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Selkeä kommunikaatio

Ratkaisukeskeisyys 

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Jokainen projekti on uniikki ja haluamme etsiä kullekin
projektille sopivimmat ratkaisut. Meillä ei ole käytössä 
 kiinteitä, kaikissa tuotannoissa käytettäviä
esiintyjäkorvauksia tai roolittajien laskutushintoja, vaan
palvelumme ja hinnoittelumme voidaan koota tuotannon
tarpeiden mukaan budjetti, aikataulu ja toivottu lopputulos
huomoiden.

Kaikkien tuotantojen tilanteet elävät ja tarpeet muuttuvat
matkan varrella. Haluamme, että tiimimme on sekä toimiva
osa tuotantoa, että luotettava kumppani myös avustajille ja
esiintyjille. Infoamme aina myös ne hakijat, joita ei valittu
rooleihin sekä pyrimme pitämään valitut mahdollisimman
hyvin informoituna myös niissä tilanteissa, joissa lopullisia
päätöksiä esimerkiksi kuvausaikataulusta ja -paikasta
odotetaan. 

Haluamme olla osana tekemässä tarinoista oikeiden
ihmisten näköisiä. Pyrimme huolehtimaan siitä, että
projekteissa olisi edustettuna myös vähemmistöjä
esimerkiksi etsimällä esiintyjävaihtoehtoja useista eri
etnisistä taustoista. Meille on erityisen tärkeää, että
avustajien kohtelu sekä kuvauspaikalla, että roolituksen
aikana on ihmisläheistä ja tasa-arvoista. Meille kaikki
esiintyjät ovat yhtä tärkeitä heidän taidoista tai
tunnettuudesta huolimatta.

Palvelulupaus



Roolitustyö meidän päässämme

Tuotantoyhtiöltä saatavat tiedot roolitustarpeista ja työn suunnittelu

mahdollisesti jonkun tai useamman tekijämme työ alkaa valmistamalla tästä
purku ja käymällä se tuotantoyhtiön edustajien kanssa läpi
ennakkotyöhön voi myös sisältyä avustaja- ja pienroolibudjetin luominen tai 
 tämänhetkisten tarpeiden kulujen laskeminen ja päivitys 

esiintyjien etsiminen ja kontaktointi suunnitelman mukaisesti
mahdollisten shortlistien koostaminen ja esittely tuotantoyhtiölle 

Valintojen teko - joko tuotantoyhtiön päässä tai meidän tiimimme
toimesta ohjeistetun mukaisesti

normaalisti toimitamme ehdokkaiden tiedot PDF-tiedostona valintoja varten
pyynnöstä toimitamme myös self tapet ehdokkaista
valittujen informoiminen 
ei-valittujen informoiminen

Materiaalikoosteiden toimitus, tuotantoyhtiön laskutus,
esiintyjien ja tekijöiden palkanmaksu 

Tiivistys avustaja- ja pienroolien roolitusprosessista

Esiintyjäsopimusten teko ja kuvausinfojen tarkennus
sähköisten esiintyjäsopimusten lähetys
kuvausinfojen lähetys 
allekirjoitettujen sopimusten arkistointi

Kuvaukset
samat tekijämme voivat tulla myös kuvauspaikalle tai voimme rekrytoida
sinne eri tiimin, mikäli se on työn järjestyksen kannalta fiksumpaa
teemme roolitusta myös niin, ettemme itse ole kuvauspaikalla:
mainitsethan selkeästi toiveesi tästä tarjouspyyntövaiheessa!

esiintyjäsopimusten, matkakuluselvitysten, lopputekstitietojen ym.
toimitus tuotantoyhtiölle
laskutus sovitusti
palkanmaksu esiintyjille ja tekijöille tehdyn työn mukaisesti 

Voimme myös järjestää tässä kohtaa koekuvauksia, haastatteluja yms. 
Näistä tulee sopia selkeästi ajoissa, jotta voimme suhteuttaa arviomme
työmäärästä oikein.



Hintamme sisältävät aina mainitun työn lisäksi

Työn kokonaismäärään vaikuttavat

Erittelemme tarjouksiimme myös 

kriteerit avustajille (esim. esiintyjäkokemus, tietty ulkonäkö, tietty ikä)
kuvauslokaatioiden saavutettavuus 
mahdollisten matkakulujen korvaaminen
kuvausajankohta (arki vs. viikonloppu, päivä vs.yö) 
kuvauspäivän pituus
avustajapalkkion määrä ja laatu (työkorvaus, bruttopalkka, lahjakortti ym.)
avustajien kokonaismäärä
oheistyön määrä (esim. synkkaus edellisten toimijoiden kanssa, sisällön
muuttuminen työn lomassa, matkakorvausten ja tilitysten määrän käsittely)

