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OLE HYVÄ, HYBRIDIOPPAAMME!
 

Tämän oppaan avulla olemme jäsentäneet omat ajatuksemme

hybriditilaisuuden onnistumisen elementeistä. Toivottavasti myös sinä saat

oppaasta apua hybriditilaisuutesi toteutukseen!
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HYBRIDI-
TILAISUUDEN
PERUSTEITA

Suunnittele etä edellä. 



Mikä hybridi?
Kolme erilaista esimerkkiä hybriditilaisuuksista.

Useimmiten

hybriditilaisuudella

tarkoitetaan tätä. 

Puhujat (t) ja  osa
osallistujista on

paikan päällä ja osa
osallistujista on

etänä

Hybriditilaisuus on monen eri osallistumistavan
yhdistelmä. Tilaisuuden osallistujat ja/tai

puhujat ovat osin paikan päällä, osin etänä.

 

Tilaisuuden puhujat voivat

kokoontua yhteen

esimerkiksi studiolle, mutta

kaikki osallistujat ovat

etänä.

Puhuja(t) paikan
päällä, osallistujat

etänä

Osa etäosallistujista voi

osallistua yhdessä eli

muodostaa ns. kisakatsomoita

tai etäpisteitä muiden alueen

etäosallistujien kanssa.

Puhuja(t) ja osa
osallistujista paikan

päällä, osa osallistujista
etäpisteissä yhdessä



Mikä on ideaalimiehitys hybriditilaisuudessa?

ROOLIT HYBRIDITILAISUUDESSA

Fasilitaattori / juontaja
Asiantuntija / esiintyjä

Tekninen tuki
Chatin moderaattori

Muistiinpanojen tekijä 
Graafinen fasilitaattori

"Loistava" miehitys: 

 
Vs. one person

does it all -show



VETÄJÄ
Tilaisuudella on aina vähintään vetäjä. Vetäjä voi olla puhuja, puheenjohtaja,

tilaisuuden suunnittelija tai järjestäjä tai fasilitaattori tai jokaisessa näissä

rooleissa voi olla oma henkilö. Vetäjän vastuulla on, että tilaisuus onnistuu. 

Hybriditilaisuudessa  onnistumisen kannalta on olennaista, että tilaisuudella

on erillinen henkilö, joka vastaa tekniikasta - erityisesti tilaisuuden aikana.

Tekniikasta vastaava henkilö voi huolehtia myös esimerkiksi chatista

tilaisuuden aikana tai siihen voi olla roolitettu eri henkilö.  Tekniikkavastaava

vastaa teknisisten haasteiden selättämisestä erityisesti tilaisuuden aikana.

Osallistujana hybriditilaisuudessa on olennaista perehtyä tilaisuutta ennen tulleisiin

ohjeisiin sekä varmistaa etukäteen, että itsellä on luottavainen olo osallistua teknisesti

hybriditilaisuuteen. Mikäli näin ei ole, on myös osallistujan vastuulla olla yhteydessä

etukäteen tilaisuudesta vastaavaan henkilöön varmistaakseen sujuva osallistuminen.

TEKNIIKKA-
VASTAAVA

OSALLISTUJA

Suositus, että tilaisuudessa on vetäjän lisäksi
vähintään tekniikkavastaava. 

ROOLIT
HYBRIDITILAISUUDESSA



 

ONNISTUNEEN
HYBRIDITILAISUUDEN

LÄHTÖKOHDAT

Kirkasta ennen

muuta

hybriditilaisuuden

tavoite.

 

KIRKASTA
TAVOITE

Suunnittele 

käytännössä

kahta tilaisuutta

yhtä aikaa.

TUPLA-
SUUNNITTELE

Tarkasta ja testaa

tekniikka

harjoittelemalla

 (tietokoneet, mikit,

kamerat, ohjelmat).

Testaa myös netin

nopeus ja pidä

huolta, että sinulla

on varanetti.  

VARMISTA
TEKNIIKKA
(TESTAA!)

Ohjeista

mieluummin yli kuin

ali. Ohjeista

etukäteen,

tilaisuuden aikana ja

jopa jälkikäteen.

