityisalan asiantuntija, mutta esimerkiksi tv-tuotannoissa hallittava jotain niin 

kameratekniikasta kuin cateringin suunnittelustakin. 

Osaavuus ja tietävyys, älykkyys, luovuus, avoimuus, päättäväisyys, rohkeus, 

kärsivällisyys ja karisma ovat luonteenpiirteitä, joista on etua projektipäällikön 

ammatissa. Myöskään kommunikointikyvystä, aloitteellisuudesta, sitoutuneisuudesta 

tai huumorintajusta ei ole haittaa.  (Ruuska 2005, 126.) Barnesin (1990)6

Tiivistetysti voisi sanoa, että hyvän projektipäällikön perusominaisuuksia ovat aloite- ja 

yhteistyökyky. Muut luonteenpiirteet ja johtamistaidot kehittyvät kyllä ajan myötä, jos 

vain niin haluaa. 

 

amerikkalaisille projektipäälliköille tekemässä kyselyssä tärkeimmäksi ominaisuudeksi 

nousi projektityön luonteen ymmärtäminen. Tätä seuraavat viestintätaidot, 

päätöksentekokyky, muutosten hallinta, suunnittelu- ja aikataulutustekniikat sekä 

kustannusten arviointi- ja seurantamenetelmät. Tutkimus tukee ajatusta, että hyvät 

viestintä- ja johtamistaidot ovat projektipäällikön tehtävässä a ja o, ja tekniikan hallinta 

vähemmän tärkeää. Hyväkään ryhmä ei selviä ilman osaavaa projektipäällikköä, mutta 

määrätietoinen johtaja saa keskinkertaisestakin ryhmästä jotain irti. (Ruuska 2005, 

127-128.)  

 

2.4.3 Tuotantopäällikön toimenkuva tv-tuotannoissa 

Tuotantopäällikkö on tuottajan ja ohjaajan oikea käsi. Tuottaja on hänen läheisin 

esimiehensä. Tuotantopäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä sekä työryhmän että 

tuotantoyhtiön kanssa. Kuten projektipäällikön yleisesti, ovat myös tuotantopäällikön 

tehtävät lähinnä hallinnollisia. Ne vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, toimiiko 

tuotantopäällikkö yhtiössä vakituisena työntekijänä vai onko hän freelancer yhdessä tai 

                                                
6 Kai Ruuskan esittelee Barnesin määritelmän teoksessa Pidä projekti hallinnassa (2005). 
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useammassa yhtiön tuotannossa. Kaiken kaikkiaan toimenkuva on hyvin monipuolinen, 

ja televisiotuotannoissa tuotantopäällikkö voi joutua tekemään lähes mitä vain etenkin, 

jos budjetti on pieni eikä esimerkiksi tuotantoassistenttia, järjestäjää tai apulaisohjaajaa 

ole palkattu. Nyrkkisääntö on, että mitä pienempi (halvempi) tuotanto, sitä 

monipuolisempi on tuotantopäällikön työnkuva. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

tuotantopäällikön rooli esimerkiksi elokuvissa tai suuremmissa tv-tuotannoissa olisi 

monipuolinen ja haastava. 

Tuotantopäällikkö ei välttämättä puutu sisällöllisiin seikkoihin ollenkaan vaan koordinoi 

tuotannon edistymistä käytännön tasolla. Hän kokoaa tuotantoa sen budjetin ja niiden 

resurssien puitteissa, jotka tuottaja on pystynyt hankkimaan. Kun budjetti on saanut 

raaminsa, alkaa varsinainen esituotanto. Kiireisissä aikatauluissa tuotanto saatetaan 

polkaista kunnolla käyntiin budjetin vielä ollessa kesken. Pääosin tuotantopäällikkö 

tekee sopimuksia tai tuottaa faktaa tuottajalle sopimusten teon pohjaksi. Näitä ovat 

esimerkiksi kamera-, valo-, ääni- tai muuhun kuvauskalustoon liittyvät sopimukset ja 

tarjoukset, kuvauspaikkasopimukset sekä näyttelijöiden ja työryhmän työsopimukset. 

(Set-yhdistyksen www-sivut. Tuotantopäällikön ammattikuvaus.) Sopimusten teon 

lisäksi tuotantopäällikkö osallistuu aikataulutukseen tai vastaa siitä kokonaan.  

Pepe Teirikari (2000, 137-138) on todennut, että  ”tuottaja tuottaa olosuhteita” ja 

”tuottajalla on hyvä olla ennustajan lahjoja”. Hänen mukaansa monia erityistaitoja ei 

juurikaan tarvita, jos tuottajalla on lujat hermot ja malttia. Nämä kaikki pätevät hyvin 

myös tuotantopäällikön toimenkuvaan. 

Vaikka projektipäällikön työnkuva vastaa hyvin läheisesti tuotantopäällikön työnkuvaa, 

eivät ne ole suoraan verrannollisia toisiinsa. Projektinhallinnan kirjallisuudessa 

käytössä oleva projektipäällikön ammattinimike sisältää suuremman vastuun projektista 

kuin tuotantopäällikön toimenkuva. Tämä johtuu siitä, ettei projektinhallinnan 

perusteissa tunneta linjaorganisaation johdon ja projektipäällikön välissä toimivaa 

henkilöä, joka av-tuotannoissa on tuottaja. Näin ollen ns. projektipäällikön tehtävät 

televisiotuotannoissa jakautuvat tuottajan ja tuotantopäällikön välille. Ero perinteisiin 

projekteihin voi johtua tv- ja yleisimminkin av-tuotantojen laajuudesta sekä siitä, että ne 

ovat yhtiöidensä ydintoimintaa eivätkä muun liiketoiminnan sivussa tehtäviä 

kehitysprojekteja. Tämä vaikuttaa myös tuotantopäällikön asemaan projektin johtajana: 

koska hän ei yksinään vastaa projektista, ei häntä voi pitää projektin johtajana. 

Johtajuus vaihtelee osa-alueen mukaan; tuottaja johtaa resurssien käyttöä, ohjaaja 
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taiteellista toteutusta. Muutoin projektipäällikön tehtävänkuvaus sekä 

ihanneominaisuudet vastaavat erittäin läheisesti tuotantopäällikön tointa.  

Seuraavassa käyn läpi tuotantopäällikön toimenkuvaa ohjelmatuotannon vaiheiden 

mukaisesti. 

 

2.5 Tuotanto jakautuu vaiheisiin 

2.5.1 Esituotanto 

Pitää kuitenkin pystyä suunnittelemaan, ennakoimaan, päättämään tyylilaji ja 

sisältö ja aivan kaikki ennakkoon, ja itse varsinaisen kuvausvaiheen pitäisi olla 

hyvin rajatusti sen suunnitelman toteuttaminen, eikä mitään muuta, ilman 

mitään improvisaatiota tai suunnanmuutoksia tai kokeiluja.  

   Tuottaja Marko Röhr (Oksman 2002, 32.)  

Esituotantovaiheessa käsikirjoitus saa lopullisen muotonsa, ja tarkoitus on valmistella 

tulevat kuvaukset niin, että ne sujuisivat mahdollisimman jouhevasti. Vaiheeseen 

kuuluu kaikki tuotantoon liittyvä budjetoitu toiminta ennen kuvauksia. Näyttelijöiden ja 

työryhmän palkkaaminen, käytettävän kaluston suunnittelu ja varaus, aikataulujen 

tekeminen, puvuston ja rekvisiitan hankkiminen ja kuvauspaikkojen etsiminen ovat 

kaikki osa esituotantoa. 

Esituotanto on ehdottomasti kiireisin vaihe tuotantopäällikön toimenkuvan kannalta, 

joten voi sanoa, että tuotantopäällikön työn painopiste on esituotannossa. Tällöin 

hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa kuluseuranta, yhteydenpito työryhmän jäseniin 

ja näyttelijöihin, harjoittelijoiden rekrytointi, työryhmän auttaminen kaikessa, missä he 

tarvitsevat apua, tiedottaminen, logistiikan suunnittelu, käsikirjoituksen purku ja 

aikataulutus sekä joskus myös call sheetien7

 

  tekeminen sekä avustajien hankkiminen. 

Riippuu täysin henkilön ja tuotantoyhtiön tavoista sekä tuotannon koosta ja 

aikataulusta, kuinka paljon edellä mainituista tehtävistä tuotantopäällikkö hoitaa itse ja 

kuinka paljon esimerkiksi apulaisohjaaja tai tuotantoassistentti on mukana.  

                                                
7 Call sheetilla tarkoitetaan päiväkohtaista kuvausaikataulua, johon merkitään kaikki päivän tapahtumat. 



19/45 

 

 

2.5.1.1 Suunnittelu ja organisointi 

Ihannetilanteessa tuotantopäällikkö ”projektikäskyn” saatuaan laatii tuotannolle 

suunnitelman, josta käy ilmi ainakin aikataulu, budjetti, käytössä olevat resurssit, 

työmenetelmät ja tavoite. Tuotantosuunnitelmat voivat olla hyvin erilaisia eivätkä kaikki 

tee niitä ollenkaan. Tarkoitus on, että projektin raamit selkiintyvät ja tärkeä tieto 

saatetaan sitä tarvitseville. Suunnitelmien laatiminen koko projektin elinkaaren ajaksi ei 

kuitenkaan heti alussa ole tarkoituksenmukaista, sillä monet ratkaisut tarkentuvat vasta 

projektin eläessä ja kehittyessä (Ruuska 2005, 158-159). Tavoitteen ja lopputuloksen 

määritteleminen on suunnitteluvaiheen tärkein osa-alue, ja koko projektiryhmän tulisi 

nämä ymmärtää (Lööw 2002, 64). 

Projektisuunnitelman lisäksi on tapana tehdä erilaisia työsuunnitelmia, joiden 

tarkoituksena on kertoa, miten haluttu lopputulos saadaan aikaan, toimia seurannan ja 

valvonnan välineinä sekä jossain tapauksissa myös palvella organisaation operatiivista 

kokonaissuunnittelua. (Ruuska 2005, 160.) Vaikka suunnitelmien laatiminen on 

projektipäällikön tehtävä, tarvitaan myös muiden panosta. Paras lopputulos syntyy, kun 

projektipäällikkö määrittää suuret linjat ja muut määrittelevät, kuinka näissä linjoissa 

pysytään ja mitä tavoitteeseen pääsemiseksi käytännössä tarvitaan. Tv-tuotannoissa 

täydentäviä suunnitelmia ovat esimerkiksi aikataulut, budjetit sekä puvustus-, valaisu- 

ja kuvaussuunnitelmat. 

