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Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry, SVÄV, on valtakunnallinen valo-, ääni- ja 
videosuunnittelijoiden ammattijärjestö sekä taiteilija- ja kulttuurijärjestö.  
 
SVÄV on perustettu vuonna 1992. SVÄV on yksi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n (Teme) 
jäsenjärjestöistä.  
 
Vastuullinen edunvalvonta, yhteisöllisyys, ajankohtainen jäsenviestintä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat 
SVÄV:lle tärkeitä arvoja ja tavoitteita.  
 
Vuoden 2022 vuosikokoukseen asti hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Vespa Laine ja hallituksen 
jäsenet Tero Aalto, Eero Auvinen, Mika Haaranen, Viljami Lehtonen, Ina Niemelä, Essi Santala, Heidi 
Soidinaho, Jori Tossavainen, Essi Santala. Opiskelijakenttää hallituksessa edustavat Outi Vedenpää ja Satu 
Kankkonen, varajäsenenä Iida Hägglund. 
 
 
TOIMINNAN PAINOPISTEET  
 
Edunvalvonta 
Ammattijärjestönä SVÄV huolehtii yhdessä Temen kanssa jäsenten edunvalvonnasta. Temen 7-jäseninen 
juristitiimi on ollut tehokas ja saanut neuvoteltua vuoden aikana Temen jäsenille yhteensä 185 000 euroa 
korvauksia ilman oikeudenkäyntejä. 
 
Teme sai yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa neuvoteltua vuoden 2022 alussa kaikki kahdeksan 
työehtosopimusta, joissa kaksi on yleissitovia: Teatterialan työehtosopimus ja Tanssinopettajien 
työehtosopimus. Normaalisitova on Elokuva- ja tv-tuotantoja koskeva työehtosopimus ja lisäksi Temellä on 
ns. yrityskohtaisia työehtosopimuksia viisi: Kansallisoopperan ja baletin kanssa, Suomen kansallisteatterin 
kanssa, Yleisradion sekä mediaringin ja Tikkurilan teatterin kanssa. 
 
SVÄV:n jäseniä koskee yleisimmin Teatterialan työehtosopimus, joka on voimassa 1.3.2022 - 28.2.2024, 
mikäli palkankorotuksista vuodelle 2023 päästään sopuun. Yleiskorotus 1.5.2022 on 1,5 %. Taulukkopalkat 
ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotuksen 
mukaisesti. Paikallinen järjestelyerä 0,5 % 1.9.2022. 

 
SVÄV toimii suunnittelijoiden kollegiaalisena yhteisönä ja pyrkii parantamaan alan ammattilaisten 
taiteellisen työn arvostusta. SVÄV pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon työelämän muuttuvat tarpeet. 
 
Yhteistyö Temen ja sen jäsenjärjestöjen kesken on tiivistä. Temen vastuulla on työmarkkinatoiminta ja 
jäsenten edunvalvonta. Teme vastaa luottamusmiestoiminnasta ja jäsenten työsuhdeneuvonnasta. 
Edustajamme osallistuvat Temen hallitustyöhön, TES-työryhmien ja muiden yhteisten 
edunvalvontatyöryhmien työhön, strategiatyöhön sekä viestintään. 
 
Suunnittelijan asema ja tulevaisuuden tavoitteet  
SVÄV haluaa taata jäsenilleen kunnolliset työolosuhteet sekä ammatillisen yhteisön. Kannustamme jäseniä 
sekä kaikkia AV-alan työntekijöitä vastuulliseen työntekoon. Suunnittelijoiden ammatillisen työn näkyväksi 
ja tunnetuksi tekeminen on SVÄV:lle tärkeää. Ydintoimintaa ovat koulutustilaisuuksien ja seminaarien 



järjestäminen sekä alan tunnustuspalkintojen, Säde-palkintojen, jakaminen. Alaa tehdään tunnetuksi myös 
somessa sekä muissa medioissa, kuten Temen kanavilla ja Meteli-lehdessä.  
 
Yhteisöllisyyden ja kollegiaalisuuden vahvistaminen on SVÄV:lle tärkeää. Järjestämme juhlia ja matkoja alan 
toimijoiden kanssa. SVÄV:n tilaisuudet ovat tärkeitä myös yhteisöllisyyden näkökulmasta. 
 
SVÄV puolustaa suunnittelijoiden asianmukaista kreditointia sekä painetussa että digitaalisessa mediassa. 
Valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ovat tekijänoikeuksien alaista työtä tekeviä ammattilaisia.  
 
Toimimme yhteistyössä mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun 
koulutusohjelmien, Suomen OISTAT- keskus ry:n kanssa, Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. 
 
Temen ja SAK:n jäsenedut ovat jäsenten käytössä. SVÄV pyrkii neuvottelemaan jäsenille lisää jäsenetuja.  
 
 
JÄSENISTÖ, JÄSENTILAISUUDET, PALKINNOT JA YHTEISTYÖSUHTEET 
 
Jäsenistö koostuu valo-, ääni- ja videosuunnittelijoista sekä alaa opiskelevista opiskelijajäsenistä. 
Jäsenmäärä oli 247 vuoden 2021 lopussa (vuoden 2020 lopussa se oli 250).  
 
