
TUOTANTOASSISTENTIKSI TERO SAARINEN COMPANYYN  

 

Musiikkitieteen laitokselta vuonna 2010 valmistunut Maiju Lempinen työskentelee Tero 

Saarinen Companyssä tuotantoassistenttina. Tavoitimme hänet puhelimen ja sähköpostin 

välityksellä työpaikaltaan Helsingistä. 

 

Opiskeluajoistaan Musicalla Maiju Lempisellä on mukavia muistoja.  

- Opiskelu oli todella kivaa aikaa! Musicalta minulla on oikeastaan vain lämpimiä muistoja: 

pieni ja tiivis opiskeluyhteisö jakoi samat kurssit ensimmäisten vuosien ajan, kurssitehtävissä 

autettiin toisia ja tentteihin luettiin yhdessä. Henkilökunnan kanssa minulla oli lämpimät välit 

ja opintoja sai suorittaa joustavalla aikataululla. Soitin opiskelujen alkuvaiheessa viulua 

yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfiksessä, joka myöhemmin jäi työkiireiden takia. Sivuaineita 

opiskellessa tutustuin myös laajemmin muiden tiedekuntien opiskelijoihin ja nykyiseen 

kaveripiiriini kuuluukin entisiä Jyväskylän yliopistolaisia niin Musicalta, viestintätieteiden 

kuin yhteiskuntatieteidenkin puolelta. Ilokiven mustaa laatikkoa ja maistuvia ruokia on välillä 

ikävä! 

	  

Maiju Lempinen näkee musiikkitieteen opinnoissa paljon hyvää. Lahjakkaana viulistina hän 

valitsi musiikkitieteen pääaineekseen koska koki sen omakseen. 

- Musiikkitiede yhdisti kiinnostuksen kohteeni parhaiten: opiskelut liittyivät rakkaaseen 

harrastukseen, mutta aihetta lähestyttiin monipuolisemmasta näkökulmasta kuin mihin esim. 

ammattimuusikon tutkinto olisi valmentanut. Myös musiikkitieteen ”vapaus” oli kiinnostava 

asia: tutkinto muotoutui tekijänsä näköiseksi sen mukaan, mitä sivuaineita halusi suorittaa. 

 

Lempinen opiskeli sivuaineinaan musiikin hallintoa ja tuotantoa (ensin nimellä Music 

Management), Romaanista filologiaa (perusopinnot), Basic Business Studies (perusopinnot) 

sekä taloustieteiden puolelta palveluliiketoiminnan aineopintokokonaisuuden.  

- Jo opintojen alkuvaiheessa laitokselta kannustettiin suoraan tekemään	  ”poikkitieteellisiä” 

opintoja, eli valitsemaan kursseja muualtakin kuin humanistisesta tiedekunnasta. 

Ensimmäisenä vuonna suoritin enimmäkseen kieliopintoja ja muutaman Music Management-
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kurssin, jonka kautta heräsi kiinnostus syventää taloustieteen ja hallinnon tietämystä. Aloitin 

taloustieteiden opiskelut tekemällä ensin lyhyen sivuaineen nimeltä ”Basic Business Studies”, 

joka oli yleisluontoinen katsaus taloustieteisiin ja taloushallintoon. Taloustieteiden tiedekunta 

räätälöi myöhemmin etenkin humanisteille suunnitellun palveluliiketoiminnan 

aineopintokokonaisuuden, jossa pystyin hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteita 

paremmin. Aineopintokokonaisuus oli hyvin työelämälähtöinen ja ennen kaikkea 

pientoimijoiden/yrittäjien työllistymistä tukeva.  

	  

Maiju Lempiselle sekä pääaineella että sivuainevalinnoilla oli suuri rooli hänen myöhempään 

työllistymiseensä. 

- Musiikkitiede itsessään on sen verran laaja oppiaine, että tutkinnon painopisteet ja 

myöhemmin työelämässä saatava hyöty tarkentuivat lopulta sivuaineiden kautta. 

Työnhakuvaiheessa opinnoista oli selvästi hyötyä, sillä työnantajat tuntuvat arvostavan 

korkeakoulututkintoa kulttuurialalta. Tällä hetkellä olen työllistynyt niinkin onnekkaasti, että 

saan käyttää lähes päivittäin kaikkia tutkintoni osa-alueita.	  

	  
-‐	   Omassa työssäni selkein etu on pitkä tausta kulttuurin ja taiteen alalta: vaikka en 

työskentele suoranaisesti musiikin parissa, taiteellisten ydinsisältöjen ymmärtäminen on 

vahvuus myös muilla taiteenaloilla. Opiskelujen kautta oppi myös tuntemaan kulttuurialan 

rakenteen: suomalaisen kulttuuripolitiikan, ansaintalogiikan, julkisen ja yksityisen 

kulttuurisektorin erot yms.	  
Musiikkitieteen opintoihin Maiju olisi lisännyt enemmän konkreettisempia esimerkkejä 

työelämästä.	  

- Omana opiskeluaikanani ei järjestetty työelämätaito-kursseja niin aktiivisesti kuin nykyään. 

Työelämään sijoittuneita musiikkitieteilijöitä olisi ollut mukava kuulla ja kohdata enemmän. 

Ainejärjestömme Trioli järjesti onneksi aktiivisesti ekskursioita, joissa pääsi tutustumaan 

erilaisiin musiikkialan työpaikkoihin ja toimenkuviin.  
 

