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Mitä kysyttiin

- Ikää, asumisaluetta, perhesuhteita, 
koulutusta, toimeentuloa, vuosiansioita ja 
työllistymistä, työttömyyttä, freelancer-
identiteettiä, työskentelypaikkakuntaa 
(alueita). 

- Henkilökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat 
valintoja



Mitä kysyttiin jatkuu…
- Missä ja minkälaisissa työsuhteissa 

freelancerit toivoisivat työllistyvänsä 
- Minkälaisia tukitoimia 

freelancertyöskentelyyn kaivattaisiin
- Minkälaisia ongelmia freelancerit ovat 

työurallaan kohdanneet
- Mitä osaamista freelancereilla on 
- Millaiseen ja kenen järjestämään 

täydennyskoulutukseen freelancerit ovat 
osallistuneet



Vastauksia (259)
Vastaajien ikä

34-41 v.
26-33 v
42-49 v.
50-57 v.
Muut



Asumis- ja työskentelyalueet
Asuinalue:
- Uusimaa 69 %
- Pirkanmaa n. 13 %, Varsinais-Suomi, 

Pohjois-Savo seuraavina (7-8 %)

Työskentelyalue:
- Uusimaa 53 %
- Ympäri Suomen 22 %
- Pääosin jossain pienessä kunnassa 11 %
- Sitten muut isommat kaupungit



Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus *

Teak
Aalto
Amk
Ulkomaat
Muut

* Osalla useampi tutkinto



Nykyinen ammatti *(5 
kärjessä)

- Ohjaajat 32 %
- Tanssijat & koreografit 20 %
- Dramaturgit 17 %
- Lavastajat 14 %
- Pukusuunnittelijat 13 %
- Valosuunnittelijat 10 %

* Osalla useampi ammatti



Missä työllistyttiin jonkin 
verran/paljon (toimeentulo) v. 

2015? (6 kärjessä)
- Koulutus- ja opetustehtävissä 38 %
- Vierailija VOS-teatterissa 32 %
- Työttömyyskorvauksella 32 %
- Apurahalla omatuotannossa tai –

tehtävässä 24 %
- Vierailija VOS ulkopuolisessa 

ammattiteatteriryhmässä 23 %
- Vierailija VOS ulkopuolisessa teatterissa 

22%



Työttömänä v. 2015 olleiden 
työttömyyskorvauksen 

muoto
- Vastaajista 29 % ei ollut työttömänä 

lainkaan
- 12 % ei hakenut mitään työttömyysturvaa
- 23,5 sai ansiosidonnaista
- 19 % sai soviteltua päivärahaa (osittain 

työtön)
- 7 % sai Kelan peruspäivärahaa
- 8 % sai Kelan työmarkkinatukea
- 8 % pakkoyrittäjiä, tuen ulkopuolella



Vastaajien freelancer-
identiteetti (6 kärjessä)*

1. Sirpalekeikkailija, tekee monenlaista 
lyhyttä keikkatyötä 51 %

2. Työsuhteinen free teatterissa 39 %
3. Muulla työllä (asiantuntija, opettaja) 

itsensä työllistävä 33 %
4. Sinnittelijä (tekee palkatonta työtä 

ylläpitääkseen ammattitaitoa) 30 %
5. VOS-ulkop. Teattereissa/ryhmissä 

toimiva free 24 %
6. Monitait. itsensä työllistäjä 23%
* Monella useampi identiteetti



Ansiot v. 2015
Ansiot v. 2015

Alle 14 500
14 501-18000
18 001-23 000
23 001-28 000
28 001-33000
33 001-38 000
38 001-43 000
Yli 43 000



Freelancerin työtä ohjaavat 
tavoitteet (paljon/eritt. 

Paljon), 6 kärjessä
Oma taiteellinen näkemys 84 %

Vapaus 77 %

Yhdessä luominen, uudet 
menetelmät

66 %

Mahdollisuus taiteella vaikuttaa 
ihmisten hyvinvointiin, 
tasavertaisuuteen

65 %

Vaikuttaa yhteiskunnallisesti 59 %

Kuulua yhteisöön, jolla sama 
taidekäsitys

58 %



Mitkä tavoitteet vähiten 
ohjaavat työtä

1. Palvella tiettyä ideologiaa, 
uskomusjärjestelmää

2. Tehdä mitä vaan tarjotaan
3. Erikoistua teatterin asiantuntijana
4. Erikoistua tiettyyn taiteen tekemisen 

tapaan tai muotoon
5. Olla tunnettu taiteilija



Missä työskentelisi 
tulevaisuudessa, jos saisi 

valita
1. Kaikkialla, erimittaisissa tehtävissä, 

täystyöllistettynä
2. Vierailijana VOS-teatterissa
3. Missä tahansa tehtävässä, joka vastaa 

omaa taiteellista, moraalista, ideologista 
jne. näkemystä

4. Monitaiteellisessa tuotannossa



Vastaajien mielestä paras 
ansaintatapa

1. Mikä tahansa palkkatyösuhde, jossa 
kohtuullinen palkka

2. Päätoiminen, pitkäaikainen palkkatyö
3. Taiteilijapalkka
4. Kansalaispalkka/taiteilijatulo
5. Apurahatyöskentely



Työuralla kohdattuja 
ongelmia (6 kärjessä)

1. Olen epävarma tulevaisuudestani
2. Teen paljon palkatonta työtä
3. En tiedä selviydynkö taloudellisesti
4. Yhteiskunnassa ei paneuduta taiteilijan 

toimeentulon parantamiseen
5. En tiedä milloin pidän lomaa, milloin 

voin sairastaa
6. Työni ovat sirpalemaisia



Täydennyskoulutukseen 
osallistuminen viim. 5 v. 

aikana 
- Aiheet: Tanssi, pedagooginen osaaminen 

& koulutus, taiteellista työtä koskevat 
seminaarit, näyttelijäntyön tekniikat, 
freelancerin erikoiskysymykset,  
improvisaatio, työhyvinvointi.

- Valtaosa ei saanut tukea osallistumiseen, 
eniten osallistuttiin Temen
koulutuksiin/työnantajan kust. 
koulutuksiin.

- Koulutuksen hinta oli enimmäkseen 
alhainen/ilmainen



Johtopäätöksiä
- Vastaajia 259 (n. 10 % freelancereista) 
- Pääkaupunkiseutukeskeisyys niin 

asumisessa kuin tekemisessä. 
- Ansiotaso alhainen, paljon ilmaista työtä
- Monenlaisia freelancereita
- Pakkoyrittäjyys
- Huoli toimeentulosta
- Huoli sosiaaliturvasta 
- Täydennyskoulutusta kaivataan lisää?



Johtopäätökset jatkuu…
- Rahoituksen alhainen taso niin teatteri-

kuin av-kentällä (teatterialalla lisäksi 
VOS-teatterit vs. sen ulkopuoliset; av-
alalla työehtojen vakiintumattomuus)

- Ala on houkutteleva, paljon tulijoita
- Freelancerit aina uudessa paikassa, 

helposti ulkopuolisia. Ongelmia esim. 
työterveyshuollossa, työhyvinvoinnissa

- Sopimusneuvotteluissa heikompi 
osapuoli



Kiitos!