YLIOHJEISTA

Ole kärppänä ja

mukaudu tilanteisiin

- ole valmiina

ottamaan

suunnitelma X

käyttöön

tarvittaessa!

VARAUDU
REAGOIMAAN



YHTEIS-
TYÖSKENTELYN

VÄLINEET

Esimerkiksi jos tilaisuus pidetään
Teams:ssa, on Teams:ssa itsessään
dokumentoinnin ja työskentelyn tapoja,
joita voi hyödyntää. Oleellista on, että
valitut välineet ovat mahdollisimman
helppokäyttöisiä osallistujille ja niihin on
helppo kirjautua sisään. 

Esimerkkejä välineistä: 

Aluksi valitaan, missä
työskentelyvälineessä 

 hybriditapaaminen toteutetaan,
vaihtoehtoina mm. yleisimmin käytetyt

Teams, Zoom ja Google Meet.
Useimmilla meistä tämä riippuu oman

organisaation jo tehdyistä valinnoista ja
jokaisella tapaaminen onnistuu,

pienehköjä eroja toiminnallisuuksissa
toki on.

 
Varsinaisen kokoussovelluksen tai

muun tapaamisohjelman lisäksi usein
tarvitaan  väline(et) siihen, mitä kautta

yhteistyöskentely tapahtuu tai
vähintäänkin täytyy päättää mihin ja 

 miten tilaisuuden kulkua
dokumentoidaan. 

GoogleDocs

Miro

Mentimeter

Trello

Mural

AnswerGarden

Viestiseinä® 

Howspace

Bloochat.com Tlk.io



TUPLA-
SUUNNITTELE

 Kun suunnittelet sisällön ja ohjelman
molemmista näkökulmista, vältyt tai
ainakin osaat varautua yllätyksiin
paremmin. Silloin et joudu keksimään ad
hoc miten fasilitaattorina tai tilaisuuden
vetäjänä luovit yllättävässä tilanteessa. -
jos joku ei näe ohjeita tai pysty
osallistumaan yhteistyöskentelyyn tai ei
kuule jotakuta osallistujaa tai ei näe
oikeastaan mitään relevanttia. 

Kun suunnittelet tilaisuuden
etäosallistujan näkökulmasta, ovat
“olosuhteet” ja suunnitelmasi
todennäköisesti sellainen, johon myös
paikan päällä olevat pystyvät ottamaan
yhtä lailla osaa. 

 

Käytännössä kun suunnittelet

hybriditapahtumaa, suunnittelet kahta

yhtäaikaista tilaisuutta: sekä fyysistä,

paikan päälle tulijoiden tilaisuutta että

etätilaisuutta, johon osallistutaan omilta

läppäreiltä paikkariippumattomasti. 

 

Jos haluaisit päästä helpommalla kuin

“tuplasuunnittelulla”, silloin ei kannata

hybridiä järjestää. Järjestä silloin puhdas

virtuaalitilaisuus tai puhdas paikan päällä

tapahtuva livetilaisuus. 

 



TILAISUUDEN
JUOKSUTUS

Tilaisuuden juoksutusdokumentti  eli käsikirjoitus on erittäin tärkeä
suunnittelun ja toteutuksen apu. Siinä käydään läpi kunkin vaiheen kesto,
sisältö ja roolit. Juoksutukseen voit lisätä myös näytettävän median sekä

osallistujien osallistamisen tavat. 

 
Kuvitteellisen hybriditilaisuuden juoksutusdokumentti:

Hybriditilaisuuksissa on hyvä olla myös
toteuttajien välinen ”kuuma linja”, esim.

WhatsApp ryhmä. 
 



"YLI"-
OHJEISTA

 Hybriditilaisuuksia ennen, sen aikana ja

jopa sen jälkeen on syytä ohjeistaa

mieluummin yli kuin ali. Ohjeista paikan

päälle tulijat. Ohjeista etäosallistujat.

