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Johdanto
Näyttelijöiden työmarkkinat ovat jo pitkään olleet murroksessa. Yhä harvemmalla on
mahdollisuus saada edes lyhyen ajan kuukausipalkkaa. Suurin osa näyttelijöistä kerää toimeentulonsa pätkätyötyösuhteista, itsensätyöllistäjänä ja apurahoilla. Työtä tehdään myös
talkoilla, palkatta.
Päätimme selvittää freelancerin työn todellisuutta: toimeentuloa, koulutusta ja osaamista,
omaakuvaa sekä käsitystä omasta näyttelijyydestä ja sen motiiveista.
Lisäksi pyrimme muodostamaan kuvan siitä, millä eri kentillä ja eri työympäristöissä ja
työasemissa freelancenäyttelijät työskentelevät.
Kyselyn avulla halusimme myös oikoa virhekäsityksiä näyttelijöiden työllisyydestä ja ansiotasosta. Erityisesti halusimme ampua alas ns. vos-laahusta: monesti esitetään väite, että vosjärjestelmä työllistää näyttelijät. Näin ei kuitenkaan ole kuin vain pieneltä osin.
Freelancekysely tehtiin keväällä 2016 ja siihen vastasi 333 freelanceria eli noin 40 % liiton
freelancejäsenistä.
Suomen Näyttelijäliiton jäsenistössä on 820 freelanceria vuonna 2016. Määrä kasvaa koko
ajan. Kysely lähetettiin kaikille työikäisille freelancereille keväällä 2016.

Suomen Näyttelijäliiton, Teatterin Tiedotuskeskuksen (TINFO) ja
Teatterikeskuksen julkaisu 2016
Tekstit:
Hanna Helavuori, Maaria Kuukorento ja Elina Kuusikko
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Johdanto

Mikä on freelancenäyttelijä?
Näyttelijäfreelancerit eivät ole yksi yhdenmukainen joukko. He
työskentelevät erilaisissa asemissa ja erilaisilla ammattikentillä.
Työllistymisen muotoja on monia.
Suomen Näyttelijäliiton n. 1250 työikäisestä jäsenestä 65 % eli
n. 820 näyttelijää on freelancereita. Nämä työskentelevät erilaisissa epätyypillisissä ja epäsäännöllisissä työmarkkinasuhteissa
(esim. sopimuspohjaiset osa-aikaiset tai lyhytaikaiset työsuhteet,
projekti- ja freelancetyö, apurahatyö).
Näyttelijäliiton kaikki jäsenet ovat ammattinäyttelijöitä. Jäseneksi pääsee näyttelijäntaiteen korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi koejäseneksi otetaan näyttelijän
ammatissa kahden vuoden työskentelyn jälkeen ja varsinaiseksi
jäseneksi kuuden vuoden työskentelyn jälkeen.
Näyttelijäfreelancereiden suhteellinen osuus kasvaa jatkuvasti,
koska toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita on teattereissa
entistä vähemmän. Samanaikaisesti myös määräaikaiset kiinnitykset ja vierailusopimukset vos-teattereissa ovat vähentyneet. Teatterit ovat käytännössä ainoita työpaikkoja, joissa
näyttelijöillä on vakituisia kuukausipalkkaisia työpaikkoja.
Näyttelijäntyö on pääsääntöisesti kollektiivista työtä, teatteriesitykset ja elokuvat ovat lähtökohtaisesti kollektiivisia taidemuotoja. Näyttelijä voi työskennellä näyttelijänä yksin ainoastaan monologissa ja silloinkin hän tarvitsee useimmiten jonkun
hoitamaan tekniikkaa. Työn kollektiivisuus tekee näyttelijän
itsensä työllistämisestä vaikeampaa kuin muilla taiteilijoilla.
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Toisaalta osa näyttelijöistä toteutuu hyvin erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä ja eri tavoin luoden itse oman toimenkuvansa.
Käsitys näyttelijäntyöstä kehittyy jatkuvasti, ja erilaiset työtavat,
tekniikat, työkalut ja toimintaympäristöt kertovat taiteilijoiden
laajasta osaamisesta ja vahvuuksista. Osa näyttelijöistä artikuloi
ammatillisesti hyvin erilaisia sisältöjä. Näyttelijöiden koulutus
tarjoaa näyttelijöille yhä enemmän käytännön työvälineitä oman
työn hallintaan ja taiteilijuuden kehittämiseen.
Freelancenäyttelijät ovat korkeasti koulutettuja, työhönsä motivoituneita ja sitoutuneita. Heillä on vankka ammatti-identiteetti.
Taiteellista työtä halutaan tehdä, työn tekeminen on intohimo,
ei pakkorako. Näyttelijä ei vieroksu työtä. Hän on aktiivisesti
hakemassa työtä ja kehittämässä ammattitaitoaan sekä luomassa
itselleen mahdollisuuksia tehdä taiteellista työtä.
Osa freelancenäyttelijöistä on pudonnut työsuhdeturvan ulkopuolelle tai ei ole päässyt sen piiriin, koska työssäoloehto ei
täyty. Entistä suurempi joukko työskentelee alityöllistettynä ja
alipalkattuna. Tämä näyttelijäryhmä tekee työtä, josta useinkaan
ei pystytä maksamaan tai josta maksetaan huonosti. Työtä tehdään myös talkoilla, palkatta.

Ammattiliittoihin kuuluvat työikäiset taiteilijat
Suomen Näyttelijäliittoon ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liittoon kuuluvien työikäisten taiteilijoiden lukumäärät
ja itsensä työllistävien freelancereiden osuudet ammattikunnittain

Ammattiliittoihin kuuluvat työikäiset taiteilijat
Työsuhteessa

Freelancereita/itsensätyöllistäjiä

Näyttelijät

65%

Ohjaajat
Dramaturgit
Lavastajat
Pukusuunnittelijat

70%
70%

Valosuunnittelijat

80%

Äänisuunnittelijat

80%

Videosuunnittelijat
Koreografit
Tanssitaiteilijat
Sirkustaiteilijat

yht. 233

80-90%
80-90%

yht. 1258

yht. 51
yht. 109
yht. 92

yht. 78
yht. 73

yht. 2, ei tietoa työsuhteiden laadusta
90%

yht. 124
90%

yht. 442

yht. 62, ei tietoa työsuhteiden laadusta

Lähde: Teatteritilastot 2015
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Johdanto

Vastaajien taustatiedot
Vastaajien sukupuoli

Näyttelijöiden määrä vos-puheteattereissa

Sukupuoli
Freelancereiden osuus

Vakituinen henkilökunta teattereissa

Kyselyyn tuli vastauksia 333. Vastausprosentti oli 40 %.

70,0 %

Näyttelijäliiton 1258 työikäisestä jäsenestä oli marraskuussa
2015 kuukausipalkkaisissa työsuhteissa teattereissa 448 näyttelijää eli noin 35 % ja freelancereita oli n. 65 %.

Vos-puheteatterit työllistävät vain osan näyttelijöistä ja
näyttelijät ovat vain osa teattereiden vakituisesta henkilökunnasta.

Vastanneista 60 % oli naisia (200) ja 40 % miehiä (132).
Yksi vastaaja edustaa muuta sukupuolta.

50,0 %

Muu henkilökunta
1509 hlöä • 78 %

Näyttelijöiden osuus teattereiden vierailijatehtävissä

955 kpl • 39 %
Muut taiteilijavierailut
1490 kpl • 61 %

Lähde: Teatteritilastot 2015

30,0 %
20,0 %
10,0 %

0,3 %
Nainen

Mies

Vos-puheteattereissa oli vuonna 2015 yhteensä 2445 vierailijatehtävää,
joista näyttelijöiden vierailutehtäviä oli 955. Muita vierailevia taiteilijoita olivat ohjaajat, dramaturgit, lavastajat. jne.
Yksi vierailutehtävä kestää yleensä parista kuukaudesta jopa vuoteeen,
ja tulot / vierailusopimus vaihtelevat melkoisesti. Näyttelijäliiton arvion mukaan vierailutehtävästä maksetaan työsuhteen kestosta ja roolin
koosta riippuen n. 3.500-15.000 euroa.

Huollettavia lapsia oli kaiken kaikkiaan 49 %:lla vastaajista.
Yksinhuoltajia vastaajista oli 5 %.

Keskivertosuomalaisiin verrattuna freelancereiden taustatiedot
poikkeavat hieman. Lapsiperheisiin kuului vuonna 2015 40 %
suomalaisista. Yksinhuoltajia oli 21 % väestöstä.
Ikäluokittain tarkasteltuna suurin vastaajaryhmä oli 34-41-vuotiaat, joilla on puoliso ja huollettavia lapsia (40/333).

Perhesuhteet
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

44 %

29 %
22 %

5%

Puoliso, huollettavia Puoliso, ei huollettavia Sinkku, ei huolettavia
lapsia
lapsia
lapsia
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Muu

Perhesuhteet
Suurimmalla osalla vastaajista (147 vastaajaa) on puoliso
ja huollettavia lapsia. Suurin osa elää parisuhteessa (73 %).

Näyttelijävierailut

39,6 %

438 hlöä • 22 %

438 hlöä • 35 %

820 hlöä • 65 %

60,1 %

40,0 %

0,0 %

Näyttelijät

Kiinnitetyt näyttelijät

Freelancenäyttelijät

Kyselyn vastaajien sukupuolijakauma vastaa myös Suomen
Näyttelijäliiton freelancejäsenten sukupuolijakaumaa.