   

Töiden haussa alumnimme on aina ollut aktiivinen. Töitä hän etsi eri työpaikkafoorumeilta 

kuten aikakausi- ja ammattilehdistä, Oikotie- ja Aarresaari-palveluista. Hän tutki samalla 

myös harjoittelupaikkamahdollisuuksia. Itseänsä kiinnostaneen työpaikan Lempinen löysi 

Tero Saarinen Company:sta nopeasti jo ennen valmistumistaan. 
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 - Oman työpaikkailmoitukseni löysin niinkin tutusta paikasta kuin Helsingin Sanomien 

työpaikkailmoituksien joukosta. Lähetin hakemuksen, minut kutsuttiin haastatteluun ja 

muutaman haastattelukierroksen jälkeen sain työpaikan.     

Lempisellä on paljon työkokemusta myös opiskeluajoiltaan.  

- Työskentelin liki koko opintojen ajan osa-aikaisesti tehden sekalaisia töitä: toimin 

asiakaspalvelutehtävissä ja kirjoitin kulttuuriaiheisia juttuja englanninkieliseen 

ilmaisjakelulehteen. Työskentelin myös Operettiteatteri Bravo! –nimisessä kiertueteatterissa 

tuotantoassistenttina noin 1,5 vuoden ajan, josta oli myös selkein etu itse työnhakuvaiheessa. 

 

Lempinen arvelee työelämäpolkunsa muokkautuneen kiinnostustenkohteidensa ja 

aktiivisuutensa mukaiseksi.   

- Päällimmäisenä tulee mieleen kiinnostus kulttuuriin ja kieliin, sekä yleisesti utelias asenne 

kiinnostavia juttuja kohtaan. Ajauduin puolihuolimattomasti tuotantotehtäviin jo 

opiskeluaikoina, sillä tutustuin helposti ihmisiin ja lähdin mukaan juttuihin, jotka tuntuivat 

kiinnostavilta ja toimivilta. Jämäkkä ja päämäärätietoinen asenne johti usein siihen, että olin 

vastuussa projektien päälinjoista ja yleisestä järjestelyistä, joita nykyinenkin työnkuvani 

pitkälti sisältää. Tuotannossa pitää olla pitkähermoinen ja pystyä pitämään monia lankoja 

käsissä, jotka ovat samalla sekä työn paras että ”pahin” piirre.   

Tuotantoassistenttina Lempinen vastaa Tero Saarinen Companyn kiertuejärjestelyistä ja 

taloushallinnosta. Hän hoitaa kiertueiden matka- ja majoitusjärjestelyt, sopii käytännön 

asioista vierailuteattereiden tai festivaalien kanssa ja kokoaa kiertueaikataulut yhdessä 

teknisen tiimin kanssa. 

- Itse kiertueilla toimin kiertuemanagerina eli vastaan koko kiertueen kulusta. Tero Saarinen 

Companyn toiminta on laajalti kansainvälistä ja suurin osa esitystoiminnastamme suuntautuu 

ulkomaille; työkielinä ovatkin siis yhtä lailla englanti, suomi ja ranska. Kiertuejärjestelyiden 

ohella vastaan myös TSC:n taloushallinnosta ja laskutuksesta.   

Lempinen kertoo tuotantoassistentin tehtävissään vaadittavista taidoista. Hän mainitsee 

tarvitsevansa kielitaitoa, joustavuutta, paineensietokykyä, avoimuutta ja excelin käyttötaitoa. 

Asenne ja suhtautuminen käsillä oleviin tilanteisiin on Lempisen mukaan kaiken a ja o.  

 - Kansainvälisellä kentällä toimiessa tietynlainen ”diplomaattiasenne” on erittäin tärkeä 

hallita, sillä myytti jäyheästä suomalaisesta tuntuu välillä elävän turhankin kirkkaana 

ihmisten mielissä… Erilaisten kulttuurien käytännöt on tärkeä tunnistaa ja hallita, sillä 

hyvällä puhumisella ja neuvottelutaidolla kiperistäkin tilanteista voi selvitä sujuvasti. 
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Maiju Lempinen valmistui musiikkitieteen laitokselta vuonna 2010 eikä ole toistaiseksi 

tarvinnut lisäkoulutusta. Hän kokee nykyisen työtehtävänsä sopivan haasteelliseksi ja 

vastaavan hyvin koulutustaan. Lempinen visioi myös tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. 

- Kulttuuriala tuntuu selvästi omalta, siinä mielessä on hieno huomata että koulutus ei mennyt 

missään nimessä hukkaan. Kansainväliset tehtävät kiinnostavat, joten niiden parissa tulen 

varmasti työskentelemään jatkossakin. Oma pro gradu -tutkielmani käsitteli musiikkialan 

yrittäjyyttä, joten pidän vielä hieman ovea raollaan jopa yrittäjyyden suhteen… Kehittymistä 

on varmasti paljon luvassa vuosien varrella, olenhan kuitenkin vielä aivan urani 

alkuvaiheessa. Mutta eihän sellaista työtä sietäisikään jossa ei voisi kehittyä! 

 

Lisätietoa osoitteesta: www.terosaarinen.com 

 

 

Sigri Sauna-aho, Anu Rankila 

9.2.2012 

 