Suunnittelu ja tehtävien organisointi on osa-alue, joka jatkuu läpi projektin. Se onkin 

tuotantopäällikön päätehtävä. Koko ajan on pidettävä mielessä, että projekti on 

tavoiteorientoitunut eli lopputulos on tärkein. Suunnitelmat eivät aina pidä, ja välillä on 

käytettävä luovaa hulluutta niiden uusimiseksi. Projekti on epästabiili tila, jota tehdään 

muuttuvissa olosuhteissa ja vaihtuvilla työmenetelmillä. Tämän vuoksi jo 

esituotantovaiheessa on erittäin tärkeä ennakoida mahdollisia riskejä ja miettiä, kuinka 

ne tulee ratkaista. Mahdollisiin ongelmiin tulee reagoida heti, sillä ne eivät korjaannu 

itsestään, vaan tulevat vastaan kuvauksissa tai jälkituotannossa yleensä entistä 

suurempina (Hyytiä 2004, 59). Lööwin (2002, 19) mukaan tavallisimpia alkuvaiheessa 

ilmeneviä ansoja ovat esimerkiksi projektin sekavuus ja rajauksen puuttuminen, 

projektin laajuus, projektipäällikön vaikeudet delegoida tai kieltäytyä tehtävistä, 

yhteishengen puute sekä projektin eteneminen suunnitelmista poiketen. Riskienhallinta 

onkin osa-alue, jota organisoinnissa ei voi aliarvioida. 
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2.5.1.2 Aikataulutus 

Aikataulutus on yksi tärkeimpiä projektinhallinnan osa-alueita ja esituotannon aikaa 

vievin vaihe. Tuotantopäällikön tehtävä on tehdä koko projektia koskeva aikataulu heti 

alussa. Aikataulua tarkennetaan matkan varrella, mutta esimerkiksi lopullinen deadline 

voi olla lukkoon lyöty tilaajan toimesta heti projektin alkumetreillä. Tällöin 

tuotantopäällikön on suunniteltava ajankäyttö sen mukaan, ja ilmoitettava johdolle, 

mikäli hän päätyy siihen tulokseen, ettei projektin suorittaminen deadlineen mennessä 

ole mahdollista. 

Tuotannon henkilöstömäärällä on suurin vaikutus aikataulutukseen ja budjettiin, sillä 

mitä enemmän projektissa on työntekijöitä, sitä enemmän henkilötyöpäiviä tulee ja 

rahaa menee. Henkilöstömäärän lisääntyessä kokonaisaikataulu siis lyhenee, mutta 

budjetti kasvaa. Tuotantoihin varmasti mielellään palkattaisi mahdollisimman monta 

työntekijää, mutta hänen on toimittava budjetin sallimissa rajoissa silläkin uhalla, että 

jokaisen mukana olevan työntekijän työmäärä huomattavasti kasvaa. Ruuskan (2005, 

46-47) mukaan aikataulua laadittaessa on pohdittava tarkasti työntekijöiden määrä 

sekä todelliset ajankäytön raamit. Kalenteriaikaa ja henkilötyöpäiviä ei voi rinnastaa, 

koska työntekijöillä on hoidettavinaan muitakin tehtäviä. Ruuska vielä lisää, että myös 

henkilöiden kokemus tulisi ottaa huomioon aikataulua suunniteltaessa; ensimmäistä 

projektiaan tekevällä menee todennäköisesti samaan tehtävään tuplasti enemmän 

aikaa kuin 10 vuotta alalla toimineella.  

Tilaajan määrittämän deadlinen sekä henkilötyöpäivien lisäksi aikataulun laatimiseen 

vaikuttavat projektin omat erityispiirteet, jotka määrittyvät alan ja yrityksessä käytössä 

olevien ajankäyttöraamien mukaan. Näin ollen on mahdotonta antaa yleistä ohjetta 

hyvän, mutta realistisen ja kustannustehokkaan aikataulun laatimiseen. 

Tuotantopäällikön kokemus omasta alastaan ja taidot ovat merkittävässä asemassa 

järkevää aikataulua laadittaessa. 

Tuotantopäällikön tilanteen tekee erikoiseksi se, että hänen on suunniteltava 

kokonaisaikataulujen lisäksi usein myös kuvausaikataulut. Tämän lisäksi hänen on 

organisoitava oma ajankäyttönsä monien eri tuotantojen kesken. Varsinaisten 

kokonaisaikataulujen tekemiseen pätevät samat säännöt kuin muunkin tyyppisissä 

projekteissa: henkilötyöpäivät on laskettava ja deadline tiedettävä. Tuotantoaikataulut 

voivat vaihdella paljon. Heti alussa on mietittävä kuvausten ajankohta, sillä se 

helpottaa aikatauluttamista huomattavasti. Haasteita aikataulusuunnittelulle tuovat 

esimerkiksi halutut näyttelijät, sillä he saattavat olla buukattuja useisiin eri tuotantoihin 

yhtä aikaa. Sama pätee silloin, jos halutaan ehdottomasti käyttää jotakin tiettyä 
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kuvausryhmän henkilöä tai päästä kuvaamaan tiettyyn paikkaan tiettynä vuorokauden 

aikana.  

 

2.5.1.2.1 Kuvausten aikatauluttaminen ja call sheetien kokoaminen 

Yleensä ensimmäinen asia, jonka tuottaja ja tuotantoyhtiön johto haluavat 

tuotantopäällikön selvittävän on kuvauspäivien määrä. Mitä enemmän kuvauspäiviä, 

sitä enemmän tuotanto maksaa. Realistisen kokonaiskustannusarvion ja budjetin 

tekeminen on mahdollista vasta, kun tiedetään kuvauspäivien määrä. Kokenut 

tuotantopäällikkö pystyy arvioimaan luvun käsikirjoituksen perusteella, mutta tarkkaan 

tulokseen on vaikea päästä ilman kunnollista käsikirjoituksen purkamista. 

Käsikirjoituksen purku ja aikataulutus on etenkin draamatuotannoissa vaihe, joka vie 

eniten tuotantopäällikön aikaa.  Purulla tarkoitetaan käsikirjoituksen läpikäymistä 

kohtauksittain ja yksityiskohtaisten tarpeiden, kuten kuvauspaikkojen, näyttelijöiden, 

tehosteiden ja olosuhteiden merkitsemistä ylös. 

Kuvausten aikatauluttaminen riippuu siitä, ollaanko tekemässä fiktiota vai faktaa. 

Fiktiotuotantoja varten on olemassa tietokoneohjelmia, joista eniten käytetyin lienee EP 

Scheduling (tai MovieMagic). Ohjelmalla puretaan käsikirjoitus kohtauksiin, syötetään 

suunnitellut kuvauspäivät ja tietoa esimerkiksi näyttelijöistä, kuvauspaikoista ja niin 

edelleen. Eri osa-alueiden varmistuessa aikataulu kehittyy ja tarkentuu. Tiivistettynä voi 

sanoa, että aikatauluttaminen on monien irtonaisten palojen saattamista yhteen. 

Yleensä se ei ole helppo tehtävä, koska liikkuvia osia on niin paljon. Päänäyttelijä voi 

olla käytettävissä vain tiettyinä päivinä, päivien pituuksien on pysyttävä kohtuullisissa 

rajoissa ja lokaatioiden välillä siirtymiseenkin menee aikaa.  

Kun kuvausaikataulu on tehty onnistuneesti, on call sheetien kasaaminen melko 

helppoa. Kullekin kuvauspäivälle tehdään oma call sheet, johon merkitään 

kuvausryhmän yhteystiedot, päivän aloitus- ja lopetusaika, kuvauspaikka, auringon 

nousu- ja laskuaika, näyttelijöiden maskiajat, erityishuomiot sekä kuvausjärjestys 

kohtauksittain rakennus-, pystytys-, siirtymä- ja ruoka-aikoineen. 

Yleensä tuotantopäällikkö tekee käsikirjoituksen purun yksin, mutta joskus mukana voi 

olla myös apulaisohjaaja. Joissakin tuotannoissa tuotantopäällikkö vastaa 

aikataulutuksesta aina kuvauksiin saakka, joissakin taas apulaisohjaaja huolehtii 

aikataulutuksesta sen jälkeen, kun varsinainen purku on valmis. (Set-yhdistyksen www-

sivut. Tuotantopäällikön ammattikuvaus.) 
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2.5.1.3  Työryhmän ja näyttelijöiden palkkaaminen 

Työryhmän hankkiminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä esituotannossa. Sekä 

ohjaajalla ja tuottajalla voi olla mielessään sopivia henkilöitä työryhmään. Hyvin usein 

käytetään jo ennestään tuttuja tekijöitä. Jos jotain sarjaa on tehty useampia kausia, on 

suurin osa työryhmän jäsenistä ollut mukana jo aiemmin. On myös tavallista, että 

esimerkiksi valaisija haluaa itse valita itselleen valomiehet, lavastaja rekvisitöörin, 

kuvaaja kamera-assistentin ja niin edelleen. Työsopimukset ja palkkakeskustelut ovat 

yleensä tuottajan vastuulla, mutta tuotantopäällikkö usein huolehtii yhteydenpidosta ja 

tiedottamisesta muuten. Freelancereille palkkiot maksetaan normaalisti verokortilla. 

Joskus freelancerit ovat samalla myös yksityisyrittäjiä, jolloin heidän yrityksensä 

laskuttaa tuotantoyhtiötä palveluistaan.  

Etenkin isoissa tuotannoissa käytetään paljon harjoittelijoita assistenttitason tehtävissä. 

Nimikkeitä ovat esimerkiksi tuotantoassistentti, videoassistentti, rekvisitööriassistentti 

tai valomies. Tuotantopäällikkö miettii kussakin tuotannossa, kuinka monen 

harjoittelijan ottaminen on mielekästä sekä tuotannon että harjoittelijan kannalta. 

Harjoittelijat kuuluu perehdyttää työhön, mutta yleensä perehdytys on kunkin osaston 

johtajan vastuulla.  