60,0 %

Sinkku, huollettavia
lapsia
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Vastaajien taustatiedot

Vastaajien ikäjakauma

Vastaajien nykyinen asuinalue

Kyselyyn vastanneiden freelancereiden ikä vaihteli 18 vuodesta
73 ikävuoteen. Suurin ikäryhmä oli 34-41 vuotiaat (96 vastaajaa). Heidän osuutensa kaikista vastaajista oli 29 %. Merkittävä
osa eli 88 % vastaajista sijoittuu ikäjananalle 26-57 ikävuotta.
Ikääntyneempien freelancereiden määrä on suhteellisen pieni
eli 10 % vastaajista.
Vertailtaessa vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumia keskenään
ikäluokassa 18-25 vuotiaat on suurin osa naisia (86 %). Naisten
osuus on merkittävästi suurempi myös seuraavassa ikäluokassa
(26-33 vuotiaat) eli 73 %. Ikäluokassa 66-73 vuotta miesten
osuus on puolestaan huomattavasti suurempi kuin naisten eli
60 %. Muissa ikäluokissa sukupuolijakauma vastaa kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumaa. Vastanneiden ikäjakauma vastaa
myös vos-teattereissa kiinnityksellä toimivien näyttelijöiden
ikäjakaumaa.
35 %

30 %

Mies- ja naisnäyttelijöitä valmistuu korkeakouluista kutakuinkin saman verran, joten sukupuolten väliset erot määrissä
johtuvat muista syistä. Alle 40-vuotiaita naisia on tullut alalle
huomattavasti enemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisten opintojen kautta.
Kyselyn ikä- ja sukupuolijakauma herättää myös kysymyksen
siitä, onko freelancerina toimiminen yleisempää nuorilla naisnäyttelijöillä kuin nuorilla miesnäyttelijöillä. Teatteritilastoista
2015 käy ilmi, että kiinnitettyjä naisnäyttelijöitä on vos-teattereissa vähemmän kuin miehiä: naisia 203, miehiä 235, ja vastaavasti rooleja naisnäyttelijöille oli miehiä vähemmän (46 % rooleista naisilla). Teatteri on edelleen sukupuolittunut. Miehillä
on enemmän ohjaustehtäviä ja toisaalta ohjelmistossa olevista
näytelmistä valtaosa on miesten kirjoittamia. Onko naisten pitkäaikainen työllistyminen vaikeutumassa vos-teattereissa? Vai
onko ala vain muuttumassa naisvaltaiseksi esimerkiksi alan soveltavien koulutuksien tai ulkomailla kouluttautumisen vuoksi?
Vai valitsevatko naiset freelancerina toimimisen vapaaehtoisesti
esimerkiksi perhesyistä?

Odotetusti valtaosa eli 74 % vastaajista asuu Uudellamaalla
(248). Toiseksi eniten vastaajia asuu Pirkanmaalla (50 vastaajaa).
Muissa lääneissä asuu 11 % vastaajista. Muualla Suomessa asuu
vain yksittäisiä freelancereita.
Asuinalueen valintaan vaikuttavat työllistymismahdollisuudet. Perheen kannalta on välttämätöntä valita asuinpaikaksi
sellainen, jonka lähiympäristössä on työmahdollisuuksia mahdollisimman paljon. Rensujeffin taiteilijatutkimuksen (2013)
mukaan näyttämöalan kaikista taiteilijoista 42 % asuu Uudellamaalla.

80,0 %

Teattereissa näyttelijän työ poikkeaa esim. ohjaajan työstä siinä,
että ohjaaja työskentelee tiiviisti harjoitusajan paikan päällä ja
suunnittelutyön hän voi tehdä etänä, kun taas näyttelijä on paikalla sekä harjoitusajan (6 päivää/viikko) että useita viikkoja sen
jälkeen muutaman kerran viikossa esittämässä näytelmää.
Tampereella Ylen draamatuotannot ovat teattereiden lisäksi olleet alueen näyttelijöiden merkittävä työllistäjä ja tämä lienee
vaikuttanut myös siihen, että Tampereella / Pirkanmaalla asuu
esim. Varsinais-Suomea huomattavasti enemmän freelancereita.

74,5 %

70,0 %

29 %

60,0 %
50,0 %

25 %
21 %
20 %

40,0 %

20 %
18 %

30,0 %
15 %

20,0 %
10,0 %

10 %
7%

0,0 %
5%

0%
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3%

34-41 vuo0a

50-57 vuo0a

26-33 vuo0a

42-49 vuo0a

58-65 vuo0a

66-73 vuo0a

15,0 %
2,4 %

2,1 %

2,1 %

0,9 %

0,9 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

2%

18-25 vuo0a
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Yleiskuva freelancenäyttelijästä

Monta ammatti-identiteettiä
ja ammattiasemaa
Kyselyssä haluttiin selvittää freelanceidentiteettiä tosiasiallisen
työllistymisen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan
vaihtoehdoista kaikki ne asemat, joissa he olivat työllistyneet
vuonna 2015. Vastaajat saattoivat tällöin valita 13 eri vaihtoehdosta itseään parhaiten kuvaavat useat vaihtoehdot. Valintojen
kokonaismäärä (941) kertookin siitä, että freelancerilla on monta ammatti-identiteettiä ja hän työllistyy monilla eri alueilla.
Vastaajat siis valitsivat useampia vaihtoehtoja.
Yli puolet (54 %) freelancereista luonnehti itseään sirpalekeikkailijoiksi. Lähes puolet (46 %) mainitsi työllistyvänsä vierailijana vos-teattereissa, ja suurin piirtein yhä moni (42 %) mainitsi
työllistyvänsä myös av-sektorilla televisiossa, elokuvissa, dubbauksessa ja muissa äänitöissä. Liki kolmannes (28 %) kertoi
käyttävänsä asiantuntijuuttaan muilla aloilla.
Aliresurssoidulla rahoituslain ulkopuolisella kentällä työllistytään näyttelijänä ja muissa tehtävissä (29 %), mutta toimeentuloa sieltä saadaan niukasti.
26-41-vuotiaat naiset mainitsivat työllistyneensä eniten työsuhteisina freelancereina. Sen sijaan yli 41-vuotiaista naisista
suhteellisesti ottaen yhä harvempi työllistyy vos-teattereissa tai
muuallakaan työsuhteisina freelancereina.

Sen sijaan henkilökohtaisella apurahalla, produktiokohtaisen
apurahahan turvin tai tuottajatyöllistäjänä työskenteleviä freelancereita oli erittäin vähän.

Mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat parhaiten freelanceidentiteettiäsi / työskentelyäsi vuonna 2015?
Sirpalekeikkailija: Taiteilija tekee sirpalemaista, lyhyttä keikkatyötä.

Hämmästyttävästi myös sinnittelijöitä oli suhteellisesti ottaen
enemmän nuorissa naisissa kuin miehissä. Tuottaja-työllistäjänä tai moninaisissa asemissa teatterinjohtajana, tuottajana jne.
toimii selvästi useammin mies. Vastaukset antavat viitteitä sukupuolittuneista rakenteista. Niistä käy ilmi myös ikääntyvien
freelancenaisnäyttelijöiden muita huonompi asema työmarkkinoilla.

Työsuhteessa av-sektorilla (tv, elokuva, dubbaus, muut äänityöt yms.) työllistyvä…

Tässä yhteydessä ei yksityiskohtaisemmin selvitetty sitä, minkä
verran tosiasiallista työaikaa kului milläkin kentällä työskentelyyn ja kuinka paljon ansiotuloja freelancereilta kertyi kultakin
kentältä. Vastaukset saattavat heijastaa enemmän koettua freelanceidentiteettiä kuin tosiasiallista toimeentuloa.

Valmista tuotetta / työtään myyvä freelancer: Taiteilija on suunnitellut ja / tai…

46,4 %
42,5 %

Muulla työllä itsensä työllistävä; asiantuntija / opettaja: Taiteilija toimii…

28,6 %

Työsuhteinen freelancer muualla: Taiteilija työllistyy taiteilijana muualla kuin…

25,0 %

Sinnittelijä: Taiteilija tekee työtään palkattomasti ylläpitäen ammattitaitoaan.

22,3 %

Vos:n ulkopuolisissa teattereissa ja ryhmissä toimiva freelancer: Taiteilija toimii…

21,7 %

Omalla riskillä työtä tekevä: Taiteilijan toimeentulo riippuu lipputuloista tai…

18,1 %

Taiteilija osallistuu oman alan yhdistystoimintaan, asiantuntijaelimiin yms.

16,3 %
16,3 %

Monitaiteellinen itsensä työllistäjä: Taiteilija toimii taiteidenvälisellä kentällä…

12,7 %

Apuraha-freelancer (produktiokohtaisella apurahalla): Taiteilija voi käyttää…

12,7 %

Muulla työllä, taidekentän ulkopuolella itsensä työllistävä

12,3 %

Apuraha-tuottajatyöllistäjä freelancer (produktiokohtainen apuraha, jolla…

10,2 %

Apuraha-freelancer (henkilökohtaisella apurahalla): Taiteilija on saanut…

9,6 %

Osuuskunta-freelancer: Taiteilija työllistyy osuuskunnassa.

8,1 %

Työkorvauksella itsensä työllistäjä: Keikoista maksetaan työkorvaus, ei palkkaa.

8,1 %

Kansainvälinen toimija: Taiteilija työllistyy kansainvälisesti muiden kuin…

6,0 %

Yrittäjänä itsensä työllistäjä: Taiteilija toimii yrittäjänä sivutoimisesti.