Sisällytä ohjeistuksiin myös tilaisuuden

odotustenluontia ja mitä osallistujilta

odotetaan, mahdollisesti myös asioiden

ennakkotyöstöä tai ennakkotehtäviä. 

 

Testaa ja ohjeista tarvittaessa tekniikka

myös osallistujien kanssa. Ohjeista

tilaisuudessa kaikki tehtävät ja harjoitukset

ja tauot mieluiten tuplana, sanoen (ja

toistaen sanomasi) sekä myös visuaalisesti

esim. kirjoittaen. 

 

Huomioi ilmoittautumislomakkeessa:
Osallistujat valitsevat ilmoittautuessaan

osallistuvatko he tapahtumaan verkossa

vai fyysisesti paikan päällä.

verkko-osallistujat saavat webinaarilinkin

ja live-osallistujat saapumisohjeet paikalle

 

Jo alussa on myös hyvä kuvata kuinka

osallistuminen tapahtuu käytännössä.

Live-osallistujat haluavat tietää

saapumisohjeet ja lähistöllä olevat

majoitusmahdollisuudet, online-

osallistujat taas kuinka linjoille liitytään,

minkä ohjelmiston kautta ja suositellaanko

esimerkiksi pitämään videoyhteys auki.

 
 



Kerro ohjeissa, miten ja mistä tilaisuuteen pääsee teknisesti

mukaan ja mahdolliset kokousvälineeseen liittyvät tekniset

lisätiedot (rajoitukset tai suositukset esimerkiksi siitä, mitä

selainta käyttää).

Voit suositella myös ulkoisen mikrofonin käyttöä, yksittäiselle

etäosallistujille yleensä kätevin äänen kannalta on ns. headset-

mikki (kuulokkeet, joissa mikki tulee suun kohdalle). 

Kerro, että tilaisuudessa työskennellään oman tietokoneen

/sähköisten työvälineiden kautta, joten jokainen osallistuja

tarvitsee oman laitteen jolta osallistua. 

Jos joku haluaa testata tekniikkaa etukäteen, kerro miten tämä

voi olla mahdollista (esim. 15 min ennen tilaisuutta). 

Kerro, mitä osallistujat voivat tehdä, jos yhteydet eivät jostain

syystä toimi (esim. jos sinun on mahdollista nimetä joku muu

tekniseksi tukihenkilöksi tilaisuuden ajaksi, se kannattaa tehdä). 

Kerro ohjeissa, missä tilaisuus pidetään fyysisesti (osoite ja

paikalle tuloon liittyvät tiedot kuten parkkipaikat, lisää

tarvittaessa linkki karttaan). 

Kerro minkälaiset välineet paikan päälle tulisi tuoda (oma

tietokone tai muu väline, jolta käyttää sähköisiä työvälineitä

tilaisuuden aikana). Kerro mikäli tilaisuudessa työskennellään

oman tietokoneen /sähköisten työvälineiden kautta, joten

jokainen osallistuja tarvitsee oman laitteen jolta osallistua

yhtälaisesti. 

OHJEET ETÄNÄ OSALLISTUVALLE

Ohjeista etukäteen etänä osallistujat ja paikan
päälle tulevat osallistujat erikseen. 

ENNEN TILAISUUTTA: 
OHJEISTA OSALLISTUJAT

OHJEET PAIKAN PÄÄLLÄ OSALLISTUVALLE



OHJEISTA
OSALLISTUJAT

TILAISUUDEN ALUSSA
•Jos mahdollista, nimeä erillinen
tekninen tukihenkilö etäosallistujille 
•Kerro tiiviisti ketä on paikalla.
•Kerro, jos tilaisuudesta tehdään
tallenne ja mihin sitä käytetään. 
•Kerro miten osallistujat voivat pyytää
puheenvuoroa tilaisuudessa. 
•Myös koulutuksen muut käytännön
asiat: milloin taukoja, pelisäännöt ym.

Jos etäosallistujissa on paljon ko.
tekniikan ensikertalaisia: pidä

tekniikkavartti tai puolituntinen
juuri ennen tilaisuutta, jotta

osallistujat pääsevät halutessaan
tarkastamaan osaltaan tekniikan

toimivuuden. 
 