Ohjaajalla on yleensä hyvin varhaisessa vaiheessa mielikuvat haluamistaan 

näyttelijöistä. Myös tuotantoyhtiö voi ehdottaa tiettyjä kasvoja. Lopulta ohjaaja kuitenkin 

valitsee haluamansa näyttelijät, mutta tuotantopäällikkö hoitaa käytännön järjestelyt 

heidän kanssaan. Tuotantopäällikön tehtävä on selvittää näyttelijöiden aikataulut, 

ilmoittaa heille kuvausten aikataulut, järjestää kyydit, sopia harjoituksista ja pitää 

yhteyttä muutosten tullessa. Koska tuotantopäällikkö ei vastaa budjetista, on tuottaja 

yleensä se henkilö, joka sopii näyttelijöiden palkkauksesta ja tekee heidän kanssaan 

sopimukset. 

 

2.5.1.4 Riskienhallinta tuotantojen tasolla 

Riskienhallinta on osa-alue, joka unohtuu helposti, kun deadlinet painavat päälle eikä 

oikein olisi aikaa edes hengähtää. Perusperiaate riskienhallinnassa on, että mahdolliset 

riskit ja ratkaisut niihin mietitään hyvissä ajoin etukäteen. Riskeihin ei kuitenkaan voi 

varautua, jos niitä ei ensin tunnista. Tunnistamista helpottavat erilaiset riskianalyysit.  

Alalla ei ole olemassa yhtenäistä linjaa, jonka mukaan eri riskienhallintamenetelmiä 

käytettäisiin. Tuottaja Marko Tallin (2010) mukaan ohjelmien kehittelyvaiheessa kyllä 

pohditaan riskejä, mutta lähinnä sisällön kannalta. Niihin varaudutaan esimerkiksi 
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erilaisilla harjoituksilla: näyttelijätreenein ja teknisin testein kameran ja valaisun 

suhteen.  

Varsinaisia riskienhallintamenetelmiä, kuten SWOT-analyysiä, käytetään lähinnä 

markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Tv-tuotannoissa 

Harjoitusten ja analyysien lisäksi koko ennakkosuunnitteluprosessilla on valtava 

merkitys tuotannon sujumiseen ongelmitta. On sanomattakin selvää, että suuret 

tuotannot vaativat pieniä tai rutinoituneita tuotantoja enemmän ennakkosuunnittelua. 

Suunnitteluun käytetty aika voitetaan moninkertaisesti tekemisessä (Bertling ym. 2007, 

43). Ennakkosuunnitteluun osallistuvat tuottajan ja tuotantopäällikön lisäksi myös 

kaikkien osastojen vastaavat henkilöt eli HODit ja joskus myös heidän assistenttinsa.   

riskejä voidaan ottaa sisällön 

(esim. moraaliset kysymykset), tuotannon budjetin, näyttelijävalintojen (etenkin 

lapsinäyttelijät, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta), uusien tekijöiden ja uuden 

tekniikan suhteen. Itse tuotannon tekemisessä isoimmat riskit koskevat yleensä 

ulkokuvauksia ja esimerkiksi vaikeita sää- tai ääniolosuhteita. (M.T. 2010.) Myös 

tekijöiden välillä vallitseva luottamuspula ja yhteisen tavoitteen katoaminen on riski, 

joka voi johtaa umpikujaan (Hyytiä 2004, 197). 

On mahdollista, että joku tv-tuotannon tiimin jäsenistä vaihtuu jopa päivittäin. Tällöin 

työntekijöiden perehdytys tehtäviin ja tuotantoon osoittautuu erityisen tärkeäksi. Ei riitä, 

että heille kerrotaan lopputuotteen tekniset tiedot, vaan kaikkien tulisi ymmärtää, mikä 

valmiin ohjelman tavoite on ja mitä sillä halutaan kertoa yleisölle. Jos päämäärä ei 

välity tekijöille, ei edes riskianalyyseistä ole hyötyä. (Bertling ym. 2007, 42-43.) 

Joskus voi myös käydä niin, ettei rahoitusta saada kasaan aikataulussa. Tälle 

harvemmin voi mitään; tuotanto joko siirtyy hamaan tulevaisuuteen tai sitä ei tehdä 

ollenkaan.  

 

2.5.1.4.1 Tunnettuja riskienhallintamenetelmiä 

Yksi yleisimmistä riskianalyyseistä on SWOT-nelikenttäanalyysi (kts. Kuva 1). SWOT-

kirjaimet muodostuvat sanoista strength (vahvuus), weakness (heikkous), opportunity 

(mahdollisuus) ja threat (uhka). SWOT-analyysi on selkeä työkalu, kun halutaan 

keskittyä sekä nykyhetkeen että tulevaisuuteen. Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat 

projektin nykyhetkeä ja mahdollisuudet ja uhat puolestaan tulevaisuutta. Vahvuudet 

ovat niitä toimenpiteitä tai resursseja, joita projektissa pystytään hyödyntämään. 

Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, joita on parannettava tehokkaan toiminnan 

takaamiseksi. Projektin onnistumisen turvaamiseksi myös tulevaisuutta vaarantavat 
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uhat ja menestymistä edesauttavat mahdollisuudet on tunnistettava. Parhaiten SWOT-

analyysi toimii, kun sitä on tekemässä useampi henkilö. Näin jokaiseen kenttään 

löydetään mahdollisimman monta kohtaa. Yhdessä kannattaa myös miettiä, kuinka 

löydettyjä heikkouksia voisi parantaa ja uhkiin varautua. (Pk-yritysten riskienhallinta. 

Liiketoiminnan nelikenttäanalyysi.) 

    Kuva 1. SWOT-analyysin osa-alueet. 

 

Muita riskinhallintamenetelmiä ovat esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysi 

POA ja riskiruudukko. POA:n tarkoitus on aivoriihen avulla etsiä avainsanoja ja 

tunnistaa niihin liittyviä riskejä sekä lopulta arvioida toimenpiteitä vaativat uhat. (Pk-

yritysten riskienhallinta. Potentiaalisten ongelmien analyysi.) Riskiruudukkoon 

puolestaan kootaan eritasoisia riskejä. Ruudukon avulla on helppo huomata, mihin 

riskeihin kannattaa varautua ja mihin ei. (Ruuska 2005; 226.) 

Riskienhallintamenetelmiä käytettäessä kannattaa muistaa, ettei niihin pidä tuoda 

kaikkia mahdollisia riskejä tai normaaliin elämään kuuluvia sattumuksia. Riskien täytyy 

myös olla keskenään vertailukelpoisia eikä epätodennäköisesti tapahtuvien uhkien 

pohtimiseen tietenkään kannata uhrata yhtä paljon aikaa kuin todennäköisemmin 

tapahtuvien. (Ruuska 2005; 224.) 
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2.5.2  Kuvaukset  

Kuvaukset seuraavat esituotantoa ja ovat näkyvin osa koko tuotantoprosessia. 

Käytännössä tavoitteena on saada purkkiin kaikki suunniteltu kuvamateriaali. 

Kuvaushenkilöstöön kuuluu kymmeniä eri alojen ammattilaisia, joiden taiteellinen johto 

on ohjaajalla ja tuotannollinen johto tuottajalla yhdessä tuotantopäällikön kanssa. 

Kuvausten aikana henkilöstö on jaettu ryhmiin, joista kutakin johtaa taiteellisessa 

vastuussa oleva henkilö. (Elokuvantaju-verkko-oppimateriaali. Kuvaukset.) On vaikea 

yksiselitteisesti määritellä, kauanko kuvaukset tv-tuotannoissa kestävät. 

Kymmenosaisen fiktiivisen televisiosarjan kuvaaminen voi kestää esimerkiksi viisi 

viikkoa. Kuten muiden vaiheiden kesto, myös lopullinen kuvausaika määrittyy hyvin 

pitkälti budjetin perusteella. 

Kun kuvaukset alkavat, voi tuotantopäällikkö hieman hengähtää. Jos kaikki asiat on 

saatu kuntoon ennen kuvausten alkamista, iso osa tuotantopäällikön työstä on tehty. 

Jos tuotantoon on palkattu erikseen apulaisohjaaja, kuvaussihteeri ja järjestäjä, ei 

tuotantopäälliköllä ole varsinaista työtehtävää kuvauksissa. Jotkut tuotantopäälliköt 

tosin siis saattavat toimia myös esimerkiksi apulaisohjaajan tehtävissä.  

Vaikkei tuotantopäälliköllä olisikaan nimettyä tehtävää kuvauksissa, on hän usein 

kuvauspaikalla ja valvoo tilannetta. Hän tekee yhdessä tuottajan kanssa päätöksiä ja 

selvittää sellaisia ongelmatilanteita, joihin kuvauksissa olevan henkilökunnan valtuudet 

eivät riitä. Hän seuraa kustannuksien kertymistä, materiaalin kulutusta, ylitöiden 

määrää ja raportoi ongelmista tarvittaessa tuottajalle. Hän myös auttaa kuvauksissa 

olevaa henkilökuntaa ongelmatilanteissa kuten esimerkiksi äkillisten 

aikataulumuutosten järjestelyissä. (Set-yhdistyksen www-sivut. Tuotantopäällikön 

ammattikuvaus.) 

 

2.5.3  Jälkituotanto 

Jälkituotanto tarkoittaa nimensä mukaisesti kuvausten jälkeistä vaihetta. Silloin alkaa 

muun muassa leikkaajan työ, kun hän pääsee kuvatun materiaalin kimppuun. 

Keskeisiä työntekijöitä jälkityövaiheessa ovat leikkaajan lisäksi äänisuunnittelija, 

säveltäjä sekä värimäärittelijä. Jälkituotannossa tv-ohjelma saa lopullisen muotonsa: se 

leikataan ja värimääritellään, siihen lisätään äänet ja musiikki sekä mahdolliset 

erikoistehosteet ja grafiikka. Joskus vaihe voi kestää hyvinkin kauan; jälleen kerran 

tähän vaikuttaa oleellisesti budjetoitu aika sekä tilaajan asettama deadline. 
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Tuotantopäällikön tehtävä on koordinoida koko ohjelman jälkityöstö tuottajan kanssa. 

(Set-yhdistyksen www-sivut. Tuotantopäällikön ammattikuvaus.) Käytännössä työ on 

lähinnä seurantaa ja valvontaa. 

Tuotantopäällikön kannalta jälkituotantovaihe onkin usein rauhallinen. 

Televisiotuotannoissa hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi mahdollisten karonkan ja 

promokuvausten järjestämistä, lopputekstien kokoamista sekä musiikki-ilmoitusten 

tekemistä Teostolle ja tuotantomusiikkiyhtiöille. Jos kyseessä on faktaohjelma, tehdään 

siitä sisältöilmoitukset. Kaikista televisiossa esitettävistä ohjelmista täytyy myös 

toimittaa nauhakopiot tietoineen Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon, mikä kuuluu 

tuotantopäällikön tehtäviin. Jossain tapauksissa tuotantopäällikkö osallistuu myös 

markkinointiin, mutta tv-tuotannoissa se on yleensä kanavan vastuulla. Tuotantoyhtiön 

tehtäväksi jää toimittaa kanavalle pressitekstit ja –kuvat sekä tarvittavat ohjelmatiedot. 