5,7 %

Tuottajatyöllistäjä freelancer: Taiteilija työllistyy monimuotoisella…
Taiteellista tutkimusta tekevä
0,0 %
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54,2 %

Työsuhteinen freelancer teatterissa: Taiteilija työllistyy vierailijana vos-teatterissa.

3,9 %
3,6 %
10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %
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Yleiskuva freelancenäyttelijästä

Vastaajien kommentteja
ammatti-identiteetistä
Kyselyssä haluttiin antaa tilaa myös freelancereiden vapaille
kommenteille ja huomioille.
Liki neljännes (24%) vastaajista esitti omia näkemyksiään ja
kokemuksiaan freelancerina työskentelemisestä. Kommenteissa muistutettiin siitä, että useat näyttelijät tekevät joko omasta
halustaan tai joutuvat pakosta jatkamaan työtään vielä pitkälle
yli eläkeiän.
Kommenteista nousi esiin sekä freelancerina toimimisen merkityksellisyys, sisäinen palkitsevuus ja kauneus, toisaalta aseman
omaa identiteettiä nakertava ja kyynistävä armottomuus, epävarmuus toimeentulosta ja nuorallatanssi työvoimabyrokratian
viidakoissa.

Lisäksi esiin nousi myös alan sukupuolittuneisuus, epätasa-arvoisuus ja hierarkkisuus sekä ikäsyrjintä ja työpaikkakiusaaminen.
Naispuoliselle freelancerille lasten hankinta on riski. Kommenteista kuuluu myös omasta palkastaan neuvotteluja käyvän freelancerin heikko neuvotteluasema. Omia etuja on vaikea puolustaa, erityisesti elokuvatuotannoissa.

”Freelancerina työskenteleminen ei aina ole valinta,
vaan olosuhteet huomioiden usein ainoa vaihtoehto.”
Käsitys näyttelijän työstä on melko kapea-alainen ja
pohjautuu pitkälti laitosteatterin vakituisella kiinnityksellä olevien näyttelijöiden tilanteisiin.
Työllistän itseni vapaasti niissä projekteissa ja tehtävissä, jotka koen mielenkiintoisiksi ja joilla on merkitystä itselleni, muille ja yhteiskunnalle tai jotka johtavat tavoitteisiini kehittämällä tarvittavaa osaamista,
näkökulmaa tai taitoja.

Tieto freelancetaiteilijoiden työllistymisen ja elannonhankkimisen tavoista ja haasteista tulisi saattaa päättäjien tietoon. Ei ainoastaan siksi, että meidän alamme
olosuhteet paranisivat. Laajemman kysymyksen epätyypillisten, osa-aikaisten ja muiden kuin kokopäiväistä työtä tekevien työntekijöiden, JOTKA KUITENKAAN EIVÄT OLE YRITTÄJIÄ, todellisuudesta ja
olemassaolosta tulisi saada enemmän sijaa myös julkisessa keskustelussa.

Olenkin yhtäkkiä aivan uudessa tilanteessa, vähän
kuin puun takaa, olenkin tosi huonosti työllistetty: ulkopuolelta ei tule työtarjouksia teatteriesityksiin, toki
ideoita on monenkin ryhmän kanssa, mutta mitään
apurahoja ei ole tullut. Seuraava ”varma” työni joka
on saanut jonkin verran rahoitusta, on 2017 tammikuussa.

Näyttelijäntyön ansaintamahdollisuudet ovat yllättävissä suunnissa ilman, että omasta taiteesta tarvitsee
tinkiä. Tarvitaan rohkeutta ja avaraa meiltä. Osaamista voi aina kehittää ja tietoa lisätä, mutta ihmiset
tarvitsevat vertaistukea, kannustusta ja valmennusta
tarttuakseen uusiin mahdollisuuksia ja uskoakseen itseensä.

Halusin itse jäädä freelanceriksi kiinnitykseltä enkä
ole katunut sekuntiakaan. Eniten huolettaa ehkäpä
vanheneminen. Ei ole juuri käsitystä siitä, että millä
sitä eläkkeellä pärjää…

Heteronormatiivisuus, vanhanaikainen näyttämö ja
valtarakenteet, seksismi, palkkaepätasa-arvo.

Minulle periaatteessa on sama, kohdellaanko näyttelijää yrittäjänä, taiteilijana vai minä. Ainoa toive
olisi, että työttömyysturva olisi sellainen, ettei mikään
keikka heikennä sitä.

12

Freelancenäyttelijöiden tilanne hankaloituu koko ajan.
Vähemmän työtilaisuuksia, pätkäduunia, huonompaa
palkkaa.

Kuinka paljon lahjakkuutta hukattiin ja kuinka paljon
työvuosia, rahaa ja elämää hassattiin kurssikavereideni ja ikäpolveni freelancereiden osalta. Monet erittäin
lahjakkaat tekijät katkeroituivat vuosien toimettomuudessa. Tälle olisi ollut tehtävissä paljon, mutta ei
järjestelmässä, eikä varsinkaan sen ehdoilla.
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Koulutus ja osaaminen

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen osaaminen

Freelancerit ovat korkeasti koulutettuja. Suurimmalla osalla
freelancereista (65 %) on korkeakoulututkinto näyttelijäntaiteesta ja 13 %:lla ammattikorkeakoulututkinto.

Kyselyssä haluttiin selvittää, mitä muuta ammatillista osaamista
freelancenäyttelijöillä on varsinaisen näyttelijäntyön koulutuksen lisäksi. Vastaukset osoittavat osaamisen laajan kirjon käsikirjoittamisesta ja dramaturgiasta sekä ohjauksesta, pedagogiikkaan ja musiikkiteatteriin.

Näyttelijäntaiteen korkeakoulututkinnon voi ja on voinut suorittaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä Tampereen
Yliopiston Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Korkeakouluista valmistuneiden suomen- ja ruotsinkielisten näyttelijöiden
määrä on ollut melko tasaisesti jo pitkään vuositasolla yhteensä
noin 20-25.
Ammattikorkeakouluista valmistuneista suurin osa on opiskellut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi tai musiikkiteatterimuusikoksi.
Ammattikorkeakoulutusta on ollut saatavilla 2000-luvulla, joten
lähes kaikki ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista ovat
alle 40 vuotiaita.

Ulkomailla on opiskellut 14 % freelancereista. Ulkomailla opiskelleita on erityisesti ikäryhmissä 26-41 vuotiaat.
Muun koulutuksen saaneita on eniten ikäryhmissä 50-57. Vanhemmissa ikäryhmissä muu koulutus on ollut pääosin näyttelijäharjoittelijana toimimista. Nuoremmissa ikäluokissa muu koulutus on usein musiikkialan tutkinto esim. Sibelius-Akatemiassa.
Näyttelijän ammatti kiinnostaa. Korkeakouluopintoihin otetaan
vain muutama prosentti hakijoista. Moni etsiikin oman tiensä
alalle muiden koulutusväylien kautta.
Vastauksia kysymykseen tuli yhteensä 365, vaikka vastaajia on
333. Osalla vastaajista on siis useampi koulutus.

Musiikin ja musiikkiteatterin mainitsi 84 %, käsikirjoittamisen
ja dramaturgian 59 %, ohjaamisen 53 %, pedagogiikan 41 %.
Muissa vaihtoehdoissa nousi erilainen hoivaan ja terapiatyöhön
liittyvä osaaminen.
Freelancenäyttelijällä on monialaista osaamista. Näyttelijän koulutus ja kokemus antaa jo itsessään laaja-alaisen osaamispohjan.
Tämän lisäksi moni kehittää osaamistaan omien kiinnostusten,
mutta toisaalta myös työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

Teattereiden (lähinnä vos-teattereiden) ohjelmistoissa on paljon
musiikkiteatteria, mikä selittää tämän alan osaamisen.
Näyttelijät ovat hankkineet itselleen osaamista erityisesti käsikirjoittajina, dramaturgeina ja ohjaajina. Tämä kertoo näyttelijäprofession laaja-alaistumisesta ja perinteisten työnkuvien
monimuotoistumisesta. Lisäksi se laajentaa merkittävästi näyttelijän mahdollisuuksia omaan työllistymiseen, tekee näyttelijöistä itsenäisempiä. Ristiriitaista on kuitenkin se, että osaavista
ammattilaisista suuri joukko on alityöllistettyjä. Kuinka paljon
osaamispotentiaalia kuluu hukkaan?

Millaista ammatillista osaamista sinulla on näyttelijäntyön lisäksi?
70 %

70 %

65 %

60 %

53 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

20 %

17 %

20 %

14 %

13 %

10 %

14

46 %

44 %
40 %
36 %

27 %
22 %

30 %

0%

59 %

10 %

18 %

7%

6%

6%

6%

6%

0%

TeaK, Näty

Muu, mikä?