VÄLINEET:
 Millä välineillä työskennellään

 
MIKIT: 

 -Miten kaikki kuulevat toisensa
 -Ohjeista, että kaikkien

osallistujien tietokoneiden
kaiuttimet/äänet on pois

päältä/mutetettu, etteivät äänet
lähde kiertämään.

 
 



TILAISUUDEN 
JÄLKEEN

 Toteuttajien palautekeskustelu
On tärkeää, että toteuttajat pitävät
myös yhdessä lyhyen
palautekeskustelun, jossa käydään
läpi 1) mikä meni hyvin 2)missä on
parantamisen varaa tai kehitettävää
3) sovitaan tämän perusteella
mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

Sovittujen toimenpiteiden
seuraaminen
Pohdittavaksi: Miten varmistat, että
tilaisuudessa sovitut asiat menevät
eteenpäin? 

 
-Tilan tekniikan ”purkaminen”, jos

ko. tilaa käytetään muihinkin
tarkoituksiin 

- Mahdollisen tallenteen
editoiminen ja käsitteleminen

sovitulla tavalla. 
-Mahdollisten muistiinpanojen ja

lopputulosten siistiminen ja
lähetys kaikille osallistujille

-Palautteen kysyminen
osallistujilta - vain palautteen
kautta voit oppia ja kehittyä

 
 



Tekniikka
tutuksi

Kun otat tekniikan haltuusi, voit
keskittyä olennaiseen eli sisältöön.

Esimerkki:  Jabra 710  (kuvassa) toimii hyvin konferenssimikkinä hybridissä



Ääni kiertää
kun tekee

ryhmätöitä

Teknistä
säätöä

(netti, äänet)

Puhujista
näkee vain

silhuetit 
(huono

valaistus)
Kaikilla ei ole

koneita
mukana -
erilaiset

osallistumisen
välineet Vetäjä

ei näe kaikkia
osallistujia

Kokeillaan
liian monia

työvälineitä
samassa

tilaisuudessa

Osallistujat
eivät kuule

toisiaan
(ääni ei kuulu)

 

YLEISIÄ TEKNIIKKAAN LIITTYVIÄ HAASTEITA



Se, minkälaista tekniikkaa tarvitset, riippuu siitä, minkä asioiden tulee
onnistua tilaisuudessa. Tekniikkaa ja teknisiä valintoja kannattaa miettiä

seuraavista näkökulmista: 

MINKÄLAISTA TEKNIIKKAA TARVITSET?

Miten varmistat, 

että kaikki osallistujat ja

puhujat

kuulevat toisensa?

- Mikit paikan päällä (esim.

konferenssimikki)

Ääni

Miten kaikki osallistujat

ja puhujat näkevät

toisensa?

- Screenit paikan päällä niin,

että puhujat ja osallistujat

näkevät  etäosallistujat ja

mahdollisen esityksen.

Video

Millä tavoin ja välineillä

osallistujat voivat

työskennellä yhdessä?

- Valitse välineet niin, että

kaikki voivat työskennellä

mahdollisimman tasa-

arvoisesti 

Työskentely



VARMISTA
TEKNIIKKA

  mikitykset paikan päällä oleville -
saadaanko kaikki paikalla olijat
etäosallistujille riittävästi kuuluviin, 
saadaanko kaikki osallistujat riittävän
hyvin toisilleen nähtäville screeneille tai
tietokoneille, 
onko osallistujilla yhtälaiset tekniset
työkalut, joilla tilaisuuteen voi osallistua
(esimerkiksi jos halutaan dokumentoida
tai yhteistyöstää tilaisuudessa jotakin).

Hybriditilaisuuksien yleisiä tekniikkaan
liittyviä kipukohtia ovat

Nämä ovat pieniä, helposti ratkaistavissa
olevia asioita, mutta
osallistumiskokemukseen kuitenkin
merkittävästi vaikuttavia elementtejä, jolloin
ne toki vaikuttavat myös tilaisuuden
"kokonaisarvosanaan”. 