työtilan tiimille Helsingin Punavuoressa
tarvittaessa tekijöiden koulutuksen sähköiseen roolitusohjelmistoon ja
esiintyjätietokannan käyttöön
tarvittaessa tekijöiden perehdytyksen avustajaroolitustyön normaaliin
prosessiin 
tekijöille yleisen konsultoinnin yhtiömme muilta ammattilaisilta

työn hinnat tekijäkohtaisesti
tekijöiden työpuhelinkulut tuotannon ajalta
sähköisen esiintyjätietokannan kuukausittaisen käyttökorvauksen
esiintyjien palkkojen ja palkkioiden lasku- ja maksukulut 
hallinnointikulut sähköisistä sopimuksista 

Hintaan vaikuttavat tekijät

Hinnoittelemme työn tekijä- ja tuotantokohtaisesti
hinnat pohjaavat aina liiton ja mahdollisen TES:in korvauksiin vastaavasta
työstä sekä työn ehdoista
summaan vaikuttavat myös tekijän vastuu tuotannossa, aikaisempi
kokemus sekä olemassaoleva koulutus 
esittelemme aina ehdottamamme tekijät ja teillä on mahdollisuus
haastatella heitä ennen päätöstä palvelun ostosta



 

Teemme roolitusta roolitusjärjestelmäämme (Gest) sekä sieltä löytyvää
esiintyjäkirjastoamme hyödyntäen. Roolitusjärjestelmämme tehostaa roolitusprosessia
monilta osin;
  
  - kustomoitujen hakulomakkeiden teko ja jako
  - esiintyjien etsiminen, sorttaaminen ja helppo kontaktointi esiintyjäkirjastosta
  - hakijoiden lajittelu erilaisten tagien alle ja sorttaus
  - ehdokkaiden tietojen printtaus siistissä PDF-muodossa
  - sähköisen sopimusten automaattinen täydennys henkilötietojen osalta
  - sähköisten sopimusten lähetys ja allekirjoitustoiminnon käyttö (VismaSign)
  - helppo viestintä esiintyjille järjestelmän kautta (massaviestit ja yksittäiset viestit
haluamilleen hakijoille ja kirjaston jäsenille)

 Roolittajamme perehdytetään aina ennakkoon näiden käyttöön, mikäli heillä ei olisi sen
käytöstä vielä kokemusta tai mikäli he kaipaisivat lisäapua joidenkin ominaisuuksien
käyttöön. Tarvittaessa apua saa myös tuotannon aikana. 

Sähköiset sopimukset tarkoittavat sitä, että avustajasopimukset lähetetään avustajille
roolitusjärjestelmästä, josta he saavat Visma Signin avulla turvallisesti allekirjoitettua
sopimukset sähköisesti ennen kuvauksiin saapumista. 

Suosittelemme avustajasopimusten tekoa sähköisesti, sillä tällä mm. säästetään paperia,
vältetään tehtyjen sopimusten hukkumista kuvausten pyörteissä ja helpotetaan sopimusten
sähköistä arkistointia kuvausten päätteeksi. Tämän myötä myös apulaisohjausosaston työ
kuvauspaikalla helpottuu. Olemme pilotoineet sähköistä sopimusprosessia avustajien
kanssa keväällä 2022 yhdessä pitkässä tv-sarjatuotannossa sekä useissa
mainostuotannoissa ja saaneet avustajilta paljon kiitosta käytännöstä. Myös
avustajaroolittajamme ovat kokeneet käytännön toimivaksi, vaikka näissä tuotannoissa
prosessia vielä opeteltiin ensimmäisiä kertoja.

Roolitusjärjestelmän ja esiintyjäkirjaston hinnoittelu jakautuu kuukausimaksuun ja
sähköisistä sopimuksista veloitettavaan sopimuskohtaiseen veloitukseen. Palkkiot
laskutamme lähtökohtaisesti 1,3 kertoimella.

Isompien roolien ja palkkojen kanssa (ammattinäyttelijät, useiden tuhansien korvaukset,
suuremmat kuvauspäivien määrät ym.) hinnoittelusta tulee sopia erikseen, mikäli
palkanmaksu halutaan suorittaa kauttamme. Tällöin kerroin riippuu mm.
sairastumiskorvauksista ja peruutusehdoista. 

Tarkemmin roolitusjärjestelmästämme, 
sähköisistä sopimuksista ja hinnoittelustamme



Haluatko kysyä lisää?

Jutellaan ja kustomoidaan 

teidän tuotantoonne 

sopiva paketti!

+358 40 5542086 
info@blockbustersgang.com
www.blockbustersgang.com
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