Ulkomaat

Amma>korkeakoulu
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Toimeentulo

Työllistyminen
0%

Näyttelijät keräävät toimeentulonsa monenlaisista töistä, pienistä puroista. Työsopimuksen yksittäisen työn kesto voi olla
puolesta tunnista muutamaan kuukauteen. Teattereissa vierailusopimukset kestävät muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, ja av-sektorilla tunnista muutamaan päivään.
Näyttelijöiden työmarkkinoilla kaksi suurinta työllistäjää ovat
edelleen teatterityö ja audiovisuaalinen työ (elokuva, tv, radio,
dubbaus, äänikirjat, mainokset jne.). Toisaalta freelancenäyttelijät ovat aktiivisesti kehittäneet ammattitaitoaan ja etsineet itselleen työllistymismahdollisuuksia näyttelijäntyön perinteisten
tehtävien ulkopuolelta.
Teatterialalla työskennellään sekä vos-teattereissa että ryhmissä.
Viime vuosina teattereiden kustannussäästöt ovat kohdistuneet
erityisesti näyttelijöihin. Vakinaisia kiinnityksiä on yhä vähemmän, samoin vierailijatehtäviä. Näyttelijöiden vierailijatehtävät
ovat vähentyneet viidessä vuodessa (2010-2015) 17 % ja kiinnitettyjen näyttelijöiden henkilötyövuodet ovat vastaavassa ajassa
vähentyneet 12,5 %.
Samanaikaisesti rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän rahoituksen pysähtyneisyys ja kustannusten nousu on sekin tarkoittanut käytännössä sitä, että tämä kenttä on pystynyt työllistämään
näyttelijöitä entistä huonommin.
Jonkin verran tai paljon ilmoitti vos-teattereissa näyttelijänä
työllistyneensä 38 % ja muussa tehtävässä vos-teatterissa 8 %,
yhteensä 46 %.
Rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa vierailevana näyttelijänä
jonkin verran tai paljon työskenteli 19 % ja muussa tehtävässä
10 %, yhteensä 29 %. Lisäksi apurahalla ryhmässä työskenteli
12 %. On huomattava, että kysymyksessä kysyttiin, missä työskenteli/sai toimeentulon. Näyttelijät työskentelevät ryhmissä,
mutta niistä saatava toimeentulo ei vastaa esim. vos-teattereista
saatavaa tuloa.
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Monessa ryhmässä jäsenet pyörittävät teatterin toimintaa vapaa-ajallaan, vaikka eivät muuten työskentelisikään teatterissa
esimerkiksi näyttelijänä.
Näyttelijän ansiotason näkökulmasta vos-teatterit ja rahoituslain ulkopuoliset teatterit ja ryhmät poikkeavat toisistaan paljon.
Kyselyssä ei tätä selvitetty, mutta yleisesti tiedetään, että ryhmäkentällä palkkataso jää usein alle työehtosopimuksen minimien.
Vastaavasti vos-teattereissa maksetaan lähtökohtaisesti vähintään työehtosopimuksen mukaisia minimejä ja toisinaan jopa
reilusti yli minimien.
Apurahalla omatuotannossa työskenteli yllättävän vähän, eli
vain 15 %. Kertooko tämä siitä, että näyttelijät eivät hae tai eivät
saa apurahoja omaan työskentelyynsä? Hakevatko näyttelijät vai
myönnetäänkö heille apurahoja vain osana työryhmää tai työryhmässä työskentelyyn?
Audiovisuaaliset työt (elokuva-, tv- ja äänityöt) kiinnostavat
näyttelijöitä paljon. Moni saa niistä, erityisesti dubbauksista,
todennäköisesti säännöllisemmin tuloja kuin mistään muusta
yksittäisestä näyttelijäntyöstä. Yksittäisestä dubbauksesta maksettava palkkio saattaa kuitenkin olla vain muutamia kymppejä/
työkerta.

5%

10%
7,8%

Vierailevana näyttelijänä vos-teatterissa.
Vierailevana näyttelijänä rahoituslain ulkopuolisessa teatterissa
Vierailevana näyttelijänä / jäsenenä rahoituslain ulkopuolisessa ammattiteatteriryhmässä
Muussa määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työtehtävässä vos-teatterissa, työnkuva?
Muussa määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työtehtävässä rahoituslain ulkopuolisessa…
Apurahalla rahoituslain ulkopuolisessa teatterissa tai ryhmässä

Residenssituotannossa
Olen vanhempainvapaalla, asepalveluksessa, sairaslomalla tai muuten poissa työelämästä

9,3%

4,5%
4,2%

4,2%

6,6%

5,7%

Alani ulkopuolisissa tehtävissä

1,5%

4,5%
3,6%

7,2%

Saan työttömyyskorvausta (ansiosidonnainen tai Kela/peruspäiväraha, työmarkkinatuki)

Näiden rinnalla on kuitenkin laaja kirjo erilaisia muita työskentelyalueita: mm. koulutus ja opetustehtävät, yritys- ja juontokeikat, soveltavan teatterin tehtävät eri sosiaali- ja terveysalan
laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa jne. Soveltava teatteri onkin
yksi näyttelijöiden lisääntyvä ja kasvava työskentelyalue, jolla
ilmoitti työskentelevänsä 19 % freelancereista. Lisäksi 19 % ilmoitti soveltavansa näyttelijäntyön osaamista muulla tavoin.

4,8%
4,2%

Jonkin verran

21,0%

16,2%
12,9%

13,2%
8,3%

22,8%
21,6%

11,7%

12,0%

Teen palkatonta vapaaehtoistyötä tai talkootyötä

26,1%

13,8%

8,4%
6,9%

30,9%

17,1%
13,8%

Sovellan näyttelijäntyön tai muuta teatterillista osaamistani jollain muulla tavalla

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että näyttelijät toimivat laajasti
ja moninaisesti alan muissa tehtävissä: ohjaajana, käsikirjoittajana, tuottajana, tanssijana, koreografina, muusikkona jne.

25,5%
19,2%

4,5%

Koulutus- ja opetustehtävissä

Vähän

10,2%

9,9%

Soveltavan teatterin tehtävissä eri sosiaali- ja terveysalan laitoksissa, kouluissa,…

Televisio-, elokuva- ja mediatuotannoissa työskenteli jonkin
verran tai paljon, 35 %. Äänityössä (esim. dubbaus, radio, speekit jne.) työskenteli vastaavasti jonkin verran tai paljon 25 %.
Kuvaavaa audiovisuaalisille töille on, että em. lisäksi noin 30 %
ilmoitti työllistyneensä av-alalla edes vähän.

16,2%

6,0%
1,5%

35%

15,3%

9,6%

Omissa työkeikoissa (esim. stand up)

Muu työ, mikä?

30%

2,1%
0,6%
2,1%
0,3%
0,0%
3,6%
3,3%
5,1%

Äänityössä (esim. dubbaus, radio, speekit, jne.)

Yrittäjänä

25%

10,5%

9,6%

2,7%

20%

25,5%

13,5%

5,7%
2,1%
5,1%
2,7%
4,8%
6,9%
2,7%

Televisio-, elokuva- ja mediatuotannoissa

Yritys- ja juontokeikoissa

12,6%
11,7%

3,6%

Apurahalla omatuotannossa tai –tehtävässä
Apurahalla teatterin ulkopuolisessa organisaatiossa

15%

16,8%

29,7%
25,5%

10,4%

Paljon

Muiden alojen taiteilijat, muusikot, tanssijat ja kuvataiteilijat
työllistyvät oman taiteensa lisäksi merkittävässä määrin tai elättävät itsensä opettamalla esimerkiksi ammattikorkeakouluissa,
musiikkiopistoissa, tanssikouluissa, konservatorioissa jne. Näyttelijöillä vastaavaa mahdollisuutta ei ole, koska vastaavaa koulutusrakennetta ei ole. Näyttelijöistä kuitenkin n. 25 % ilmoitti
tehneensä jonkin verran tai paljon koulutus- ja opetustehtäviä.
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Toimeentulo

Vuosittaiset ansiot

Työttömyyskorvausmuoto

Freelancenäyttelijät ovat korkeakoulutettuja ja pienituloisia. Lisäksi huomionarvoista on, että näyttelijöiden tulotaso on polarisoitunutta. Osalla menee taloudellisesti todella huonosti ja
hyvin kapea kärki saattaa ansaita jonkin ajan urastaan hyvin.

Verotietojen julkaisemisen yhteydessä esitellään aina muutamia
näyttelijöitä, joiden vuositulot ovat muihin näyttelijöihin verrattuna korkeat. On kuitenkin hyvä huomata, että yhdenkin näyttelijän tulot saattavat vaihdella eri vuosina paljonkin.

Freelancenäyttelijät keräävät tulot pienistä eristä: Yhden viikon
ja jopa yhden päivän aikana työnantajia on useita: (yksi dubbauskeikka esim. 50-100 euroa, teatteriesitys 200 euroa jne.) Ja
jokainen työkeikka täytyy hakea, sopia ja neuvotella. Tulot pitää
raapia kasaan.

Freelancenäyttelijät ovat pienituloisia verrattuna suomalaisten
yleiseen tulotasoon. Suomalaisten mediaanitulo vuonna 2015
oli 3135 euroa kuukaudessa ja suomalaisten keskitulo oli 3538.
Vos-teattereissa työskennelleiden kuukausipalkkaisten näyttelijöiden keskitulo vuonna 2015 oli 3051 euroa/kk.

Freelancenäyttelijöistä suuri osa eli 37,5 % ansaitsee alle 2000
euroa kuukaudessa. Jopa 12,9 % näyttelijöistä ansaitsee 1200 euroa tai vähemmän kuukaudessa. 2000-3000 euroa kuukaudessa
ansaitsevia on noin 30 %. Vain 30 % ansaitsee vähintään 3000
euroa/kk.

Pienimmissä tuloryhmissä naisia on selkeästi enemmän kuin
miehiä. Vanhimmissa ikäluokissa (yli 50 v.) miesten tulotaso on
korkeampi. Muissa tuloryhmissä pienituloisuus jakautuu sukupuolten välillä melko tasan.
Tulotaso vastaa Näytelijäliiton jäsenmaksutietoja.