Tekniikka on ehkä se useimmiten

pohdintaa aiheuttava kohta

hybriditilaisuuksissa ja siinä on toki monia

mahdollisia valintoja, mutta myös

simppeleitäkin ja toimivia toteutuksia on

mahdollista tehdä. 

 

On mahdollista tehdä hybriditilaisuus

kiinnittämättä liikaa huomioita

tekniikkaan, vaan antaa tekniikalle se

paikka joka sille kuuluu. Testaa tekniikka

aina ennen tilaisuutta, jolloin varmistut

tekniikan toimivuudesta ja voit tämän

jälkeen keskittyä rauhassa tilaisuuden

sisällön suunnitteluun.

 



Esimerkki konferenssimikistä
+ kauiuttimesta: Jabra 510

MIKIT
JA ÄÄNENTOISTO

PAIKAN PÄÄLLÄ
Hyvä konferenssimikki on
hybriditilaisuuksien äänen avain.
Riittävän hyvällä konferenssimikillä
saat hoidettua sekä paikalla olevien
puhujien ja osallistujien äänet sekä
etäpuhujien äänet samalla kertaa. 

Mikäli tilaisuus on isompi kuin
konferenssimikit antavat myöten,
kannattaa äänisuunnitteluun palkata
ulkopuolinen asiantuntija. 

Kaikkein olennaisinta tekniikan
näkökulmasta on, että kaikki

osallistujat ja fasilitaattori
kuulevat toisensa. Paikan päällä

olevien omien koneiden mikit
tulee lähtökohtaisesti pistää kiinni

/ mutettaa, ettei ääni lähde
kiertämään. 

 
Etäosallistujien äänet pitää saada

kuulumaan myös paikan päällä
osallistuville. 

 
 



Meeting Owl Pro on yksi
vaihtoehto, jossa yhdistyy
sekä 360 -kamera että 8
mikkiä. Toimii 5 metrin
säteellä mikkinä,
kauiuttimena sekä 
 kamerana.

KAMERAT
PAIKAN
PÄÄLLÄ

Fasilitaattorin kamera voi olla
yksinkertaisimmillaan tietokoneen
kamera tai tietokoneeseen kytketty
ulkoinen webbikamera – tämä tulee
asettaa niin, että se kuvaa sitä aluetta,
missä fasilitoijan on luonnollisilta olla
suurimman osan ajasta.

Yleiskuva huoneesta on haastavampi
kysymys ja ideaalitilassa
yleiskuvakamerana olisi erillinen
kamera jalustalla, joka on kytkettynä
tietokoneeseen. 

Yleiskuvaksi kelpaa paremman
puutteessa myös tietokoneen kamera
tai ulkoinen webbikamera tai kännykän
kamera. Oleellista on, että kamera
asetetaan niin, että siitä näkyy koko
huoneen osallistujat riittävän hyvin. 

Ideaalitilassa paikan päällä olevista
saataisiin ainakin seuraavat näkymät: 
-1 kamera kuvaa tilaisuuden vetäjää /

fasilitaattoria
-1 kamera kuvaa yleiskuvaa koko

tilasta, jossa näkyy kaikki osallistujat
TAI jokainen osallistuja kuvaa oman

koneen kameran kautta itseään

 



Varmista, että kuva on selkeä. 
Varmista, että tila on riittävän valoisa

ja valo tulee edestäpäin.

Esimerkki edullisesta
webbikamerasta, jonka voi
laittaa myös jalustalle ja
jossa on myös mikki:
LOGILINK UA0378. 

Esimerkki kuulokemikistä
JabraEvolve 65 MS Stereo
Headset

ETÄOSALLISTUJAN
TEKNIIKKA

ETÄOSALLISTUJAN
MUISTILISTA

Etäosallistujien teknisiin
valintoihin ei useinkaan pysty
vaikuttamaan, mutta onneksi

ainakin uusissa tietokoneissa on
integroituna hyvä mikki +

hyvälaatuinen webbikamera.
Äänen ja kuvan laadun

takaamiseksi etäosallistujille voi
suositella kuulokkeita ja erityisesti

kuulokemikkejä.
 

