
Emilia Hänninen työskentelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa oopperakoulutuksen 

tuottajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 pääaineenaan musiikkitiede ja 

sivuaineinaan kulttuurituotannon suunnittelu, musiikkihallinto ja -tuotanto sekä taidehistoria. 

 

Opinnot 

 

Musiikin opiskelu ei ollut Emilialle itsestään selvää ylioppilaskirjoitusten jälkeen, vaan aluksi hän 

haaveili vakaasta ja varmasta lääkärinurasta. Pariin vuoteen lääkiksen ovet eivät kuitenkaan 

auenneet, joten Emilia päätti uskaltautua epävarmalle humanistiuralle ja haki musiikkitieteen 

pääaineopiskelijaksi.  

 Emilia muutti Jyväskylään Helsingin opiskelijapiireistä eikä aluksi tuntenut 

kaupungista ketään. Kavereita, kokemuksia ja monipuolinen verkosto löytyi kuitenkin aktiivisen 

järjestötoiminnan kautta. Emilia toimi opintojensa aikana Trioli ry:n rahastonhoitajana ja 

varapuheenjohtajana sekä kulttuurivaliokunnassa Kampus Kinon ja Jyrockin vapaaehtoisjoukoissa. 

Yliopisto-opintojen tärkein anti hänelle työelämän kannalta on ollut kulttuurinen ja 

musiikillinen yleissivistys sekä kirjoitustaidon hioutuminen. Konkreettista apua on ollut myös 

harjoittelumahdollisuuksista: yliopiston harjoittelutuki mahdollisti kaksi työllistymisen kannalta 

ratkaisevaa harjoittelujaksoa. Opinnoilta Emilia olisi kaivannut lisää syventymistä yksittäisiin 

asioihin, nyt laajoissa musiikkialan opinnoissa pystyttiin vain raapaisemaan pintaa. Myös musiikin 

laitoksen tarjoama musiikkihallinnon ja -tuotannon kokonaisuus vaikutti lupaavalta, mutta ei 

kuitenkaan antanut konkreettisia työvälineitä hallinnon ja tuotannon puolelle.  

 

Työkokemus 

 

Portin työelämään avasi Emilian kandivaiheessa saama harjoittelupaikka Radion 

sinfoniaorkesterissa. Tämä harjoittelu toimi ponnahduslautana seuraavaan harjoittelupaikkaan 

Helsingin juhlaviikoilla. Emilia on toiminut harjoittelijana myös UMO:ssa, tehnyt töitä freelance-

tuottajana, toiminut osa-aikaisena sihteerinä pienissä musiikkialan yhdistyksissä, toiminut 

festivaalikentällä tuottajana ja ollut myös vapaaehtoisena talkoolaisena useilla festivaaleilla (mm. 

Meidän festivaali, Avantin Suvisoitto, April Jazz). Hän on kokenut tärkeäksi nähdä musiikkialan 

toimintaa ruohonjuuritasolta ja tehdä myös vähemmän hohdokkaina pidettyjä asioita.  

 Emilia oli siirtynyt työelämään jo opintojen aikana. Hän teki maisterivaiheessa paljon 

opintoja etänä ja työskenteli samalla projektiluontoisesti. Hänen mielestään tutkintoa ja maisterin 

papereita arvostetaan, mutta työkokemuksella on ollut suurempi merkitys työllistymisessä. 

Työllistymiseen on Emilian mukaan varmasti vaikuttanut myös oma aktiivisuus hakeutua 

harjoitteluihin ja töihin. Yhtään työpaikkaa ei ole löytynyt suhteilla eikä harjoittelun jälkeen ole 



tarjoutunut vakituista työpaikkaa, vaan jokainen työ on täytynyt etsiä erikseen. Tosin tätä kautta 

verkostot ovat laajentuneet, samoin työkokemus.  

 

Nykyinen työtehtävä 

 

Tällä hetkellä Emilia toimii oopperakoulutuksen tuottajana Sibelius-Akatemiassa ja vastaa 

vuositasolla kahden oopperan toteutuksesta käytännön tasolla sekä laulumusiikin mestarikursseista 

ja erillistuotannoista. Käytännössä työ sisältää budjetin valvontaa, sopimusasioita, tiedotuksesta ja 

markkinoinnista vastaamista, aikataulutusta, palkkojen maksua sekä kaikenlaisia muita tuotantoon 

liittyviä tehtäviä. Työssä vaaditaan ennen kaikkea ihmissuhdetaitoja, kykyä nopeisiin päätöksiin, 

joustavuutta sekä positiivista asennetta.  

 Emilian tyypillinen työpäivä tuottajana riippuu siitä, missä vaiheessa 

oopperaproduktiota ollaan menossa. Esitysten lähestyessä ja esityskaudella työpäivät voivat olla 

jopa 14-tuntisia, täynnä tekemistä ja akuuttien asioiden hoitamista. Hiljaisemmalla kaudella 

valmistellaan tulevaa produktiota, mikä tarkoittaa käytännössä sähköpostien kirjoittamista sekä 

palavereissa istumista. Emilian mukaan oopperatuottajan työtä voi verrata festivaalityöhön, sillä 

hiljaisella kaudella on paljon vapaa-aikaa ja esityskaudella sitä ei ole juuri lainkaan. Työ vaatii 

joustamista vapaa-ajan suhteen, ja tuottajan onkin itse pidettävä huolta hyvinvoinnistaan ja 

kohtuullisista työajoista. Parasta tuottajan työssä on Emilian mielestä onnistumisen kokemukset 

sekä vaikutusmahdollisuudet opiskelijoiden tyytyväisyyteen että asiakkaiden oopperakokemukseen. 

Haastavaa työssä on laitosbyrokratia, johon Emilia ei ole vielä parinkaan vuoden jälkeen tottunut.  

  

Emilian näkemys tulevaisuudesta 

 

"Tähtään siihen, että voin tehdä mielekästä ja arvokasta työtä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi yritän kasvattaa teostuntemusta jatkuvasti, seurata kulttuurielämää niin musiikin kuin 

muunkin taiteen alalla ja oppia hieman kärsivällisemmäksi." 

  

 

 

 

 

   Ville Puronaho, Outi Räsänen & Sara Tulla 

  