Toimintavuonna 2022 SVÄV järjestää Säde-seminaarin sekä koulutuksia. Tero Aalto toteuttaa kaksipäiväisen 
3D-kurssin jäsenille 3.4. ja 10.4.2022. 
 
Säde-palkittujen kanssa järjestetään perinteinen Säde-seminaari, jossa palkitut suunnittelijat kertovat 
taiteellisesta työstään ja osallistujat voivat tutustua heidän työmetodeihinsa ja työskentelyn prosesseihin 
keskustelujen ja luentojen kautta. Säde-seminaari järjestetään syksyllä, kun Säde-palkinnot on jaettu 
29.5.2022. 
 
Säde-palkinnot 
Säde-palkinnot ovat kunniamainintoja, joita jaetaan vuosittain 1-3. Palkinnot ovat Valo-söde, Ääni-säde ja 
Video-säde. Palkinnoista päättää SVÄV:n hallitus jäsenten ja alan toimijoiden tekemien esitysten pohjalta. 
 
SVÄV on jakanut Säde-palkintoja vuodesta 2007 ja viime vuonna palkintoja alettiin jakaa yhdessä lavastus- 
ja pukusuunnittelijat ry:n (LP) kanssa. LP jakaa Lavastus- ja Puku-säteen. 
 
Kaikki Säde-ehdokkaat ovat julkisesti verkkosivulla https://sadepalkinto.wordpress.com/ 
 
Palkintokriteereissään hallitus toteaa: Säde-palkinnot jaetaan vuosittain ansioituneille tai lajityypissään / 
toimitaympäristössään erityisille kotimaisille valo-, ääni- ja videosuunnittelijoille. Palkinnon saaja voi olla 
henkilö, yhteisö tai muu taho.  
 
Säde-palkinto on usein jaettu teatterialan yhteisessä Thalia-juhlassa, mutta se järjestetään nykyään vain 
joka toinen vuosi. Tänä vuonna Säde-palkinnot jaetaan SVÄV:n vuosikokouspäivänä 29.5. Temen yhteisessä 
kevätjuhlassa. 
 
 
TALOUS JA VIESTINTÄ  
 
SVÄV:n talous muodostuu jäsenmaksutuloista ja erikseen haettavista apurahoista. SVÄV:n toimintaa johtaa 
hallitus ja käytännön edunvalvonta- ja järjestötöitä tekee Temen toimisto, joka on myös SVÄV:n toimisto.  
 

https://sadepalkinto.wordpress.com/


Hallituksen yhteyshenkilö on Temen tiedottaja ja työehtoasiantuntija Anne Saveljeff. Muut Temen 
työntekijät ovat SVÄV:n jäsenten palveluksessa: juristitiimi, toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, jäsensihteeri 
ja työehtoasiantuntijat. 
 
Jäsenmaksut maksetaan Temelle, joka huolehtii työttömyyskassan jäsenmaksujen ja jäsenjärjestöjen 
osuuksien tilittämisestä. SVÄV on osakkaana Resteme Oy:ssa, joka hallinnoi temeläisten jäsenten käytössä 
olevaa asuntoa Berliinissä. SVÄV:lla on edustaja Restemen hallituksessa.  
 
Yhdistyksen verkkosivut ovat teme.fi -sivustolla. Niitä ylläpitää Temen tiedottaja. Hallitus ylläpitää SVÄV:n 
somea ja jakaa aktiivisesti Temen ja Metelin ajankohtaisia postauksia. Näin vahvistetaan jäsenten 
temeläistä identiteettiä.  
 
SVÄV:n jäsenet saavat viikottain Temen Temeläinen-uutiskirjeen. Omia jäsenkirjeitä SVÄV lähettää tarpeen 
mukaan ja noin kahdesti vuodessa puheenjohtajan tervehdyksen.  
 
Säde-valinnoista tiedotetaan julkisella tiedotteella, joka lähetetään alan medioihin ja palkinnon saaneisiin 
tuotantotahoihin. Säde-ehdokkuuksista tiedotetaan ehdokkaille. Säde-valinnoista tiedotetaan valituille ja 
muille laitetaan tiedoksi, että valinta on tehty. Säde-vastaava päivittää Säde-sivuja.  
 
Meteli-lehti on kaikkien temeläisten oma järjestöjulkaisu. SVÄV:lla on edustus lehden toimitusneuvostossa. 
Meteliin on hyvä tarjota silloin tällöin SVÄV-aiheisia tai valo-, ääni- ja videosuunnittelua koskevia juttuja ja 
juttuvinkkejä.  
 
SVÄV kannustaa Temeä ottamaan käyttöön sähköiseen jäsenkorttiin liittyvän tiedottamisen ja asiasisällöt, 
jotta kortti vastaisi nykyaikaista sähköisyyden ideaa.  
 
SVÄV:n nimen kirjoitusasut eri kielillä ovat:  
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry (SVÄV)  
Lighting, Sound and Video Designers in Finland  
Finlands ljus, ljud- och videodesigners rf 
 
 
Huhtikuussa 2022 SVÄV:n hallitus 