Työsuhteet ja työt itsensä työllistäjänä ovat aina määräaikaisia ja melko lyhytkestoisia, tunnin-parin keikoista muutaman
kuukauden pituisiin työsuhteisiin. Esimerkiksi teatterivierailusopimukset ovat määräaikaisia ja osa-aikaisia. Näyttelijä on nk.
töihin kutsuttava ja näyttelijälle maksetaan palkka vain harjoitus- ja esitysajoista. Muun ajan näyttelijä tekee muita töitä tai
on työtön.
Freelancenäyttelijän uraa ei voi käytännössä tehdä täystyöllistettynä, koska töiden aikatauluihin pystyy itse vaikuttamaan melko
vähän. Esitykset ovat silloin, kun ne teatterin aikatauluihin sopivat, kuvausaikataulut päättää tuotantoyhtiö jne.
Noin 40 % ei saanut/hakenut työttömyyskorvausta ja noin 60 %
sai jonkinlaista työttömyyskorvausta.
Käytännössä suurin osa freelancenäyttelijöistä on merkittävän
osan urastaan hallinnollisesti työttömiä työnhakijoita, vaikka he
olisivatkin jatkuvasti töissä.

Kuinka paljon olivat vuosi/aiset ansiosi vuonna 2015?
Jos olit työtön / osittain työtön vuonna 2015, mikä oli työttömyyskorvausmuotosi?

25 %

35 %

23 %
30 %
30 %

20 %
25 %

24 %
23 %

14 %

15 %

13 %

12 %
10 %

Työttömyys on pääasiassa töiden väliin jäävää työttömyyttä. Työttömyyskorvaus on useimmiten soviteltua. Usein työkeikkoista
maksetut palkat tai tekijänoikeuskorvaukset johtavat siihen, että
näyttelijä on tilastoissa työtön, vaikka työttömyysturvan sovittelun jälkeen näyttelijälle ei jääkään maksettavaksi työttömyyskorvausta. Sovitellulla työttömyyspäivärahalla oli 30 %.
Freelancereista 24 % ilmoitti olevansa täysin työttömiä.
Työttömyyskassa Finkan tilastojen mukaan näyttelijöiden etuudensaajien määrä vuonna 2015 oli 16,7 %. Työttömyyskassan
luku kertoo selkeimmin työttömyyden määrän, kun lyhyiden
työsuhteiden ja omien keikkojen vaikutus on otettu huomioon.
Tämän lisäksi tulevat Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat. Kyselyyn vastanneita näitä oli yhteensä noin 9 %.
Osa ei ole saanut kerrytettyä työssäoloehtoa ja osa on kuluttanut
ansiosidonnaisen päivänsä loppuun eikä ole sen jälkeen saanut
kerrytettyä uutta työssäoloehtoa.
Vastaajista 23 % ilmoitti, ettei ollut lainkaan työttömänä ja 13 %
ilmoitti, ettei saanut tai hakenut työttömyysturvaa. Osa näyttelijöistä jättää työttömyysturvan hakematta, koska kokee tulevansa
toimeen osa-aikaisen työnsä palkalla. Osa pyrkii välttämään byrokratiaa. Ja osa haluaa välttää työttömäksi leimautumista.
Vastaajista kaksi henkilöä ilmoitti olevansa yrittäjyydestä johtuen työttömyysturvan ulkopuolella.

20 %

13 %

Järjestelmä toimii siten, että lisäbyrokratian välttämiseksi kannattaa pysyä työnhakijana, vaikka työllistyisikin säännöllisesti
lyhyissä työsuhteissa, eikä ansiosidonnaista makseta.

15 %

10 %

13 %

8%

7%
10 %

5%

5%

5%

4%

1%

0%

18

0%

Yli 43 000 €

18 001 - 23 000 €

23 001 - 28 000 €

alle 14 500 €

28 001 - 33 000 €

14 501 - 18 000 €

38 001 - 43 000 €

33 001 - 38 000 €

Soviteltu
työttömyyspäiväraha
(osittain työtön)

Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha
(täysin työtön)

En ollut työttömänä / En saanut mitään / en Kelan työmarkkinatuki Kelan peruspäiväraha
osittain työttömänä
hakenut
vuonna 2015
työttömyysturvaa

Pakkoyrittäjyydestä
johtuen
työttömyysturvan
ulkopuolella
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Mikä ohjaa valintoja
0%

10 %

Säännölliset kuukausitulot
Olla tunne<u näy<elijä

20 %

30 %

Toteu<aa omaa taiteellista näkemystäni
Olla mahdollisimman monialainen näy<elijä

Identiteetti ja työskentelyä
ohjaavat valinnat

Toteu<aa ohjaajan tai käsikirjoi<ajan näkemystä parhaalla mahdollisella tavalla

20,7%

Kuulua yhteisöön, jolla on samanlainen näkemys taiteesta

Luoda uu<a yhdessä, uusin menetelmin

20,7%

Uudistaa tea<eritaide<a ja kokeilla uusia ilmaisumahdollisuuksia
Erikoistua Ke<yyn taiteen tekemisen tapaan tai muotoon

11,4%

5,4%

Erikoistua tea<erin tai näy<elijäntyön asiantunKjana

16,5%

18,0%
17,4%
17,7%
14,4%
19,2%

Vastaukset on järjestetty viereisellä sivulla oleviin taulukoihin.
Freelancereiden työskentelyä ohjaavissa tekijöissä korostuvat
itseilmaisuun ja yksilöllisyyteen ja toisaalta työn sosiaalis-yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyvät tekijät. Tällaisia olivat
esimerkiksi halu toteuttaa omaa taiteellista näkemystä, halu
vaikuttaa taiteellisella työllä ihmisten hyvinvointiin ja tasavertaisuuteen, halu monipuoliseen näyttelijyyteen ja vapaus.
Työskentelyä ohjaavissa tekijöissä yhdistyvät yksilölliset tekijät,
se, että työssä voi toteuttaa itseään. Samanaikaisesti kuitenkin
myös se, miten omalla työskentelyllä voi vaikuttaa yhteiseksi
hyväksi.

Taiteellisen näkemyksen toteuttaminen ja vapaus saavat pohtimaan, minkälaisia ovat vos-teatterit taiteellisen työn organisaatioina ja työ- ja tuotantokulttuuriltaan? Onko työ vos-teattereiden työkulttuurissa jotain sellaista, joka ei vedä puoleensa
vakinaiseen työsuhteeseen? Onko freelancerius halua vapauteen
myös pysyvästä työyhteisöstä ja sen mahdollisista ongelmista,
ristiriidoista, hierarkioista, tuotantopakosta? Onko freelancerius vapautta kiinteään työyhteisöön sitoutumisen vastapainona?
Näihin kysymyksiin kyselyn pohjalta ei pystytä antamaan vastauksia.

Freelancerius on useimmiten tietoinen arvovalinta. Kiinnostavaa on, että kaupallistumiseen, taloudellisiin arvoihin/varallisuuteen ja kuuluisuuteen liittyvät tekijät ja uramahdollisuudet
kiinnostavat vähän. Freelancenäyttelijä ei halua palvella tiettyä
ideologiaa tai uskomusjärjestelmää tai tehdä mitä tahansa työtä,
jota tarjotaan.

Viedä taide<a perinteisten tea<eriKlojen ulkopuolelle sinne, missä sitä ei vielä ole,

8,1%

Kokeilla kaikkea
Johtaa muiden työtä tai mahdollistaa muiden työllistyminen

17,1%
16,2%

4,2%

”Tehdä esityksiä, joissa saa olla mukana koko prosessissa ja sen kaikissa vaiheissa.”
”Olla uskollinen itselleen, tehdä sitä, minkä kokee tärkeäksi, seistä valintojen takana, tehdä työ hyvin.”
”Jättää tarinankerronnallisesti positiivinen jälki yhteiskuntaan.”
”Saada antaa iloa, toivoa ja jaksamista tässä kaoottisessa maailmassa.”

Vaiku<aa yhteiskunnallisesK
Palvella Ke<yä ideologiaa tai uskomusjärjestelmää

0,6%

Tehdä mitä vaan mitä tarjotaan

20,7%

4,2%
8,1%

2,4%

10,4%

Muu, mikä?

Paljon

17,9%

Eri<äin paljon
0%

10 %

20 %

9,9%

Säännölliset kuukausitulot

Toteu<aa omaa taiteellista näkemystäni
Olla mahdollisimman monialainen näy<elijä
Toteu<aa ohjaajan tai käsikirjoi<ajan näkemystä parhaalla mahdollisella tavalla
Kuulua yhteisöön, jolla on samanlainen näkemys taiteesta
Ansaita mahdollisimman paljon rahaa turvatakseni elintason perheelleni tai itselleni
Luoda uu<a yhdessä, uusin menetelmin

30 %

5,4%
1,8%
6,9%
3,0%
9,0%
4,5%
11,4%
11,1%
4,5%
8,1%

5,1%

Hioa näy<elijäntyötäni taidollisesK mestarilliseksi
Kehi<yä muissa tea<erin tehtävissä, esim. ohjaajana, käsikirjoi<ajana, johtajana, jne.

18,3%

Viedä taide<a perinteisten tea<eriKlojen ulkopuolelle sinne, missä sitä ei vielä ole,

11,7%

Kohdata muiden alojen työtekijöitä ja soveltaa osaamistani heidän au<amiseensa tai

12,0%
11,4%

Johtaa muiden työtä tai mahdollistaa muiden työllistyminen
Vapaus

2,4%

Vaiku<aa taiteellani ihmisten hyvinvoinKin ja tasavertaisuuteen

2,1%

28,2%
32,1%
25,2%
30,6%
23,7%

22,8%
22,8%
31,5%
23,4%
26,4%

30,0%

8,1%

6,9%
4,2%
10,5%

61,0%

22,5%

Tehdä mitä vaan mitä tarjotaan
Muu, mikä?