Joskus tuotantopäällikön tehtäviin saattaa kuulua ohjelmien ennakkokatselmuksien 

organisointia esimerkiksi kanavan, näyttelijöiden tai työryhmän edustajille.  

Myös materiaalilogistiikasta huolehtiminen voi olla tuotantopäällikön vastuulla, mutta 

usein asiaa hoitaa esimerkiksi leikkausassistentti tai suurissa tuotannoissa erillinen 

jälkituotantokoordinaattori.  

Yksi osa jälkituotantovaiheen organisointia on erilaisten asiakirjojen arkistointi. Kullakin 

tuotannolla tulee olla omat kansionsa, joihin kerätään kaikki oleellinen tieto. Kansion 

voi tehdä vasta projektin päättyessä – ja samalla tuhota turhat asiakirjat. Projektin 

aikana dokumentointia helpottaa asiakirjojen tallettaminen ja päivittäminen yhteen 

tiettyyn paikkaan. 

Jälkituotantovaiheessa tuotanto siis saatetaan päätökseen, ja tuotantopäällikön vastuu 

ohjelmasta päättyy viimeistään ensiesityksen myötä sillä edellytyksellä, että kaikki 

kokoavat työt on tehty. Esimerkiksi katsojalukuja sekä ohjelman saamaa julkisuutta 

seurataan kuitenkin myös ensiesityksen jälkeen, mutta tämä on useimmiten tuottajan 

vastuulla. 
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3 Haastattelututkimus 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Projektinhallinnan tietopohjaani laajentaakseni tein haastattelut kolmelle televisioalalla 

toimivalle tuotantopäällikölle. Olga Pohjola on toiminut tuotantopäällikkönä Oy 

Filmiteollisuus Fine Ab:lla useita vuosia ja omaa kokemusta etenkin erilaisista 

fiktiotuotannoista sekä pitkistä elokuvista. Katja Huotari puolestaan toimii 

tuotantopäällikkönä, tuottajana ja kuvaussihteerinä Solar Television Oy:ssa. Hänen 

kokemuksensa painottuu reality-ohjelmiin ja perinteisten tuotantopäällikön tehtävien 

lisäksi kuvaustilanteissa toimimiseen. Essi Tuukkanen työskentelee FremantleMedia 

Finland Oy:n tuottaman Salatut elämät -päivittäissarjan tuotantopäällikkönä. 

Haastatteluilla pyrin selvittämään tuotantopäälliköiden projektinhallinnassa kohtaamia 

ongelmia ja haasteita, heidän käyttämiään projektinhallintamenetelmiä sekä ehdotuksia 

projektinhallinnan tehostamiseksi ja parantamiseksi.  

Haastatteluiden tarkoitus ei ollut tuottaa yksiselitteisiä määritelmiä tai tarkkoja mittaus- 

ja tutkimustuloksia. Pikimminkin tavoitteeni oli saada projektinhallinnan teorialle 

käytännön vastine ja tutkia sitä, kuinka projektinhallinnan kirjallisuudessa käytössä 

olevat menetelmät ja teesit pätevät oikeissa projekteissa tai ovatko ne edes 

sellaisenaan käytössä. Myös mahdollisten ongelmien ja haasteiden selvittäminen oli 

tärkeä osa tutkimusta. Lisäksi haastatteluiden tarkoitus oli tehdä työstäni 

lähestyttävämpi ja luoda sille konkretiaa. Projektinhallinnan teoria sinänsä on 

kiinnostavaa ja käyttökelpoista, mutta haastatteluaineisto tekee siitä vieläkin 

mielenkiintoisempaa ja lisää tiedon omaksumista huomattavasti.  

Työni kuuluu kvalitatiivisen eli laadulliseen tutkimuksen luokkaan, ja pääpainoni on ollut 

oppia ymmärtämään projektinhallintaa käytännössä, ei tuottaa tiukkoja 

tutkimustuloksia. Tutkimus antaakin tilaa haastateltavien kokemuksille, ajatuksille sekä 

tunteille, ja kokoaa niiden kautta tietoa teoriaosuuden syventämiseksi. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirteisiin kuuluu tutkittavien suppea määrä, joka selittyy juurikin laadun 

painottamisella määrän sijaan. Haastatteluista saamaani aineistoa olen verrannut 

projektinhallinnan teoriaan ja tehnyt päätelmiä ja yleistyksiä liittyen alan ongelmiin, 

menetelmiin ja tulevaisuuden näkymiin. 
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3.2 Haastatteluiden suunnittelu 

Minulle ei ollut heti alussa selvää, että aion sisällyttää haastatteluita työhöni. Aiheen 

tarkentuessa kuitenkin arvelin, että haastattelut saattavat tuoda kaipaamaani 

konkretiaa projektinhallinnan teorian lisäksi. Lopulta tulin myös siihen tulokseen, että 

koska audiovisuaalista alaa käsittelevää projektinhallinnan kirjallisuutta ei juurikaan ole, 

toimivat haastattelut erittäin tarpeellisena linkkinä yleisen projektinhallinnan 

kirjallisuuden ja av-alan välillä.  

Kun olin päättänyt toteuttaa haastattelut, mietin pitkään, kuinka ne käytännössä tekisin 

ja minkä tyyppiset haastattelut sopisivat juuri minun työhöni. Koska tarkoitukseni oli 

laajentaa kirjallisuuden ja omien kokemusten tuomaa tietopohjaa, en pitänyt elinehtona 

sitä, että haastattelut tehtäisiin kasvotusten. Olin vielä vuoden alussa työharjoittelussa 

Filmiteollisuus Oy:llä, joten Olga Pohjolan haastattelu syntyi siellä. Sain vastaukset 

häneltä kirjallisesti, mutta keskustelimme kysymyksistä myös ”livenä”. Katja Huotarin ja 

Essi Tuukkasen haastattelut päätettiin puhelinkeskusteluiden päätteeksi tehdä 

sähköpostitse. 

Kysymysrunkoni oli melko laaja. Koska olin rajannut työni koskemaan nimenomaan 

tuotantopäällikön tehtäviä, sai kysymyksiä ollakin paljon. Kysymysten pääpaino oli 

ajankäytössä sekä projektinhallinnassa arkipäivän työssä. Halusin selvittää, kuinka 

paljon haastateltavilla on tuotantoja kerralla käynnissä, kuinka he jakavat aikansa 

näiden välille ja mitä projektinhallinnan menetelmiä heillä on käytössään. Mielestäni 

kysymysteni näkökulma on tärkeä, sillä esimerkiksi työtehtävät ja viestintäkeinot ovat 

joka paikassa suhteellisen samat eikä tutkimus pääsisi pureutumaan yhtä syvälle 

käytännön projektinhallintaan pelkästään niitä käsiteltäessä.  

Olin jakanut kysymykseni viiteen eri osa-alueeseen: taustatiedot, haastateltavien 

henkilökohtainen ajankäyttö, ajankäytön suunnittelu koko työryhmän kannalta, riskit ja 

niiden hallinta sekä ajatuksia tulevaisuudesta. Vaikka ajankäyttö 

kysymyksenasettelussa korostuukin, luo se näkökulmia esimerkiksi projektinhallinnan 

menetelmällisiin ja viestinnällisiin keinoihin. Tärkeäksi koin myös usein unohdetun 

riskienhallinnan, jota käsittelin kysymyksissäni sekä henkilökohtaisten että yrityksessä 

yleisesti käytössä olevien menetelmien kannalta. Ja koska audiovisuaalinen ala on 

Suomessa vasta lapsen kengissä ja kehittyy koko ajan, en voinut olla kurkkaamatta 

tulevaisuuteen ja olla kysymättä haastateltavilta heidän näkemyksiään alan ja 

projektinhallintakeinojen kehityksestä.  
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3.3 Aineiston käsittely ja tulkinta 

Haastatteluaineisto oli melko helposti käsiteltävässä muodossa, koska haastateltavat 

olivat vastanneet suoraan esittämiini kysymyksiin niiden alkuperäisessä järjestyksessä. 

Purin vastaukset kuitenkin uuteen, loogisempaan järjestykseen. Tämä kannatti, sillä 

vaikka kysymykset olikin jaettu viiteen eri aihepiiriin, löytyi kuhunkin luokkaan tärkeää 

tietoa myös toisista aihepiireistä. Vastaukset olivat yllättävänkin laajoja; ne antoivat 

lisäinformaatiota myös varsinaisen kysymyksen vierestä.  

Osoittautui haastavaksi liittää haastatteluiden kautta saatu tieto projektinhallinnan 

teoriaan. Mitkä teemat nousisivat yhdistäväksi tekijäksi? Olinko varmasti osannut 

esittää kysymyksiä, jotka ovat aiheeni kannalta oleellisia? Kuinka liitän 

haastatteluaineiston pohjatietoihini loogisesti, mutta tarpeeksi uutta informaatiota 

synnyttäen? Tilannetta ei suinkaan helpottanut se, että projektinhallinnan voi jakaa 

osa-alueisiin niin monella eri tapaa. Kai Ruuska on teoksessaan Pidä projekti 

hallinnassa (2005) jakanut sen suunnitteluun, menetelmiin ja vuorovaikutukseen. 

Lisäksi televisiotuotannot jaetaan jo itsessään edellä esitettyihin kolmeen vaiheeseen; 

esituotanto, kuvaukset ja jälkituotanto. Päätin purkaa haastattelun Ruuskan jaottelun 

keinoin, sillä näin vastauksista oli helppo muodostaa looginen kokonaisuus. Tällä 

tavoin teoria ja käytäntö myös yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla. En myöskään 

nähnyt tarpeelliseksi jakaa vastauksia tuotantovaiheittain, sillä sekä suunnittelu, 

menetelmät että vuorovaikutus ovat jatkuvaa toimintaa ja osa tuotantoprosessia 

kaikissa sen vaiheissa.  

