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TAPAHTUMATUOTTAJA
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, tapahtumatuottajan osaamisala
 (Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva peruskoulutus)

Työskenteletkö ilman soveltuvaa tutkintoa
ohjelmapalvelu- tai tapahtumatuotannossa?
Suunnitteletko tai toteutatko tapahtumia
vapaa-ajallasi musiikki- tai kulttuuriyhdis-
tyksessä, harraste- tai ystävyysseurassa?

Tapahtumatuottajana suunnittelet ja mark-
kinoit, myyt, tuotat ja toteutat asiakasläh-
töisiä yleisö- ja yritystapahtumia. Voit työs-
kennellä esimerkiksi tapahtumatuotantoyri-
tyksissä, yhdistyksissä tai säätiöissä, mat-
kailukeskuksissa, kunnissa tai itsenäisenä
yrittäjänä.

Koulutusaika
17.3.2008–16.1.2009
(Koulutus toteutetaan, mikäli hakijoita on riit-
tävästi.)

Koulutuspaikka
Virnatie 5 A, 01300 VANTAA

Viimeinen hakupäivä
22.2.2008

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu peruskoulun tai ylioppilas-
tutkinnon suorittaneille aikuisille, jotka halua-
vat kehittää ammatillista osaamistaan.

Koulutuksen toteutus
Opiskelun alussa opiskelijan ammattitaito
kartoitetaan ja laaditaan henkilökohtainen
suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Opis-
kelu toteutetaan monimuotokoulutuksena,
johon sisältyy 14 lähiopetuspäivää (klo 9.00 –
15.00), ohjattua ja itsenäistä verkko-
opiskelua, oppimistehtäviä sekä työssäoppi-
mista (2 + 3 kk).

Edupolin tapahtumatuottajan koulutus toteu-
tetaan tiiviissä yhteistyössä tapahtumatuotan-
tosektorin yritysten kanssa. Koulutuksen
suunnitteluun ja kouluttamiseen osallistuvat
mm. Idea ja Tuotanto Wolt Oy, BSG Marke-
ting Oy, Eventgarden ja Tuotanto- ja työnte-
koyhtiö Pågå Oy.

Teoria ja käytäntö lomittuvat aidosti ja osaa-
misesi syvenee. Matkailun ohjelmapalvelujen
ammattitutkinnon suoritat työelämän tutkinto-
na eli osoitat osaamisesi aidoissa työtehtä-
vissä henkilökohtaisen näyttösuunnitelman
mukaan

suunnittelemalla tapahtuman
tuottamalla ja toteuttamalla tapahtu-
man.

Käännä
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Opiskelijamaksu
450 €, joka sisältää tutkintomaksun 50,50 €.
Mahdolliset oppikirjat opiskelijat kustantavat
itse.

Koulutuksen sisältö
Tapahtumatuottajan koulutuksessa opiskelet
mm. seuraavia teemoja:

tapahtumaideoiden tuotteistaminen
vuorovaikutus-, neuvottelu- ja myynti-
taito
liiketoiminnan suunnittelu: budjetointi,
myynnin ja markkinoinnin suunnittelu
tekninen suunnittelu
turvallisuus, lainsäädäntö, luvat ja
vastuut

 tapahtuman tuottaminen ja tapahtu-
matuottajan rooli

Kouluttajat
Heidi Ekholm-Talas: BSG Marketing Oy:n
perustajalla ja toimitusjohtajalla on yli 17 vuo-
den kokemus tapahtuma- show- ja pr-alasta.
Hän on toiminut kahdeksan vuotta graafisena
suunnittelijana ennen yrittäjäksi ryhtymistään.

Heidi toimii aktiivisesti järjestötoiminnassa.
Hän kuuluu Kanta-Helsingin Yrittäjien halli-
tukseen ja toimii Hynyn – Helsingin Yrittäjien
Nuorten yrittäjien viestintäjohtajana. Hän kuu-
luu myös STAY:n (Suomen Tapahtumamark-
kinointiyhdistys) hallitukseen.

James Ennoila on Tuotanto- ja työntekoyhtiö
Pågå Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut
vuodesta 1994 tapahtumatuotantojen ja to-
teutusten eri osa-alueilla. Viime vuodet hän
on toiminut Apocalyptica -yhtyeen produktio-
managerina.

Eero Havia on matkakaupan ammattilainen.
Hänen yrityksistään EH-Avia Oy Travel Re-
sources tuottaa koulutuspalveluita sekä mark-
kinointiyhteistyötä tietyille valikoiduille kan-
sainvälisille matkailun tuottajille. Matkaviikko
Kustannus taas tuottaa matkakaupan reaali-
aikaisia online-uutispalveluita

Henna Hyttinen on kulttuurialan ammattilai-
nen. Hän on ammattinäyttelijä sekä kulttuu-
riohjelmapalvelujen tuottaja. Hän kouluttaa
ammattilaisia ja tulevia sellaisia mm. vuoro-
vaikutustaitojen ja tapahtumien järjestämisen
saralla

Tomi Paajanen on BSG Marketing Oy:n pro-
jektijohtaja ja hallituksen jäsen. Hän perusti
vuonna 2002 Eventgardenin, jonka hän myi
BSG:lle vuonna 2006. Hän omaa useiden
vuosien kokemuksen asiakas-, henkilöstö- ja
sidosryhmätapahtumien suunnittelusta ja
toteuttamisesta. Hänellä on myös kokemusta
elämysmatkojen toteutuksista Lapissa.

Jyri Räsänen on tapahtuma- ja AV -
tuotantoon erikoistuneen Idea ja Tuotanto
Wolt OY:n tuotantojohtaja. Hän on toiminut
vuodesta 1995 tapahtumatuotannon tapah-
tumatyöntekijänä, tuottajana, tuotanto- ja
henkilöstöjohtajana sekä toimitusjohtajana.

Lisätietoja
Maaria Piukkala, koulutussuunnittelija
puh. 020 513 1420
maaria.piukkala@edupoli.fi
www.edupoli.fi/matkailu

Hakulomakkeet
www.edupoli.fi/koulutuskalenteri tai
Pia Östlund, assistentti
Puh. 020 513 1528
Sähköposti: pia.ostlund@edupoli.fi

Sinussa on potentiaalia – käytä sitä!
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