Varmista, että nettiyhteytesi on 
hyvä.  Voit testata nettisi nopeuden

esim. näistä: speedtest.fi ja
nopeustesti.fi

 Testaa, että ääni kuuluu selkeästi.

 Käytä taustakuvaa tai huomioi 
muutoin taustasi siisteys. 



Tilajärjestelyt

Oikeat tilajärjestelyt tukevat tilaisuuden
onnistumista. 



LIVETILAN
ASETTELU
HYBRIDISSÄ

MIKKIEN ASETTELU
Äänen toimivuus on tilaisuuden ydin.
Vaikka huono kuvanlaatu voi ärsyttää,
pystyy tilaisuutta jatkamaan. Mutta jos ääni
ei kuulu, ei asia etene. Äänen toimivuus on
siis kaiken A ja O, joten asettele ja testaa
mikit huolella. Fasilitaattorille kannattaa
antaa oma mikki (esim. kiinnitetty
kravattimikki). Osallistujien äänen pystyy
pienessä tilaisuudessa nappaamaan
esimerkiksi Jabra-mikillä, jonka asettelee
mahdollisimman keskelle osallistujia. 

MUUN TILAN ASETTELU: 
Asettele tila siten, että kaikki osallistujat
näkevät toisensa että fasilitaattorin sekä
mahdollisen esitysaineiston.

KAMEROIDEN ASETTELU:
Kameroiden asettelussa on

huomioitava tilan valaistus. Älä laita
kameraa niin, että valo tulee

esiintyjän/osallistujien takaa, tällöin
kamerassa näkyy vain esiintyjän tai

osallistujien silhuetit. Paras valaistus
on sellainen, joka tulee monelta eri

puolelta. (Esim. ns.
kolmipistevalaistus)

 

Trello

Viestiseinä® 

Valaistava
kohde

(vetäjä)

Va

Kamera

Valo

Valo

Valo



 

Vetäjä

ESIMERKKI PAIKAN PÄÄLTÄ 
(OSA OSALLISTUJISTA ETÄNÄ)

TILAN ASETTELU

Missä tilaisuuden vetäjän
kannattaa olla? 

Tilaisuuden vetäjä / fasilitaattori
on sellaisessa paikassa, josta
hän näkee kaikki osallistujat

sekä myös etäosallistujat.
Tämän lisäksi hänen pitäisi

näkyä hyvin myös
etäosallistujille (ja toki myös

paikan päällä oleville), eli
kamera pitää asetella hyvin

esimerkiksi valaistuksen
kannalta.

Näyttö, josta näkyy etäosallistujat  ja mahdollinen esitys- tai
yhteistyöstömateriaali

Esityskone (+kamera 2) ja
ekstrakone tai –screeni,

josta näkyy
etäosallistujat

Miten screenit kannattaa asetella, niin, että fasilitaattori näkee kaikki osallistujat?
Jos mahdollista, fasilitaattorilla kannattaa olla ns. esityskoneen lisäksi olla ekstratietokone tai screeni sitä

varten, että hän näkee myös etäosallistujat.

Kamera

Kamera

Huomioi 
valaistus.

 



ESIMERKKI 

TOIMIVA HYBRIDITILAISUUS

1 apuvetäjä

Etäosallistuja-
piste

KAIKISSA PISTEISSÄ: JABRA-KONFERENSSIKAUTIN,
APUVETÄJÄ + KAIKILLA OSALLISTUJILLA OMAT KONEET.

 

1 apuvetäjä

Etäosallistuja-
piste

1 apuvetäjä

Etäosallistuja-
piste

1 apuvetäjä

Etäosallistuja-
piste

Paikan päällä

myös osallistujia

Vetäjä paikan
päällä



Osallis-
taminen

Osallista sekä lähi- että etäosallistujia. 



MeWeUs

Learning Cafe

Pariporinat

Piirikeskustelu

Open Space

Kamera päällä Vai ei?

MITEN 
OSALLISTAN
HYBRIDISSÄ?