Yhdistävät teemat nousivat esiin haastatteluiden purun jälkeen. Jokaisella 

haastateltavalla oli aiheeseen oma näkemyksensä, mutta yhteisiä tekijöitäkin löytyi 

paljon. Haastattelumateriaalin yhdistäminen projektinhallinnan teoriaan oli haastavaa, 

mutta punainen lanka syntyi lopulta aiheiden jaottelun sekä ongelmien ja haasteiden 

kautta. 
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4 Haastatteluaineiston esittely 

 

4.1 Taustatiedot 

Tutkimustani varten haastattelin kolmea tv-alalla toimivaa tuotantopäällikköä, joiden 

toimialat kuitenkin hieman poikkeavat toisistaan. Olga Pohjola toimii vakituisena 

tuotantopäällikkönä Oy Filmiteollisuus Fine Ab:lla, jossa hän on työskennellyt etenkin 

fiktiivisten tv-sarjojen sekä parin pitkän elokuvan parissa. Katja Huotari on freelancer-

tuotantopäällikkö ja -kuvaussihteeri sekä tällä hetkellä tuottaja Kadonneen jäljillä –

sarjassa Solar Television Oy:llä. Hänen kokemuksensa painottuu reality-ohjelmiin. Essi 

Tuukkanen toimii tuotantopäällikkönä FremantleMedia Finlandin Oy:n päivittäissarjassa 

Salatut elämät. Aikaisemmin hän on työskennellyt draamasarjojen ja elokuvien parissa.  

Vaikka kaikki haastateltavat toimivat tuotantopäällikön tehtävissä, tarkemmat 

toimenkuvat vaihtelevat jonkin verran. Olga Pohjola määrittelee itsensä ”linkiksi 

tuotantoyhtiön ja tv-sarjan/elokuvan työryhmän välillä”. Koska hän toimii yhtiön 

vakituisena työntekijänä, on toimenkuva laaja. Hänen tehtäviinsä kuuluvat 

käsikirjoituksen purku ja aikataulutus, työryhmän kokoaminen ja tuotantotilojen 

varmistaminen yhdessä tuottajan kanssa, logistiikan miettiminen ja autovaraukset, 

ryhmälle ja näyttelijöille kaikesta olennaisesta tiedottaminen, eri osastojen auttaminen, 

jälkituotannossa jälkiäänitysten koordinointi, lopputekstit, raportointi ja  toisinaan 

nauhaliikenteestä huolehtiminen. ”Tuotantopäällikölle kuuluvat kaikki ne asiat, jotka 

eivät muille kuulu,” Pohjola sanoo. Omiksi vahvuuksikseen tuotantopäällikkönä hän 

nimeää muun muassa hyvän organisointikyvyn ja isojen kokonaisuuksien 

hahmottamiskyvyn. (Olga Pohjola 2010.) 

Katja Huotari toimii sekä tuottajan että tuotantopäällikön tehtävissä. Tuottajana hänen 

toimenkuvaansa kuuluu aikatauluttaminen ja suunnittelu, casting, jaksojen 

sisältösuunnittelu yhdessä käsikirjoittajan kanssa, kuvauksissa ryhmän johto, 

jälkitöiden aikataulutus ja valvonta sekä kanavan kanssa kommunikointi. 

Tuotantopäällikkönä pienissä tuotannoissa toimenkuva on samankaltainen, isoissa 

tuotannoissa tehtäviin puolestaan kuuluvat aikataulutus ja informaation saattaminen 

kaikille tuotantoon kuuluville osapuolille, kuten esiintyjille, henkilöstölle ja ulkopuolisille 

tahoille. Vahvuuksikseen hän nimeää kokemuksen monista erityyppisistä tehtävistä, 

sillä niillä on merkitystä osaamiseen nykyisissä tehtävissä. (Katja Huotari 2010.) 
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Essi Tuukkanen kertoo tehtäviinsä kuuluvan työryhmän rekrytoinnin ja johtamisen, 

ristiriitatilanteiden selvittämisen, kustannusseurannan, tiedonkulun varmistamisen, 

käsikirjoitusten kommentoimisen producers draft –vaiheessa, raportoinnin vastaavalle 

tuottajalle sekä yllättäviin tilanteisiin reagoinnin ja kaaoksen hallinnan. Vahvuudekseen 

hän nimeää laajan työkokemuksen sekä kyvyn ja halun työskennellä erilaisten ihmisten 

kanssa. Tuotantopäällikön toimenkuvan hän määrittele ”työryhmän ammattitaitoiseksi 

esimieheksi, joka hallitsee tv- ja elokuvatuotannon lainalaisuudet ja käytännöt sekä 

kykenee tekemään päätöksiä ja tukemaan ryhmän jäseniä työssään”. (Essi Tuukkanen 

2010.) 

 

4.2 Projektinhallinnan osa-alueet 

Kuten aikaisemmin todettua, olen perehtynyt haastatteluaineistoon neljästä eri 

näkökulmasta, jotka ovat suunnittelu ja organisointi, projektinhallintamenetelmät ja 

aikataulutus, viestintä ja kommunikointi sekä projektijohtaminen. Vastauksissa 

painottuvat etenkin suunnittelun ja organisoinnin osa-alueet, kun taas esimerkiksi 

projektijohtaminen jää vähemmälle tai se liitetään selkeästi henkilöstöjohtamiseen. 

Tämä voi johtua tuotantopäällikön ja tuottajan välillä vallitsevasta jaetusta 

johtajuudesta. Aikataulutus on iso osa tuotantopäällikön työtä, mikä tulee selvästi ilmi 

kaikkien haastateltavien vastauksista. Myös viestinnällä katsotaan olevan merkittävä 

rooli onnistuneen tuotannon kannalta.  

 

4.2.1  Suunnittelu ja organisointi 

Kaikki alkaa ideasta ja päätöksestä, että jokin hanke toteutetaan. Tuotantojen raamit 

voivat vaihdella hyvin paljon yhtiöittäin ja ohjelmittain. Olga Pohjolan (2010) mukaan 

vastaava tuottaja yleensä asettaa raamit sille, missä aikataulussa hanke tulisi toteuttaa. 

Tämän jälkeen tuottaja ja tuotantopäällikkö selvittävät, onko toteutus näissä 

aikaraameissa mahdollista. Katja Huotari (2010) puolestaan kertoo, että ohjelmat 

aikataulutetaan yhtiön muiden tuotantojen kanssa yhteensopiviksi, sillä kanava harvoin 

antaa ohjelmalle ulostulopäivämäärää heti alussa. Kun aikataulun raamit ovat selvillä, 

alkaa varsinainen tuotannon toteutus ja järjesteleminen. Molempien vastauksissa tuli 

esiin työmäärän vaihteleminen. Kuvaukset vievät paljon aikaa ja ennen kuvauksia 

päivät ovat väistämättä pidempiä ja aikataulu kiireinen. Pohjola (2010) toteaa, että 

”muutoin työmäärä on kohtuullisesti hallittavissa”. Essi Tuukkanen puolestaan sanoo, 
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ettei hänen työmääränsä tuotannon ollessa käynnissä juurikaan muutu. Jaksoja on 

valmistuttava viisi viikossa ja tuotantotauot voi käyttää paperitöihin ja muihin rästiin 

jääneisiin tehtäviin.  (O.P. 2010, K.H. 2010, E.T. 2010.) 

Fiktio- ja reality-ohjelmien erot tulevat selkeästi esiin haastateltavien vastauksissa 

koskien tuotantojen tärkeimpiä osa-alueita. Pohjolan (2010) mukaan ”onnistunut 

aikataulutus on onnistuneen lopputuloksen kannalta tärkein”, ja hän alkaakin purkaa 

käsikirjoitusta heti, kun on todennäköistä, etteivät tulevat versiot enää radikaalisti 

muutu. Joskus käsikirjoitukset kuitenkin valmistuvat liian myöhään kuvauksiin nähden, 

ja tällöin joitakin aikataulullisia reunaehtoja on lyötävä lukkoon jo aiemmin. Tämä on 

välttämätöntä, sillä eri osastojen suunnitteluaika lyhenisi muuten merkittävästi. Huotari 

puolestaan pitää erityisen tärkeänä sitä, että kuvausten aikana ”pitää voida tehdä 

muutoksia ja soveltaa sisällön kanssa, jotta saadaan paras mahdollinen jakso 

aikaiseksi”. Hän korostaa myös jälkituotannon merkitystä ja leikkaajan sekä muiden 

jälkityöntekijöiden tukemista. Tosin Huotarikin tekee aikataulun heti, kun pystyy, sillä 

”alustava aikataulu on äärimmäisen tärkeä henkinen apu, kun uutta tuotantoa 

lähdetään tekemään”. Essi Tuukkanen puolestaan korostaa tekijöiden merkitystä, ja 

sanoo työryhmän kokoamisen olevan tärkein osa-alue. Aikataulussa pysyminen on 

myös tärkeätä, vaikka päivittäissarjan aikataulu muuten poikkeaakin selkeästi 

toisenlaisista tuotannoista. (O.P. 2010, K.H. 2010, E.T. 2010.) 

Myös eniten aikaa vievät vaiheet eroavat vastauksissa. Pohjolalla (2010) eniten aikaa 

vie aikataulutus, Huotarilla kuvaukset ja Tuukkasella työsopimusneuvottelut sekä 

uusien työntekijöiden rekrytointi. Tämäkin kertoo osittain fiktion ja realityn eroista; 

suunnitteluvaihe on pidempi ja aikatauluttaminen monimutkaisempaa draamaa 

tehtäessä. Yli kymmenen vuotta käynnissä olleessa päivittäissarjassa puolestaan 

työryhmä on vaihtuva, mutta muuten tuotanto rullaa rutiinilla. Kysyttäessä ajan 

jakautumista sisällöllisten ja hallinnollisten seikkojen kesken, tukevat vastaukset 

edellistä näkemystä. Pohjola (2010) kertoo hänen aikansa kuluvan lähes kokonaan 

hallinnollisissa tehtävissä, sillä tuottaja on se, joka puuttuu sisältöön. Tuukkanen on 

samoilla linjoilla: Salatuissa elämissä on erikseen taiteellinen tuottaja, jonka tehtävä on 

osallistua sisällöllisiin seikkoihin. Käsikirjoitusvaiheessa tuotantopäällikkö voi puuttua 

sisältöön lähinnä käytännön toteutuksen kautta. Huotari taas toteaa, että 

”huomattavasti enemmän aikaa menee sisällön kanssa”. Hänen mukaansa 

hallinnolliset tehtävät jäävät väistämättä vähemmälle huomiolle ja aikaa tulisikin 

kohdistaan enemmän myös niihin. (O.P. 2010, K.H. 2010, E.T. 2010.) 
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Vaikka fiktio-, reality- ja päivittäisohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa on paljon 

eroja, käy vastauksista ilmi, että organisointi on kaikissa lajityypeissä osa-alue, joka 

jatkuu läpi tuotannon. Huotari (2010) muistuttaa kuitenkin esisuunnittelun tärkeydestä: ” 

- - mitä paremmin suunniteltu, sitä sujuvammin (kuvauksissa) menee”.  