29,4%
3,0%

Ei ollenkaan

70 %

21,3%

14,4%

Kokeilla kaikkea

60 %

12,3%

15,6%
10,8%

Toimia kansainvälisesK

50 %

35,1%

0,6%

Erikoistua tea<erin tai näy<elijäntyön asiantunKjana

Vaiku<aa yhteiskunnallisesK

40 %

20,4%
20,7%

Olla tunne<u näy<elijä

Palvella Ke<yä ideologiaa tai uskomusjärjestelmää
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32,7%
34,8%
37,2%
36,3%
33,3%

Vaiku<aa taiteellani ihmisten hyvinvoinKin ja tasavertaisuuteen

Erikoistua Ke<yyn taiteen tekemisen tapaan tai muotoon

”Tarve tuntea itsensä merkitykselliseksi, yhteisössä missä elää.”

21,6%

Vapaus

Uudistaa tea<eritaide<a ja kokeilla uusia ilmaisumahdollisuuksia

Seuraavissa kommenteissa valintoja on purettu auki:

26,4%

28,5%
25,5%
28,2%

13,5%

Toimia kansainvälisesK

Kohdata muiden alojen työtekijöitä ja soveltaa osaamistani heidän au<amiseensa tai

31,2%

14,4%

6,3%

Kehi<yä muissa tea<erin tehtävissä, esim. ohjaajana, käsikirjoi<ajana, johtajana, jne.

Oman taiteellisen näkemyksen toteuttaminen ja vapaus tarkoittavat sitä, että voi itse valita produktiot ja roolityönsä ja että voi
valita työyhteisön jossa toimii.

46,8%

34,8%

27,6%
24,0%

8,1%

Hioa näy<elijäntyötäni taidollisesK mestarilliseksi

Kyselylomakkeessa esitettiin erilaisia väittämiä siitä, minkälaiset tekijät ohjaavat freelancereiden työskentelyä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä viisiportaisella asteikolla.

43,2%

33,6%
34,2%
36,0%

Ansaita mahdollisimman paljon rahaa turvatakseni elintason perheelleni tai itselleni

50 %

24,9%

12,0%
9,9%

3,3%

40 %

Vähän

42,0%
62,7%
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Odotukset ja toiveet

Missä työskentelisin mieluiten
Vastaajia pyydettiin valitsemaan enintään kolme itseään kuvaavaa vaihtoehtoa siitä, missä he haluaisivat mieluiten työllistyä.
Selkeä enemmistö (78 %) haluaisi työllistyä televisiossa, elokuvassa ja mediatuotannoissa joko kotimaassa tai ulkomailla. 45,6
% mainitsi vierailijana toimimisen vos-teatterissa. 37,2 % vastaajista oli sitä mieltä, että täystyöllisyys ratkaisee: työ voi koostua erimittaisista kiinnityksistä.
Vakinaista kiinnitystä vos-teatterissa halusi suhteellisesti ottaen
vähäinen joukko (22 %). Vakinainen kiinnitys teatterissa ylipäätään keräsi noin kolmanneksen mainintoja. Tämän kysymyksen
valossa näyttää siltä, että freelancerius on suurimmalle osalle vapaa
valinta. Kiinteää palkkatyösuhdetta teatterissa ei koeta samalla
tavoin tavoiteltavana kuin työskentelyä muissa medioissa tai vierailijana. Freelancekyselyn pohjalta ei pysty vetämään suoria johtopäätöksiä sukupuoli-ja ikärakenne-eroista. Hienoisesti on nähtävissä, että tässä kyselyssä päätoimista, pitkäaikaista palkkatyötä
mainitsevat suhteellisesti ottaen eniten 26-41-vuotiaat naiset.
Orientoituneisuutta voidaan tarkastella myös siltä kannalta,
mitkä vaihtoehdot keräsivät vähiten mainintoja. Freelancenäyttelijät eivät ymmärrettävistä syistä ole halukkaita toimimaan muiden alojen työtehtävissä, eivät liioin työssä, jota ei vielä
tunnisteta ansiotyöksi, vaikka siitä korvauksen saisikin.

Näyttelijät eivät myöskään ole kovinkaan halukkaita perustamaan omia yrityksiä. Myöskään sosiaali- ja terveyssektori ei ole
vetovoimainen.
Vastaukset osoittavat, että freelancereiden taiteilijaidentiteetti
on vahva, he ovat korkeakoulutettuja ja osaavia ammattilaisia,
jotka ovat sitoutuneita taiteeseensa. Näyttelijät ovat vahvasti sosiaalistuneet ammattiinsa. Mielenkiintoista onkin jatkossa tutkia, kuinka varhain tämä sosiaalistuminen tapahtuu.
Vastaukset paljastavat myös teatterin ja median murroksen.
Freelancerit ovat erityisen kiinnostuneita – ehkä jopa teatteria
enemmän – työskentelemään muissa medioissa: televisiossa,
elokuvassa ja muissa av-tuotannoissa.

Jos saisin vapaasti päättää, työskentelisin tulevaisuudessa pääosin...
televisiossa, elokuvassa ja mediatuotannoissa.

55,6 %

vierailijana vos-teattereissa.

45,6 %

kaikkialla, erimittaisissa tehtävissä, mutta täysityöllistettynä.

37,2 %

ulkomaisissa elokuvan ja television tuotannoissa.

22,5 %

missä tahansa tehtävissä, jotka vastaavat taiteellisia, moraalisia, ideologisia,…

21,6 %

kiinnitettynä näyttelijänä suuressa tai keskisuuressa vos-teatterissa.

13,8 %

opetus- ja koulutustehtävissä.

11,7 %

monitaiteellisissa tuotannoissa.

10,8 %

omassa teatterissa, jota johtaisin.

9,6 %

rahoituslain ulkopuolisella kentällä eri työryhmissä.

9,6 %

kiinnitettynä näyttelijänä pienessä vos-teatterissa.

8,4 %

ulkomaisissa teatterituotannoissa.

7,8 %

rahoituslain ulkopuolisella kentällä kiinnitettynä näyttelijänä.

6,6 %

omassa yrityksessä, jonka kautta työllistyisin.

5,4 %

näyttelijäntehtävissä sosiaali- ja terveysalan laitoksissa, koulutus- ja…

4,2 %

Muussa tehtävässä, missä?

3,6 %

rahoituslain ulkopuolisella kentällä kiinnitettynä johtajana, tuottajana tai muussa…

2,4 %

tehtävissä, jotka olisivat täysin uusia eli tekisin korvausta vastaan työtä, jota ei…

2,1 %

muun alan työtehtävissä.

1,5 %

erilaisissa residensseissä.

1,5 %

Toivoisin, ettei minun tarvitsisi tehdä työtä ollenkaan.

0,0 %

0,0 %
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Odotukset ja toiveet

Sopivin ansaintatapa
Vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään kaksi vaihtoehtoa
itselleen sopivimmista ansaintatavoista.
Valintojen taustalla on freelancerin itsemääräämishalu ja itseohjautuvuus. Avoimissa vastauksissa korostuu tarve valita vapaasti
ja osallistua päätöksentekoon. Vapaus on suuri arvo, mikä näkyy myös siinä, miten freelance-näyttelijät haluaisivat ansaita
elantonsa. 44,4 % mainitsi osa- ja määräaikaisen työn. Toisaalta
lähes saman verran (38,7 %) valitsi myös vaihtoehdon, jossa työsuhteen laadulla ei ollut merkitystä vaan ainoastaan sillä, että
työstä saisi kohtuullista palkkaa. Päätoimisen, pitkäaikaisen työsuhteen vaihtoehdon valitsi 34,5 %.

Yrittäjäksi haluaisi ainoastaan 5 % vastanneista. Mitä ilmeisimmin näyttelijät eivät koe itsensä työllistämistä yritystoiminnaksi
vaan yhdeksi tavaksi tehdä määräaikaisia työsuhteita. Näyttelijän on vaikea toimia yrittäjänä yksin, koska teokset vaativat
yleensä useamman näyttelijän.
Taiteilija- tai kansalaispalkasta olisi kiinnostunut 20 %, mutta
apurahatyöskentelyä pitäisi hyvänä vaihtoehtona ainoastaan
noin 8 %.

Mikä seuraavista ansaintatavoista olisi sinusta paras urallasi?
Osa- tai määräaikainen työ

44 %

Ihan millainen palkkatyösuhde tahansa, kunhan saan kohtuullista palkkaa.

39 %

Päätoiminen, pitkäaikainen palkkatyö

35 %

Taiteilijapalkka

21 %

Kansalaispalkka / perustulo

11 %

Apurahatyöskentely

8%

Yrittäjätulo

5%

Eläke, jolloin voisin työskennellä vain silloin, kun terveyteni sallii.

4%

Muu, mikä?

2%

Työllistymisavustus

0%

Residenssityöskentely

0%
0%
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5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
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Täydennyskoulutus ja tukitoimet

Täydennyskoulutus
Kaikista tutkimukseen vastanneista on täydennyskoulutukseen
viimeisen viiden vuoden aikana osallistunut 61 %. Heistä suurin
osa on naisia (203). Ero miesvastaajien osallistumiseen ei kuitenkaan ole suhteellisesti kovin merkittävä.
Täydennyskoulutukseen ovat osallistuneet kaikkien ikäluokkien
vastaajat.

42 % vastaajista on osallistunut musiikin täydennyskoulutukseen (85/612) ja 28 % äänenhuoltoon (57/612).