Osallistamiseen on lukuisia menetelmiä 
 Pääsääntönä on, että menetelmien täytyy
olla sellaisia että sekä lähi- ja
etäosallistujat voivat yhtälaisesti osallistua. 

Esimerkkejä menetelmistä, jotka toimivat
myös hybrideissä osallistamiseen:

Ikuisuussuosikkikysymys, johon on
monen monituista tapaa. Tässä kootut

vinkit:

Käänteinen
hiljaisuus

1.Huolehdi, että alussa jokaisen on
mahdollista osallistua - vapaamuotoinen

keskustelu, pariporina, chat, yhteinen
valkotaulutyöskentely. Tämä lisää

aktiivisuutta ja luottamusta. 
2. Kerro alussa selkeästi, miten voi
osallistua, kuinka puheenvuorot

pyydetään. 
3. Hyödynnä chattiä monipuolisesti.

4. Hyödynnä hymiöitä ja muita reaktioita.
5. Voit osallistaa myös hiljaisella

työskentelyllä. 
6. Jaa osallistujat pienryhmiin.

7. Hyödynnä kyselytyökaluja ja kysy
nopeita kysymyksiä (ns. polls).

Onnistuneeseen osallisuuden kokemukseen
vaikuttaa joskus myös se, onko kaikkien

osallistujien kamera päällä vai ei ja nähdäänkö
toisten kasvot: 



FASILITOINTI
HYBRIDITILAISUUDEN

TUKENA

Fasilitointi on tärkeä taito
hybriditilaisuuden sujuvoittamiseksi.

Fasilitaattorin näkökulmasta
hybriditilaisuus on huomattavasti

haastavampi asetelma kuin livetilaisuus tai
etätilaisuus. Käytännössä huolehdit

fasilitaattorina samaan aikaan kahden eri
ryhmän osallistumiskokemuksesta. 

Mikäli mahdollista, etsi itsellesi
fasilitaattoripari, jonka kanssa toteutatte

tilaisuuden yhdessä: toinen fasilitoi
livetilaisuutta, ja toinen huolehtii

etäosallistujista. On raskasta ja haastavaa
fasilitoida molempia yhtä aikaa. Tästä

kärsivät kaikki osapuolet.   

Fasilitaattori elää aina epävarmuudessa -

et voi tietää mitä tapahtuu. Näin on myös

hybriditilaisuuksissa. Mitä tapahtuu, kun koet

epäonnistuneesi? Ei tapahdu mitään. Voit oppia

seuraavalle kerralle. 

Armollisuus itseäni kohtaan - saan aloittaa

uudestaan. 

Fasilitointi on taito, jota oppii vain tekemällä. 

Ole armollinen itsellesi 

Mikäli et saa mukaan toista fasilitaattoria, pyydä
mukaan henkilö, joka tilaisuuden aikana auttaa
sinua huomioimaan, että kaikkien osallistujien

viestit huomataan. Erityisesti chatin
seuraamiseen tarvitsee toiset silmät. Usein
tähän voi kysyä  apua myös osallistujilta. 

 



DOKUMENTOINTI JA OSALLISTUJIEN
HUOMIOIMINEN

Tilaisuuden dokumentointi  voidaan jakaa kollegiaalisesti kaikille
(yhteistyöskentelyn dokumentointi tiettyyn paikkaan). Ohjeistukset,

yhteismuistiinpanot ja chat-keskustelu kannattaa jakaa jaetulla näytöllä myös
lähiosallistujille. Mikäi tilaisuus vaatii  virallisempia muistiinpanoja, valitaan 

 tilaisuudelle sihteeri. 
 

Tapahtumien tärkeintä antia on usein verkostoituminen. Livenä se tapahtuu
tietysti kasvotusten kohtaamalla ja mahdollisesti etukäteen sovittujen

tapaamisten myötä, mutta voit tuoda verkostoitumismahdollisuuksia myös
online-linjoille. Luo osallistujille LinkedIn-ketju tai -ryhmä, hyödynnä

verkostoitumisalustaa kuten Brella tai Tavata, tai käytä webinaarialustasi
erillisiä kokoushuoneita.