 

4.2.1.1  Riskienhallinta käytännössä 

Tärkeä osa-alue suunnittelua on riskienhallinta, mutta tutkimuksestani käy ilmi, että se 

usein jää vähemmälle huomiolle. Olga Pohjola (2010) kertoo, että riskeihin 

valmistaudutaan melko huonosti. Esimerkiksi näyttelijän tai kuvaajan sairastuminen 

johtaa paniikkiaikataulutukseen ja tuotantopäällikkö joutuu usein olemaan sairaanakin 

töissä. Toisaalta kuitenkaan esimerkiksi freelancereiden kanssa työskentelyä hän ei 

näe riskinä, sillä ihmiset ovat yleensä tuttuja aikaisemmista projekteista. Myös Huotari 

(2010) toteaa, että riskit otetaan huomioon heikosti. Salattuja elämiä on tehty 11 vuotta, 

joten Tuukkanen ei osaa sanoa, kuinka riskejä on sarjan alkuaikoina mietitty. 

Käytännössä ongelmia tuottaa työntekijöiden ja näyttelijöiden sairastapaukset, jotka 

muuttavat merkittävästi ryhmädynamiikkaa tai mullistavat aikataulua. (O.P. 2010, K.H. 

2010, E.T. 2010.) Yleisesti ottaen vastauksista on kuitenkin pääteltävissä, ettei 

varsinaisia riskienhallintamenetelmiä ja -analyysejä ole käytössä tai riskien miettiminen 

laajassa mittakaavassa ei kuulu tuotantopäällikön toimenkuvaan. Riskienhallintaa 

helpottavat kuitenkin aikaisempien tuotantojen tuoma kokemus ja keskustelut toisten 

tuotantopäälliköiden ja tuottajien kanssa.  

 

4.2.2  Projektinhallintamenetelmät ja aikataulutus 

Televisiotuotantoja tehdään useita yhtä aikaa, joten tuotantopäälliköiden täytyy 

erilaisten projektinhallintamenetelmien avulla järjestää ja priorisoida ajankäyttöään. 

Olga Pohjola (2010) kertoo, että hänellä on aktiivisesti noin 2-3 tuotantoa käynnissä, 

joiden lisäksi kehittely- tai jälkituotantovaiheessa olevia yksi tai kaksi. (O.P. 2010). 

Katja Huotarilla puolestaan on yleensä yksi pidempi päätuotanto ja lisäksi 

pisteohjelmia. Samaan aikaan saatetaan myös ideoida moniakin eri ohjelmia, tehdä 

pilotteja sekä suunnitella seuraavaa isompaa tuotantoa. Essi Tuukkasen toimenkuva 

kuitenkin poikkeaa muista haastateltavista, sillä hän tekee kerralla vain Salattuja 

elämiä. (K. H. 2010) 

Ajankäytön priorisointi tuotantojen välillä on vaikeaa. Mikäli kaksi tai useampi tuotanto 

on kiireisessä vaiheessa, ei niiden välillä yleensä voi priorisoida. Pohjola (2010) 
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toteaakin, että ”jos molemmat (tuotannot) ovat yhtä kriittisessä vaiheessa, en ole 

juurikaan onnistunut priorisoimaan, vaan kompensoin tilannetta lisäämällä työtuntejani 

kunnes ne riittävät”. Huotarin (2010) mukaan akuutein tuotanto saa eniten huomiota, ja 

sen ollessa ohi, hän siirtyy seuraavaan. Hän kertoo myös palaverien ja 

tuotantokokousten vaikuttavan ajankäyttöön tuotantojen välillä. (O.P. 2010, K.H. 2010.) 

Päällekkäisten projektien välinen ajankäytönhallinta ja –organisointi on suoraan 

verrattavissa projektisalkunhallintaan, vaikkakin tuotantopäälliköillä on hyvin pieni 

mahdollisuus vaikuttaa omiin salkkuihinsa ja niiden tasapainotukseen. Projektit ja 

deadlinet tulevat ylhäältä päin, joten tuotantopäällikön huoleksi jää oman ajankäytön 

suunnittelu siten, että aikaa riittää kaikelle.  

Kaikista vastauksista kävi ilmi, että varsinaiset projektinhallinnalliset menetelmät (esim. 

tietokoneohjelmat) ovat melko yksinkertaisia. Pohjola (2010) kertoo käyttävänsä 

sähköpostin yhteydessä olevaa Outlook-kalenteria, johon hän merkitsee kunkin 

tuotannon omalla värikoodillaan. Muita käytössä olevia ohjelmia on Hammer-

resurssienjako-ohjelma, josta selviää muun muassa yhtiön autojen ja tilojen 

varaustilanne. Mitään varsinaista tuotanto- tai projektisuunnitelmaa ei ole; kunkin 

projektin raamit sovitaan yhdessä tuottajan kanssa ja tilannetta päivitetään 

keskustellen. Toki tuotantokohtaisia työsuunnitelmia tehdään useitakin: puvustaja 

tekee pukusuunnitelman, kuvaaja kuvaussuunnitelman ja niin edelleen. Menetelmät 

ovat siis melko yksinkertaiset, mutta toisaalta monimutkaisia ohjelmistoja ei välttämättä 

edes tarvita. Pohjola kokee pärjäävänsä hyvin ”omilla systeemeillään”.  Huotarilla 

(2010) puolestaan on käytössään iCal-kalenteri, jonka avulla hän voi myös jakaa 

aikatauluja tai muuta informaatiota muille työryhmän jäsenille. Formaattiohjelmissa 

apuna on tuotantoraamattu, joka sisältää yksityiskohtaisia ohjeita ja tietoja 

esimerkkiaikatauluineen, työryhmälistoineen ja jaksopurkuineen. Myös Huotari sanoo 

pärjäävänsä hyvin nykyisillä menetelmillään, koska on niihin tottunut. Tuukkasella on 

käytössään EP Scheduling –aikataulutusohjelma sekä Salattujen elämien 

”tuotantoritilä”, jonka perusteella tuotannossa edetään. (O.P. 2010, K. H. 2010, E.T. 

2010) 

Varsinaisten kuvausten aikatauluttamiseen on olemassa erilaisia budjetointi-, 

aikataulutus- ja hallinto-ohjelmia, joista yksi on Tuukkasenkin (2010) käyttämä EP 

Scheduling. Sen avulla suunnitellaan kuvauksia ja organisoidaan niiden aikataulua. 

Ohjelmaa käytetään yleisesti fiktio- ja elokuvatuotannoissa. ”Aikatauluun vaikuttaa aina 

esiintyjien aikataulut, studiotilojen saatavuus, vuodenaika ulkokuvauksissa jne.”, sanoo 

Huotari (2010). Kuvauksia varten tuotantopäälliköt jakavat ryhmälle call sheetit, joista 

selviää päivittäisaikataulu sekä muu tärkeä info. 
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4.2.3  Viestintä ja kommunikointi 

Tosiasia on, että varsinaisia viestintäsuunnitelmia ei tuotantoyhtiöissä projektien tasolla 

juurikaan ole käytössä. Menetelmät ovat samoja kuin muillakin aloilla; puhelin, 

sähköposti, kokoukset ja palaverit. Erityisen tärkeään rooliin nousee epävirallinen 

viestintä ja sosiaalinen vuorovaikutus. Kuten esimerkiksi Pohjola (2010) kertoo, 

tilanteita päivitetään usein keskustellen ja tapaamisissa.  Aikataulut ja muu informaatio 

saatetaan työryhmän tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sähköpostitse tai 

paperiversioina palavereissa. Kiireiset asiat hoidetaan puhelimitse tai tekstiviestitse. 

(O.P. 2010, E.T. 2010.) 

Tuotantopäälliköt työskentelevät usein käytännössä yksin, mutta työparina heillä on 

tuottaja tai vastaava tuottaja. Tuukkasella (2010) työpareja on kaksi: vastaava tuottaja 

ja taiteellinen tuottaja. Työnjako vaihtelee tilanteen mukaan. Pohjola (2010) kertoo 

työskentelevänsä hyvin usein tuotantoharjoittelijan kanssa ja tiiviissä yhteistyössä 

tuottajan kanssa. Tehtävät ovat eriytyneet toisistaan, ja tuotantopäällikön toimenkuva 

on hyvin pitkälti hallinnollinen. Työnjako on selkeä: tuotantopäällikkö ei tuottajan tapaan 

ole budjettivastuussa, vaan pääpaino on henkilöstöhallinnassa sekä aikataulussa. 

Ohjelmasta riippuen tuotantopäällikkö joko voi tai ei voi puuttua sisällöllisiin seikkoihin. 

Esimerkiksi kansainvälisissä formaateissa tuotantopäälliköllä ei juurikaan ole 

sanottavaa sisältöön. (K.H. 2010, O.P. 2010, E.T. 2010.) 

 

4.3 Projektijohtaminen 

Tutkimuksestani käy ilmi, että nimikkeestään huolimatta tuotantopäällikkö ei ole 

projektin varsinainen johtaja. Vastaukset tukivat näkemystä, ettei tuotantopäällikön 

ammattikuva täysin vastaa varsinaista projektipäällikön ammattikuvaa. Usein 

hallinnollinen vetovastuu on tuottajalla ja taiteellinen ohjaajalla. Toisaalta 

tuotantopäällikön päivittäinen työ sisältää paljon esimerkiksi tiedottamista ja työryhmän 

jäsenten auttamista, joka sinällään on johtajuutta. Voisikin sanoa, että 

henkilöstöjohtaminen on nimenomaan tuotantopäällikön alaa. Eniten tämä käy ilmi 

Tuukkasen vastauksista. Hänen aikaa vievimmät tehtävänsä kun liittyvät nimenomaan 

työntekijöiden rekrytointiin ja työsopimusneuvotteluihin (E.T. 2010).  