Oletko osallistunut täydennyskoulutuskursseille?
70,0 %
61,0 %
60,0 %

50,0 %

39,0 %

40,0 %

Täydennyskoulutuksessa eniten vastaajia on kiinnostanut
elokuvanäytteleminen eli 44 % kaikista vastaajista (92/612).
Elokuvanäyttelemisen suosioon on vaikuttanut mm. se, että
näyttelijöiden peruskoulutus on sisältänyt melko vähän elokuvanäyttelemistä. Tv- ja elokuvatuotannot ovat kuitenkin merkittäviä työllistäjiä. Lisäksi moni selvitykseen vastannut toivoo
tulevaisuudessa työllistyvänsä juuri elokuva- ja tv-tuotantojen
parissa.

30,0 %

Selvityksen vastauksista käy kuitenkin ilmi, että vastaajat ovat
osallistuneet hyvin laajasti erilaisiin koulutuksiin. Näyttelijöitä selkeästi kiinnostavat enemmän omaan ammattitehtävään
liittyvät erityistekniikat ja erityistaidot, esim. tanssi. Erilaisten erityistekniikkojen määrä oli suuri ja kertoo voimakkaasta
näyttelijätyön kehittymisestä ja monimuotoistumisesta. Neljän
valmiiksi annetun vastausvaihtoehdon lisäksi selvityksessä mainittiin 15 muuta erityistekniikkaa, esim. Grotowskin ja Odin
Teatretin tekniikat. Vastauksissa tuotiin esille 19 erilaista täydennyskoulutuksen tarjoamaa erityistaitoa, jotka liittyvät omaan
alaan.

Millaisille täydennyskoulutuskursseille olet osallistunut viimeisen viiden vuoden aikana?
50 %
45 %

44 %
41 %

40 %
35 %
30 %
25 %

28 %
25 %

23 %
21 %

20 %

21 %
18 %
15 %

15 %
10 %
5%
0%

12 %
9%

8%

8%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

0%

20,0 %

10,0 %

0,0 %
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Kyllä

En

Ainoa selvityksessä ehdotettu täydennyskoulutuskohde, johon
ei ollut osallistunut kukaan, oli lavastus ja pukusuunnittelu.
Tämä voi johtua siitä, ettei näiden erityisosaamisten täydennyskoulutusta järjestetä. Myös tutkimus, valosuunnittelu sekä
tuottaminen ja hallinnointi ovat herättäneet vähän kiinnostusta.
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Täydennyskoulutus ja tukitoimet

Oletko saanut taloudellista tukea täydennyskoulutukseesi? Jos olet, niin mistä / mitä?
90 %
80 %

Ylivoimaisesti merkittävin täydennyskoulutusta tarjoava toimija
oli Ilmaisuverstas. Yhdistys on näyttelijöiden vuonna 2003 perustama näyttelijäntyön tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka
hallinto hoidetaan Näyttelijäliitossa. Sen järjestämille kursseille
on osallistunut vuosittain noin 200 näyttelijää. Ilmaisuverstas
järjestää mm. Näyttelijäliiton harjoitustilassa vuosittain 15-20
kurssia. Ilmaisuverstas ja Näyttelijäliitto ovat ainoat elokuvanäyttelemisen täydennyskoulutusta järjestävät tahot.
Vastaajat ovat löytäneet omat täydennyskoulutusta tuottavat tahonsa ympäri maata ja hyvin erilaisista organisaatioista. Muina
täydennyskoulutusta tarjoavina tahoina mainittiin Esitystaiteen
keskus, Zodiak, Liisa Pentti Company, Suomen Puheopisto, Helsingin Freelancenäyttelijät, Veikkolan Kartanoteatteri,
Jasesoi ry, Addikta, Jyväskylän Yliopisto, Helsingin Kaupunginteatteri, erilaiset tanssikoulut, Metropolian YMAK täydennyskoulutus, Pienyrityskeskus, Aalto-yliopisto, Sitra, Teatteri
Metamorfoosi, Teatteri Mukamas, Taideyliopisto, Improvisaatioteatteri Stella Polaris, ArtSense, Suomen näyttämötaisteluyhdistys, jne. Osa vastaajista oli saanut täydennyskoulutusta
ulkomailla.
79 % vastaajista ei ole saanut mitään tukea täydennyskoulutukseen.
Vain 25 vastauksessa näyttelijä on saanut jonkinlaisen apurahan
palvelun hankkimiseen (25/218).

Seitsemän vastaajan kohdalla näyttelijäyhdistys on osallistunut
kustannuksiin joko kokonaisuudessaan tai osittain (7/218).
Vain 6 %:lla vastaajista teatteri (työnantaja) on osallistunut kustannuksiin.
Täydennyskoulutusta ovat tukeneet myös aikuiskoulutusrahasto,
muut työnantajat, Avek, työvoima-toimisto, ja erilaiset opistojen
omat tukiohjelmat. Osa on maksanut täydennyskoulutuksen ansiosidonnaisella työttömyysturvakorvauksellakaan.
Täydennyskoulutuksesta on maksanut 83 % näyttelijöistä alle
sadasta eurosta 500 euroon.
Tulos osoittaa selkeästi, etteivät näyttelijät pysty osallistumaan
yli viidensataa euroa maksaviin täydennyskoulutuksiin ellei rahoitusta/tukea ole muualta saatavissa.

79 %

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
11 %

8%

10 %
0%

En ole saanut mitään tukea

Olen saanut apurahaa

Näy@elijäyhdistys on
kustantanut kokonaan tai
osi@ain

6%

Tea@eri on kustantanut
kokonaan tai osi@ain

3%
Joku muu, mikä

Minkä hintainen / hintaisia täydennyskoulutuksesi (kurssit) olivat keskimäärin?
50 %
45 %

43 %
39 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %

9%

10 %

6%
5%
0%
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2%
100 - 500 €

Alle 100 €

500 - 1000 €

Yli 1000 €

Ilmainen
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Täydennyskoulutus ja tukitoimet
Millaisia tukitoimia kaipaat eniten freelancetyöskentelyysi?

Agentuuria / Managerointia

Työn tukitoimet

43 %

Työterveyshuoltoa

41 %

Työtaitoa ylläpitävää toimintaa
Kysymykseen kaivatuista tukitoimista freelancer-työskentelyssä
vastaajat saivat valita 1-3 mielestään tärkeintä tukitointa.
Eniten vastaajat kaipasivat agentuuria tai managerointia
(144/874). On helppoa ymmärtää tämän tukitoimen suosio. Se
on tarjotuista tukitoimista ainoa, joka pyrkii suoraan edesauttamaan työllistymistä ilman, että vastaajan täytyy itse markkinoida tai kaupata työtään tai neuvotella työsopimuksista. Kumpikin
tehtävä edellyttää ammatillista osaamista, jota ei usein ole taiteellista osaamista omaavalla tekijällä. Kysyttäessä freelanceriuden tärkeimpiä ongelmia eräs naisvastaaja (N31) kiteyttää asian
näin:
”Koen itseni ja proggisteni markkinoinnin ahdistavaksi ja lähes
mahdottomaksi. En osaa enkä pysty myymään itseäni kuten pitäisi.
Haluaisin vain tehdä omaa työtäni enkä tuottajan ja managerin
töitä.”
Suomessa toimii tällä hetkellä enää ainoastaan yksi näyttelijöiden agentti. Näyttelijöiden palkkataso elokuvissa, tv-töissä ja
teatterissa on sen verran alhainen, ettei ammattimainen agenttitoiminta oikein kannata pelkästään Suomen markkinoilla.
Agentin täytyy toimia myös ulkomailla. Ainoa tehokas tapa
helpottaa näyttelijöiden sopimusneuvotteluja on työehtosopimus, jolloin näyttelijän itsensä neuvoteltavaksi jää lähinnä oma
palkkataso. Näyttelijäliitolla on työehtosopimus teattereiden ja
Ylen kanssa. Elokuva- ja tv-tuottajat eivät ole suostuneet neuvottelemaan työehtosopimusta. Näyttelijöiden neuvotteluasema
on yksilötasolla heikko ja kilpailu rooleista kovaa.

Toiseksi eniten kaivattiin työterveyshuoltoa (135/874) ja kolmanneksi eniten työtaitoa ylläpitävää toimintaa (86/874). Kumpaakin tukitointa kaipaavat erityisesti korkeakoulutuksen saaneet vastaajat.
Vähiten näyttelijöitä kiinnostivat kuljetusapu ja vippikassa.
Vain 12 vastauksessa toivottiin mahdollisuutta uudelleenkoulutukseen. Alalla toimivat haluavat siis pääsääntöisesti jatkaa
ammatissaan kaikista vaikeuksista ja puutteista huolimatta. Uudelleenkoulutusta yhtenä tukitoimena eniten kaipaavat vastaajat
edustavat kumpaakin sukupuolta ja yhteistä heille on se, etteivät
he kaipaa tukitoimia, joilla pyritään itse työllistämään itseä jonkinlaisten omatuotantojen avulla.
Täydennyskoulutusta kaivattiin neljänneksi eniten (81/874).
Täydennyskoulutuskursseille naisista oli viimeisen viiden vuoden aikana osallistunut 142 vastaajaa (71 %). Miehistä vain 45 %
on viimeisen viiden vuoden aikana osallistunut täydennyskoulutuskursseille (60 vastaajaa). Muuta sukupuolta edustava vastaaja
on myös osallistunut täydennyskoulutuskursseille. Erityisesti
täydennyskoulutukseen ovat osallistuneet 34-41-vuotiaat naiset.
Kun tarkastellaan täydennyskoulutusta kaipaavien vastaajien
sukupuolijakaumaa ja ikää, tulokset vastaavat koko kyselyyn
vastanneiden jakaumia. Merkittävimmin sitä kaivataan 34-41
vuotiaiden naisten keskuudessa (22/81), joka on myös kaikkien
kyselyyn vastanneiden ja naispuolisten vastaajien suurin ikäluokka. Miehistä täydennyskoulutusta kaivataan eniten 50-57
vuotiaina (10/81), vaikka eniten miesvastaajia löytyy ikäluokasta
36-41 vuotta.
Avoimissa vastauksissa yksittäiset näyttelijät esittivät toiveita
työttömyysjaksojen helpottamisesta, päättäjien ymmärryksen
lisääntymisestä epätyypillisille työsuhteille, avusta verotuksen
tulonhankkimiskulujen laatimiseen, vos-työsuhteiden kierrättämisestä, sekä työn ja kiireettömän vapaan saamisesta.