 
Jos tapahtuma on pitkä, tarjoa liveosallistujille mahdollisuus ruokailuun ja

suosituksia hyvistä majoituspaikoista lähistöllä. Myös etäosalllistujia
ilahduttaa kotiin/työpaikalle tilattu ruokaboxi. 



 Tilaisuuksien
mallintaminen

Nyt on aika mallintaa kuinka tilaisuuksia
toteutetaan.



TILAISUUKSIEN
MALLINTAMINEN

Minkälaisia hybriditilaisuuksia
järjestämme usein / harvoin?
Kenen kanssa?
Minkälaisia resursseja meillä on
käytössämme? Tekniikka?
Ohjelmat? Osaaminen? Mitä
uupuu? Mistä hankimme?

POHDITTAVIA
KYSYMYKSIÄ: 

milloin järjestätte lähi-, milloin
etä- ja milloin

hybriditilaisuuden
ohjeet kunkin tyyppiseen
tilaisuuteen: lähi-, etä- ja

hybriditilaisuus
minkälaista apua ja tukea

tarvitsette, mistä sitä saatte

Tehkää linjaukset omassa
organisaatiossa – miten
järjestätte tapahtumia ja

tilaisuuksia

 



Keskustelkaa yhdessä kuinka taklaatte nämä!

YLEISIÄ SUDENKUOPPIA

 
Vuorovaikutus

tökkiiÄäni kiertää
kun tekee

ryhmätöitä

Teknistä
säätöä

Luottamuksen
luonti on 

vaikeaa

Epäselvät
lopputulokset

Livekeskustelun
rytmi

liian nopeaa -
etäilijöiden

hankala
osallistua

Etäosallistujat
odottelevat

paikan päälle
tulijoita
takaisin
tauoilta

Puhujista
näkee vain

silhuetit 
(huono

valaistus)
Kaikilla ei ole

koneita
mukana -
erilaiset

osallistumisen
välineet

Osallistujat
eivät kuule

toisiaan
(ääni ei kuulu)

Vetäjä
ei näe kaikkia

osallistujia

Epäselvät
ohjeistukset

Etäosallistujat
unohdetaan
- tilaisuus on
suunniteltu
lähi edellä

Kokeillaan
liian monia

työvälineitä
samassa

tilaisuudessa

Ryhmädynamiikka
on kärsinyt

TEKNIIKKA TOTEUTUS

Epäselvät
tavoitteet



HUOLEHDI AINAKIN NÄISTÄ

ONNISTUMISEN ELEMENTIT

Tilaisuuden

tapahtumasivu, josta

osallistuja löytää

tarvitsemansa tiedon sekä

liveosallistumisesta että

online-osallistumisesta

TAPAHTUMASIVU

Kuten Zoom, Teams,

Google Meet

VERKKOKOKOUS-
TYÖKALU

 

Livetilaisuuden paikka

ja perinteiset järjestelyt

 

FYYSINEN PAIKKA

Varmista, että kaikki

osallistujat ja puhujat

sekä näkevät että

kuulevat toisensa.

ÄÄNI- JA
VIDEOYHTEYS

Älä tee kaikkea yksin.

Roolita itsesi lisäksi

vähintään tekniikka-

vastaava.

ROOLIT



Onko kaikki pakko opetella ja tehdä itse?
No ei sinun oikeasti ole pakko opetella alusta 

 asti näitä asioita - me autamme Sinua!

Voit ulkoistaa tilaisuuden teknisen toteutuksen Blue

Screen 404 –tiimillemme avaimet käteen -palveluna. 

Onko tekninen 
toteutus hankalaa?

Voit ulkoistaa fasilitoinnin ja tuotannon 

suunnittelun Majacca -tiimille. 

 

Onko tilaisuuden toteutuksen
suunnittelu ja fasilitointi hankalaa? 

www.bluescreen404.com

Tutustu ja lue lisää

www.majacca.fi 

Tutustu ja lue lisää 