Johtajuus televisiotuotannoissa onkin hyvin pitkälti jaettua. Siinä yhdistyvät vähintään 

kolmen ihmisen näkemykset, taidot ja mielipiteet. Välillä voidaan olla eri mieltä ja 

toisten reviirille hypitään, mutta jos kaikki silti työskentelevät intohimoisesti yhteisen 

asian hyväksi, saadaan paras mahdollinen lopputulos aikaan. Tärkeää on myös, että 
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johtajien johtamistyylit kohtaavat; on sanomattakin selvää, ettei ryhmähenki ole kovin 

hyvä, mikäli yksi johtajista omaksuu hallitsijan elkeet tai toinen ei uskalla ilmaista 

mielipiteitään ollenkaan. 

 

4.4  Ongelmia ja tulevaisuuden haasteita 

Vaikka esimerkiksi projektinhallintamenetelmät koetaan riittäviksi, esiintyy ongelmia 

priorisointivaikeuksien lisäksi etenkin ajankäytönhallinnassa. Olga Pohjola (2010) 

toteaa, että ajankäyttöä tulisi parantaa etenkin yritysten tasolla. Henkilökohtaisen 

ajankäytön parantaminen on vaikeampaa, sillä siihen on huonot mahdollisuudet 

vaikuttaa tuotantojen tiukkojen aikataulujen vuoksi. Hän ei kuitenkaan kaipaa 

ajankäytön tehostamista, ellei tuotantoihin samalla ohjata lisää rahaa, jolla voitaisiin 

palkata työntekijöitä. Nykyisillä varoilla tehostaminen tekisi tuotantopäällikön työstä 

entistä kiireisempää ja hektisempää. Pohjola toteaa, että ”kiire on projektinhallinnan 

pahin vihollinen, mutta kiireestäkin selviäisi usein rahalla”. (O.P. 2010.) Tämä kertoo 

paljon kotimaisten tv-tuotantojen tilasta erityisesti rahoituksen kannalta.  

Myös Katja Huotarin (2010) mukaan ajankäyttö voisi olla tehostetumpaa, mutta sen 

toteutuminen käytännössä on miltei mahdotonta. ”Tuotannossa tehtäviin päätöksiin 

liittyy niin monia tahoja, että vaikka kuinka toivoisi järjestelmällisempää ja 

suunnitellumpaa esituotantoa, se tuskin on mahdollista, ” hän sanoo. 

Ennakkosuunnitteluun käytettävää aikaa hän ei haluaisi vähentää, sillä siihen kuluva 

aika näkyy suoraan sisällössä. Huotarin mielestä kiire voi pilata hyvän tuotannon, mutta 

liian pitkään ja tarkasti suunniteltu tuotanto voi puolestaan muuttua tylsäksi tai valjuksi. 

Parannettavaa Huotari näkee yhtiön ja työryhmän välisessä kommunikoinnissa. Hän 

painottaa informaation jakamisen tärkeyttä asioiden sujumisen takaamiseksi. (K.H. 

2010.) Myös Pohjola kokee, että yhtiön tasolla voisi tulla synkroniaetuja, mikäli yksiköt 

tietäisivät toistensa tekemisistä enemmän (O.P. 2010). 

Tuukkanen ei tällä hetkellä kaipaa selkeämpiä raameja ajankäyttöön, vaikka ”aina on 

varaa parantaa”. Palavereihin käytetään usein liikaa aikaa, joka on sitten pois muualta. 

Hän on sitä mieltä, että joillakin tuotannon osa-alueella ajankäyttöä voisi tehostaa, 

vaikkakin se on vaikeaa. Tällöin työntekijöillä pitäisi olla selvillä tuotannon tyylilaji sekä 

reunaehdot eikä tuotannossa vallitseva tunnelma saisi siltikään olla kiire. Kiire toimii 

helposti myös tekosyynä jättää asioita tekemättä tai tehdä ne puolivillaisesti. Toinen 

seikka ajankäytön tehostamisessa liittyy käsikirjoitukseen: tuottajan tai 

tuotantopäällikön tulisi kommentoida käsikirjoitusta jo varhaisessa vaiheessa, jotta 
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aikatauluongelmia voidaan estää. On nähtävä, mitä on mahdollista tehdä annetuissa 

raameissa.  (E.T. 2010.) 

Yleisiksi projektinhallinnallisiksi ongelmiksi Tuukkanen mainitsee ennakkosuunnittelun 

liian vähäisen arvostamisen ja nopeasti vaihtuvat tilanteet. Rahoituspäätökset viipyvät 

monesti pitkään, joten ennakkosuunnitteluun ei jää tarpeeksi aikaa. Ongelma on myös 

se, kuinka alalla ”arvostetaan” itsensä loppuun kuluttamista. ”Alalla vallitseva käsitys 

on, että työn pitää tuntua pahalta ja pitää olla ihan lopussa. Vasta silloin on onnistunut 

työssään ja vain kaikkensa antaneena on hyvä työntekijä”. (E.T. 2010.) 

 

4.5 Yhteenveto 

Projektinhallinnan menetelmät tv-alan toimijoilla ovat yksinkertaisia, mutta ne 

vaihtelevat jonkin verran yhtiöittäin ja henkilöittäin. Monimutkaisia ohjelmistoja tai 

suunnitelmia ei juurikaan käytetä, mutta toisaalta niitä ei välttämättä edes koeta 

tarpeellisiksi eikä niiden puuttumista aina pidetä ongelmallisena. Tärkeimmät elementit 

ovat onnistunut suunnittelu sekä aktiivinen vuorovaikutus työryhmän kesken. 

Aikataulutuksen (sekä koko tuotannon että kuvausten tasolla) merkitys nousi esille 

jokaisen haastateltavan vastauksissa useasti, ja erityisen tärkeäksi koettiin sen 

tekeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Oman ajankäytön hallitseminen ja priorisointi eri tuotantojen kesken oli haastateltavien 

mielestä joskus vaikeaa. Kiireisessä vaiheessa olevia projekteja voi olla kaksi tai 

kolmekin kerralla, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa jäädä omien työtuntien 

lisääminen. Ongelmia tuottavat etenkin hyvin nopealla aikataululla käynnistettävät 

projektit ja joskus vähäinen riskienhallinta. Suurimman osan tv-tuotantojen ongelmista 

voisi parantaa rahalla, loput kommunikoinnin ja informaation lisäämisellä.  

Tuotantopäällikön rooli on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen ja vaihtelee 

tuotannosta ja asemasta riippuen. Suurimmat erot olivat melko yllättäen juuri 

tehtävissä: toiset tuotantopäälliköt käyttävät paljonkin aikaa sisällöllisiin seikkoihin, 

toisten toimenkuvaan ne eivät kuulu lainkaan. Lopulta tuotantopäällikön toimenkuvan 

voi tiivistää esimerkiksi näin: 

 

Olen alusta loppuun asti linkkinä yhtiön ja ryhmän välillä, se kenelle 

soitetaan kun shit hits the fan. 

            Olga Pohjola, 2010   
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5 Johtopäätökset 

5.1 Tulokset 

Projektinhallinnan kirjallisuus on täynnä ohjeita, vinkkejä ja menetelmiä 

onnistuneeseen projektinhallintaan. On projektisuunnitelmia ja työsuunnitelmia, 

riskienhallinta-analyysejä ja viestintäkaavioita. Kovin monet näistä eivät kuitenkaan 

kohtaa projektinhallinnan ammattilaisia, tv-alan tuotantopäällikköjä. Alalla on 

käytössään omia ohjelmistoja ja tietyt suunnitelmat tehdään joka tuotannossa. 

Tuotantopäälliköt kokevat pärjäävänsä omilla menetelmillään eivätkä kaipaa 

monimutkaisia hallintojärjestelmiä.  

Aikataulusuunnittelua pidetään välillä haastavana ja ajankäyttöä ongelmallisena 

useiden tuotantojen ollessa kesken. Ennen kuvauksia saatetaan tehdä tuplatunteja, ja 

välillä taas tekemistä tuntuu olevan turhan niukasti. Vähäiset vaikutusmahdollisuudet 

omiin työtehtäviin ja tehtävien aikatauluttamiseen koetaankin joskus ongelmana. Eri 

tuotannot aikatauluineen muodostavat kokonaisuuden yrityksen sisällä, mutta eivät 

välttämättä kohtaa yhden tuotantopäällikön tuotantojen tasolla. Tällöin ainoaksi 

ratkaisuksi voi jäädä omien työtuntien lisääminen niin, että ne varmasti riittävät. 

Tasapaino ajankäyttöön löytyykin usein vasta kokemuksen myötä, ja sitä ennen on 

vain koitettava pärjätä.  

Essi Tuukkanen (2010) nosti haastattelussaan esille mielenkiintoisen ilmiön, joka av-

alalla vallitsee, ja jonka olen itsekin opiskeluaikoinani huomannut: Työn täytyy tuntua 

pahalta. Vasta kun on antanut kaikkensa ja polttanut itsensä loppuun, voi olla 

tyytyväinen työpanokseensa. Näkemys on hämmentävä, mutta valitettavan tosi. Ehkä 

tuotantopäälliköidenkin ajankäytön suunnittelu helpottuisi, mikäli näin ei ajateltaisi. 

Tuotantopäälliköiden oman ajankäytön organisoinnin lisäksi aikataulutuksella on suuri 

merkitys itse tuotantojen onnistumiseen. Kaikki haastateltavat painottivat aikataulun 

tekemisen tärkeyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotantoa; näin raamit 

selkeytyvät ja asioita pystytään lyömään lukkoon. Onnistuneen lopputuloksen kannalta 

tärkeinä elementteinä pidettiin myös muuten tarkkaa ennakkosuunnittelua sekä 

esimerkiksi työryhmän valintaa ja tarpeellisten muutosten tekemistä myöhäisessäkin 

vaiheessa.  

Mitä sitten kaivataan? Tutkimuksestani ilmeni, että riskienhallinta on osa-alue, johon 

kiinnitetään hyvin vähän huomiota. Riskit kyllä tiedostetaan ja riskejä otetaan, mutta 

niihin varautuminen jää vähemmälle. Yksinkertainen tapa varautumiseen on 
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kommunikoinnin ja tiedon välittämisen lisääminen. Kaikki haastateltavat painottivat 

informaation jakamisen tärkeyttä, ja eräs mainitsi myös synkorinaedut, joita laajempi 

kommunikointi ja vuorovaikutus toisivat.  Toisten tekemisistä tietäminen, kokemusten 

jakaminen ja virheistä oppiminen lisäävät tietopohjaa ja helpottavat toimimista sekä 

tuotantoprosessien suunnittelemista tulevaisuudessa. 