26 %

Täydennyskoulutusta

24 %

Tuotannollista taloudellista tukea

23 %

Kaikkien taloudellisten asioideni hoitamista (verotus,
kirjanpito, jne.)

22 %

Sosiaaliturvan parantamista

16 %

Tuotannollista apua

16 %

Vertaistukea ja muuta kokemusten vaihtoa

16 %

Markkinointi- ja tiedotusapua

11 %

Neuvontaa apuraha-anomusten tekemiseen

11 %

Juhlatilaisuuksia, joissa voi vapaasti tavata työnantajia,
kollegoja ja muita mahdollisia yhteistyötahoja

7%

Uudelleenkoulutusta

Muuta, mitä

Vippikassaa

Kuljetusapua

4%

2%

1%

0%
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
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Työuran ongelmia

Työuralla kohdatut ongelmat
Työuralla kohdattuja ongelmia koskettavaan kysymykseen vastaajat saivat valita 1-3 mielestään tärkeintä ongelmaa.
Eniten ja selkeästi muita ongelmia suurempana vastaajat pitivät
epävarmuutta tulevaisuudesta (148/864) eli 44 % vastaajista koki
tämän ongelman kuuluvan kolmen tärkeimmän joukkoon. Myös
taloudellinen selviytyminen aiheuttaa epävarmuutta (67/864).
Vastaajat tekevät myös paljon palkatonta työtä (66/864).
Vähiten vastaajia huolettivat seksuaalisen tai sukupuolisen häirinnän kohtaaminen (3/864). Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä,
etteikö asia voisi olla ongelma alalla. Yleisesti se kuitenkin koetaan harvemmin ongelmaksi kaikkien muiden huolien rinnalla.
Ongelma voi myös olla yksilöitynyt. Tässä selvityksessä ongelma
kosketti 26- 41 vuotiaita sekä nais- että miesvastaajia.
Toiseksi vähiten ongelmaa tuottaa turhautuminen aina samantyylisten roolien esittämiseen (8/864). Tämä herättää kysymyksen siitä, onko kyseessä lähinnä ylityöllistyvien tai hyvin työllistyvien näyttelijöiden ongelma. Ongelmaa kohdattiin enemmän
miesvastaajien keskuudessa.
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Ikärasismia ovat kokeneet erityisesti 34-51-vuotiaat naiset.
Miesvastaajien keskuudessa ongelma on koettu tärkeäksi vasta
ikävuodesta 50 alkaen.
Eräs vastaaja (N26) kokee tärkeimmiksi ongelmiksi myös heteronormatiivisuuden, seksismin ja palkkaepätasa-arvon. Naisnäyttelijän ongelmiksi koettiin vastauksissa myös perheen ja
työn yhteensovittaminen, paluu äitiyslomilta takaisin työelämään ja keski-ikäisten naisnäyttelijöiden roolien pienuus. Pienten lasten kasvattaminen rajaa naisnäyttelijän mahdollisuuksia
työskennellä eri paikkakunnilla (N26).
Vastauksissa tuotiin esille myös teatterin valtarakenteet, väsymys tuottajan töiden tekemiseen, eläketulojen menettäminen
apurahatyöskentelyssä, ansiosidonnaisella työskenteleminen,
jatkuva kiire, monialainen osaaminen, erilaisuuden syrjiminen,
työryhmätoiminnan epävarmuus, tarjottavien töiden sisältököyhyys ja apurahojen saamisen vaikeus.

Millaisia ongelmia olet kohdannut työurallasi?
50 %
45 %

44 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

20 %

20 %

19 %

19 %
16 %

15 %

15 %

13 %

12 %

11 %

10 %

10 %
7%

6%
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5%

4%

2%

1%

0%
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Yhteenveto
& pohdintaa
Teatteri on kollektiivinen taidelaji. Näyttelijä pystyy harvoin työllistymään yksin. Freelancenäyttelijöiden asemaa ohjaavat taiteilijapolitiikka ja rahoituslain ulkopuolisen kentän toimivat
rakenteet ja rahoitus.
Freelancenäyttelijät asettavat uusia haasteita taidepolitiikalle, koulutukselle ja ammattiyhdistysliikkeelle.
Näyttelijä haluaa elää ammatillaan. Freelancernäyttelijä on pienituloinen.
NÄYTTELIJÄN VAHVA IDENTITEETTI
Näyttelijät laajentavat ja kehittävät osaamistaan, mutta pysyvät edelleen vahvasti identiteetiltään näyttelijänä. Laajentuneista työkuvista tai muilla aloilla työskentelemisestä huolimatta
näyttelijät pitävät itseään ennen kaikkea näyttelijänä.
FREELANCENÄYTTELIJÄKUNNAN MONINAISET JA
POLARISOITUNEET ASEMAT
Freelancenäyttelijät muodostavat moninaisen ja polarisoituneen joukon. He ovat työasemaltaan sukkuloijia ja siirtyvät jatkuvasti eri työasemasta toiseen. Vuoden aikana kertyy useita
erilaisia hyvinkin lyhytaikaisia työsuhteita. Sukkuloija on väliinputoaja, joka kärsii siitä, että
nykyinen järjestelmä ei mahdollista joustavaa siirtymää työasemasta toiseen. Byrokratia tunnistaa sirpaletyön puutteellisesti. Freelancerilta vaaditaan runsaasti tietoa ja asiantuntemusta
suunnistaa erilaisten tulkintojen ja byrokratian joustamattomuuden karikoissa.
FREELANCERIUS – PAKKO VAI VAPAA VALINTA? KENEN VALINTA?
Osalle freelancerius on pakkorako, osalle vapaa valinta ja luonteva identiteetti. Pakkorako se
on taiteilijalle silloin, kun hän vakinaisten tai määräaikaisten työsuhteiden puutteessa ”joutuu”
toimimaan esimerkiksi sukkuloijana tai pakkoyrittäjänä. Freelancenäyttelijät eivät välttämättä
tavoittele vakinaista kiinnitystä vos-teatterissa. Mitä nuorempia ja koulutetumpia näyttelijät
ovat, sitä luontevampaa on valita freelancerius. Nuorempi sukupolvi ei pidä edes mahdollisena
pitkäaikaista kokoaikaista työsuhdetta.
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SUKUPUOLITTUNEET TODELLISUUDET
Freelancenäyttelijää huolestuttaa tulevaisuus: työn saanti ja toimeentulo, sosiaali- ja eläketurva.
Työuran ongelmat ovat myös sukupuolittuneita. Freelancenaisen paluu työelämään on vaikeaa. Perheen ja teatterityön aikataulujen yhteensovittaminen on hankalaa. Freelancenaiselle on
vähemmän töitä tarjolla kuin freelancemiehelle. Hän kohtaa miestä helpommin ikäsyrjintää.
ITSEOHJAUTUVAN JA ITSENÄISEN NÄYTTELIJÄN IHANNE
Freelancenäyttelijä arvostaa vapautta. Hän on itseohjautuva ja itsenäinen. Hän haluaa olla
työprosesseissa mukana täysivaltaisena jäsenenä. Freelancenäyttelijyyteen sisältyy myös turhautumista, epävarmuutta sekä itsearvostuksen ja itsetunnon karisemista.
UUSI ESIINTYJYYS JA UUSI TEKIJYYS TÄYDENTÄVÄT
PERINTEISTÄ AMMATTIKUVAA
Perinteisen näyttelijän rinnalle on noussut uusi esiintyjyys tai uudenlaisia tekijyyksiä. Freelancereiden keskuudessa elää rinnakkain, toisiaan täydentäen erilaisia näyttelijäorientaatioita.
Freelancereiden työnkuvat ovat monimuotoiset. Uudenlaiset työorientaatiot eivät ole korvaamassa perinteistä näyttelijän toimenkuvaa, vaan sitä täydentämässä.
FREELANCENÄYTTELIJÄ ON KORKEASTI KOULUTTETTU –
HÄN MYÖS KEHITTÄÄ JATKUVASTI OSAAMISTAAN
Freelancerit ovat korkeasti koulutettua väkeä. He pitävät huolta ammattitaidostaan ja instrumentistaan, mutta liki kokonaan ilman mitään tukea. Freelancenäyttelijät kehittävät osaamistaan ja keksivät uusia mahdollisuuksia työllistyä ja käyttää ammattitaitoaan. Freelancenäyttelijät siirtyvät sujuvasti ammattikuvasta toiseen, useita heistä luonnehtii moniosaajuus.
FREELANCER TARVITSEE TUKEA
Freelancerin tukitoiveet ovat konkreettia: työterveyshuolto, agentuuri- ja managerointipalveluja, taloudellistuotannollisen osaamisen vahvistamista, tuettua kohtuuhintaista koulutusta
oman ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi.
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