Yleinen mielipide on, ettei tuotantoprosesseja yleisesti tai ajankäyttöä 

televisiotuotannoissa voi tehostaa ilman rahaa. Tuotantoja tehdään jo nykyisin 

aikamoisella kiireellä, ja tehokkaammin niitä voisi tehdä ainoastaan palkkaamalla lisää 

väkeä. Tehokkuuden lisäksi rahoituksen kasvamisella olisi suora vaikutus myös 

sisältöihin; mitä enemmän rahaa, sitä enemmän aikaa voidaan käyttää suunnitteluun 

tai kuvauksiin. Mitä enemmän rahaa, sitä upeampia kuvauspaikkoja voidaan hankkia. 

Mitä enemmän rahaa, sitä paremmin ohjelmaa voi markkinoida. Listaa voisi jatkaa 

loputtomiin. Rahoitus on kuitenkin valitettavasti osa-alue, joka ei hevillä kasva ja johon 

ei hetkessä löydy ratkaisua. Esimerkiksi sopii hyvin vaikkapa YLEn tilanne: 

Yleisradiolle tuotettavat ohjelmat maksetaan televisiolupamaksuvaroista, ja tällä 

hetkellä televisiolupakäytäntöä ollaan muuttamassa eikä tulevasta rahoituksesta ole 

tietoa.  

 

5.2 Tv-tuotantojen kehittäminen tulevaisuudessa 

Vaikka tv-alaa ei missään tapauksessa tule pitää toivottamana tapauksena, on 

kehitettävää varmasti. Suurimmat haasteet löytyvät, mistäpä muualtakaan, kuin 

rahoituksen saralta.  

Yleisradion rahoitusta puidaan parhaillaan ja ratkaisu siihen saadaan todennäköisesti 

vasta seuraavalla hallituskaudella. Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaihtoehdolta 

vaikuttaa budjettirahoitus, mikä ei ainakaan suoralta kädeltä kuulosta siltä, että se toisi 

lisärahaa televisiotuotantoihin. Budjettirahoituksen lisäksi on pohdittu vaihtoehtoa, 

jossa YLElle avattaisiin mahdollisuus mainosrahoitukseen esimerkiksi 

urheilulähetyksissä (Iltasanomien www-sivut. Artikkeli Yleisradion rahoituksesta).  

Kävi Yleisradion rahoitukselle mitä tahansa, se ei yksinään ratkaise ongelmaa. 

Tutkimukseni perusteella tuotantoprosesseissa ei juurikaan ole eroa oli tilaaja sitten 

kaupallinen tai julkinen kanava. Budjetit ovat pieniä joka tapauksessa. Mitä 

rahoitukselle sitten on tehtävissä? Voisiko esimerkiksi Suomen elokuvasäätiön 

rahoitusta laajentaa koskemaan myös muita televisio-ohjelmia kuin draamasarjoja? Tai 

olisiko mahdollista perustaa säätiötä, joka tukisi nimenomaan tv-tuotantoja? Osin 
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ongelmana varmasti on, ettei televisiota nähdä elokuvien tapaan taiteena, jota pitäisi 

tukea. Usein tv-ohjelmiin liitetään hömppä- tai viihdeleima eikä niitä oteta vakavasti. 

Suomalaiset kuitenkin katsovat televisiota liki kolme tuntia vuorokaudessa (Finnpanel-

tutkimus televisionkatselusta), joten nykyistä laajempi tukijärjestelmä olisi paikallaan.  

Kuten haastatteluistani kävi ilmi, ei projektinhallintaa voi tehostaa ilman lisärahoitusta. 

Kiireen ja epämääräisten aikataulujen rinnalla muut ongelmat näyttävät pieniltä. 

Tärkeää olisi, että tuotantoyhtiöt miettisivät strategiaansa myös yksittäisten 

työntekijöiden kannalta. Kenelle uusi tuotanto kannattaa ohjata ja kenen salkkuun se 

sopii parhaiten? Onko tuotanto järkevää toteuttaa juuri tällä hetkellä vai tulisiko 

lopputuloksesta parempi, jos se tehtäisiin myöhemmin, kun tekijöillä on enemmän 

aikaa paneutua siihen? Projektisalkunhallinta on osa-alue, joka tulisi ottaa haltuun sekä 

yhtiöiden että yksittäisten tuottajien ja tuotantopäälliköiden tasolla.  

Kolmas kehitettävä alue on viestintä ja kommunikaatio sekä yritysten sisällä että 

esimerkiksi yritysten ja työryhmien välillä. Keskustelemalla enemmän vältyttäisiin 

päällekkäisyyksiltä sekä pattitilanteilta, joissa kukaan ei tiedä miten edetä. Informaation 

jakaminen on tärkeää eikä siitä tarvitse tehdä pakkopullaa. 

 

5.3 Loppusanat 

Työni tarkoitus oli selvittää tv-tuotantojen kenttää projektinhallinnan ja nimenomaan 

tuotantopäällikön toimenkuvan näkökulmasta. Alussa aihe tuntui hyvin laajalta ja 

helposti hajoavalta, mutta prosessin edetessä tärkeimmät elementit nousivat esille ja 

vasta silloin huomasin, kuinka hedelmällinen aihe on. Projektinhallinta ei ole vain 

aikatauluja, palavereita tai muistioita. Se liittyy paljon laajempaan kokonaisuuteen 

suomalaisessa media- ja televisiomaailmassa. 

Käytännön työskentelyn organisointi on hyvin pitkälti riippuvaista tuotantoyhtiöiden ja 

tilaajien strategiasta. Sisällöt ovat voimakkaasti verrannollisia kulloiseenkin 

maailmantilanteeseen. Lama-aikaan tekeille tulee perhesarjoja ja viihdeohjelmia, 

nousukautena jotain aivan muuta. Tämä kaikki on luonnollista aiheiden, teemojen ja 

vuosien kiertokulkua, mutta lopulta paljastaa sen, kuinka vähän yksittäinen työntekijä 

voi työhönsä vaikuttaa. Vaikka budjetit nousivatkin tutkimuksessani alan suurimmaksi 

ja rajoittavammaksi tekijäksi, näen ehdottomasti ongelmallisena myös työntekijöiden 

melko olemattomat vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä. Eritoten tämä vaikuttaa 

heidän motivaatioonsa ja jaksamiseensa. On paljon tapauksia, joissa suhteellisen 



41/45 

 

 

nuoret tekijät haluavat vaihtaa alaa nimenomaan sen rankkuuden ja oman 

hyvinvointinsa vuoksi.  

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on laajentanut tietopohjaani, mutta myös 

pukenut sanoiksi aikaisemmin ajattelemiani asioita ja ilmiöitä. Aihetta olisi toki voinut 

käsitellä laajemminkin ja lähdekirjallisuutta ahmia enemmän, mutta jääköön se hamaan 

tulevaisuuteen. Televisioalan perusperiaatteet, ohjelmien tuotantoprosessi ja 

projektinhallinnan käytäntö toimivat tämän tutkimuksen lähtökohtina, ja näistä 

aihepiireistä tutkimus toikin esille melko relevantteja näkökulmia. 

Toivottavasti työni toimii tulevaisuudessa tietopakettina kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
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7 Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Projektinhallinta tuotantopäällikön työssä 

Taustatiedot haastateltavasta 
1. Kuka olet ja missä olet töissä? 
2. Mitä työtehtäviisi kuuluu? 
3. Miten määrittelet ammattisi? 
4. Mitkä ovat vahvuutesi tuotantopäällikkönä? 

Haastateltavan henkilökohtainen ajankäyttö  
5. Kuinka monta tuotantoa sinulla on aktiivisesti käynnissä kerrallaan? 
6. Entä ”passiivisesti”?  
7. Mikä tuotannon vaihe vie sinulta eniten aikaa? 
8. Entä vähiten? 
9. Kuinka työmääräsi yleisesti ottaen vaihtelee tuotannon eri vaiheissa? 
10. Kuinka roolisi tuotantopäällikkönä muuttuu tuotannon edetessä? 
11. Minkä tuotannon vaiheen koet omalta osaltasi tärkeimmäksi onnistuneen 

lopputuloksen kannalta? Minkä vähiten tärkeimmäksi? 
12. Miten jaat aikaasi hallinnollisten ja sisällöllisten seikkojen kesken? 
13. Kun jokin käsikirjoitus/idea/tms. on päätetty toteuttaa, onko deadline tiedossa jo 

heti alussa? 
14. Missä vaiheessa teet aikataulun koko tuotannolle ja/tai itsellesi? 
15.  Millä keinoin jaat aikaa eri tuotannoille (oma aikataulu, tuotantosuunnitelma 

tms.)? 

Ajankäytön suunnittelu koko työryhmän kannalta 
16. Minkälaisia projektinhallinnan työvälineitä sinulla/yritykselläsi on käytössä? 
17. Jos näitä ei ole, kokisitko ne tarpeellisiksi? 
18. Onko käytössäsi jotain yleistä tuotantosuunnitelmaa, josta selviää projektin 

ajankäytölliset (+muut raamit)? Entä suunnitelmaa, joka sisältää kaikki kullakin 
hetkellä käynnissä olevat projektit? 

19. Millä tavoin aikataulu + muu tärkeä info saatetaan koko työryhmän tietoon? 
20. Työskenteletkö yleensä yksin vai toisen tuottajan/tuotantopäällikön kanssa? 
21. Jos kyllä, kuinka jaatte tehtävät? 
22. Vaikuttaako vaihtuva henkilöstö/freelancerit jotenkin projektinhallintaan? 

Riskit ja niiden hallinta 
23. Kuinka mahdolliset riskit (esim. sinun tai jonkun muun ydintyöntekijän 

sairastuminen) otetaan huomioon projektin alussa?  
24. Mitä ongelmia näet omassa ja/tai yrityksesi ajankäytössä ja sen hallinnassa? 
25. Jos monta tuotantoa on yhtä aikaa kiireisessä vaiheessa, kuinka priorisoit 

ajankäyttöäsi niiden kesken?  
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Tulevaisuus / mikä voisi olla paremmin 
26. Koetko, että ajankäytön tulisi olla suunnitelmallisempaa? 
27. Kaipaisitko itsellesi/yrityksellesi selkeämpiä ajankäytön raameja? 
28. Tulisiko ajankäyttöä tehostaa jotenkin? 
29. Kuinka ajankäyttöä voisi tehostaa siten, ettei se kuitenkaan vaikuttaisi 

sisällöllisiin seikkoihin tai työntekijöiden motivaation? 
30. Mitä mieltä olet tv-tuotantojen projektinhallinnan haasteista yleisesti? 

Hyviä/huonoja kokemuksia? 
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