
59 responses

Accepting responses

Mihin segmentteihin kuulut ammattialallamme:

59 responses

Onko sinulta peruuntunut työtilaisuuksia koronaviruspandemian vuoksi? *

59 responses

Summary Question Individual

0 10 20 30 40 50

Studio ja äänitetuotanto

Live ja Teatteri

Elokuva ja TV

Peli

Opetus / koulutus

42 (71.2%)42 (71.2%)42 (71.2%)

36 (61%)36 (61%)36 (61%)

6 (10.2%)6 (10.2%)6 (10.2%)

2 (3.4%)2 (3.4%)2 (3.4%)

5 (8.5%)5 (8.5%)5 (8.5%)

Kyllä
Ei

11.9%

88.1%

Kysely koronaviruspandemian vaikutuksista 

Questions Responses 59

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/1WsXyrPzxELJJ380nn4w5slW6d-ouW0qJfB3NRgVWIOU/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


Mi(t)kä seuraavista kuvaa(vat) tilannettasi koronaviruspandemian aiheuttamien muutosten
myötä? *

59 responses

Montako keikkaa tai muuta työtilaisuutta sinulta on tähän mennessä peruuntunut
koronaviruspandemian vuoksi? *

59 responses

4. Oletko menettänyt tuloja peruutusten vuoksi? *

59 responses

0 10 20 30 40 50

Yksittäisiä töitä on peruttu

Kiertue(ita) on peruttu

Työpaikkani on suljettu

Olen lomautettu tai saanut lom…

Jäin tai olen jäämässä työttöm…

Muu

Pandemialla ei ole ollut vaikutu…

43 (72.9%)43 (72.9%)43 (72.9%)

23 (39%)23 (39%)23 (39%)

6 (10.2%)6 (10.2%)6 (10.2%)

2 (3.4%)2 (3.4%)2 (3.4%)

12 (20.3%)12 (20.3%)12 (20.3%)

6 (10.2%)6 (10.2%)6 (10.2%)

5 (8.5%)5 (8.5%)5 (8.5%)

1–3
4–6
7–10
Yli 10
Ei yhtään

22%

13.6%
52.5%

En, minulle on peruutuksesta huolimatta
maksettu palkka
Olen menettänyt tuloja

15.3%

84.7%



Onko todennäköistä, että menetät lisää työtilaisuuksia ja tuloja jatkossa
koronaviruspandemian vuoksi? *

59 responses

6. Paljonko arvioit menettäväsi tuloja yhteensä koronaviruspandemiasta aiheutuneiden
peruutusten vuoksi? *

59 responses

7. Mihin seuraavista olet oikeutettu koronaviruspandemian aiheuttamien muutosten kohdalla?
*

58 responses

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

11.9%

84.7%

0 €
1–499 €
500–999 €
1000–2499 €
2500–4999 €
5000–7999 €
8000–9999€
10000€ tai yli

1/2

27.1%

13.6%

15.3% 11.9%

0 10 20 30 40

Työttömyyskassan etuudet

Kelan etuudet (esim.
sairauspäiväraha, tartuntatauti…

Yksityisen vakuutuksen etuudet

En ole oikeutettu etuuksiin

En tiedä, olenko oikeutettu
etuuksiin

6 (10.3%)6 (10.3%)6 (10.3%)

9 (15.5%)9 (15.5%)9 (15.5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

31 (53.4%)31 (53.4%)31 (53.4%)

22 (37.9%)22 (37.9%)22 (37.9%)



8. Millaisessa muodossa teet työtäsi? *

59 responses

Minkälaiset valmiudet sinulla tai yritykselläsi on livestreamien toteuttamiseen?

55 responses

Kuukausipalkkainen
Freelancer / itsensätyöllistäjä
Yrittäjä
Sekä verokortilla että yrittäjänä11.9%

45.8%

35.6%

0 10 20 30 40

Olen kiinnostunut streaming
toteutuksesta

Studiotila ja äänikalusto

Liikuteltava äänikalusto

Liikultetava kuvakalusto

Liikuteltava valokalusto

Studio, ääni-, valo- ja kuvakalusto

30 (54.5%)30 (54.5%)30 (54.5%)

37 (67.3%)37 (67.3%)37 (67.3%)

28 (50.9%)28 (50.9%)28 (50.9%)

9 (16.4%)9 (16.4%)9 (16.4%)

7 (12.7%)7 (12.7%)7 (12.7%)

4 (7.3%)4 (7.3%)4 (7.3%)



9. Halutessasi voit kertoa tilanteestasi meille tarkemmin:

14 responses

Äänitoimialalla ei peruuntumisia ole vielä tiedossa, mutta esiintymispuolella kaikki keikat peruttu. Valmius
streamrihin on hyvä, mutta hirman laadukkaampi kamerakalusto olisi tarpeen, alustat ja muut on kunnossa.

Menetin vain pari keikkaa, mutta nyt näyttää siltä, että nimenomaan studiotyö tulee entistä enemmän
tarpeeseen. Työkyselyitä on jo tullut. Ihmiset, jotka ovat sopineet äänityksiä muissa kaupungeissa, tai
ihmiset joiden äänittäjät joutuvat nyt jäämään kotiin etsivät uusia yhteityökuvioita. Levytetty musiikki on
arvossaan.

Työskentelen äänimiehenä, roudarina ja DJ:nä kaikki työni näillä saroilla on peruttu. Työskentelen
opiskelujen ohella ja nämä työt ovat pääasiallinen toimeentuloni

Oppilaitos suljettu, toistaiseksi vain yksi duuni peruuntunut. Olen esituotantovaiheessa yhden projektin
kanssa ja se jatkuu, toisessa lähestyy miksausvaihe jonk pystyn hoitamaan etänä tai vain yhden henkilön
kanssa. Studio auki normaalisti mutta kollegani ilmoitti ettei aio tulla studiolle ennen 13.4.

Teen yrittäjänä muitakin töitä kuin musiikkialan töitä. Pandemia on selvästi vähentänyt kysyntää ja
mahdollisuuksia tienata, kaikkien tarjoamieni palveluiden osalta. Palvelutarjonnan monipuolisuus näyttää
kuitenkin olevan myös tämän tilanteen pelastus.

Peruuntunut on toistaiseksi 3 isoa live-tapahtumien äänitystä (+miksaus) sekä kaksi orkesterilevytystä.
Nämä mahdollisesti toteutuvat myöhemmin ainakin toivottavasti

Levyprojektit ovat jatkuneet toistaiseksi aika normaalisti. Konsertteja on peruttu, mutta ne on tarkoitus
tehdä samoissa paikoissa myöhemmin. Konserteista menetetyt tulot on siis tarkoitus saada myöhemmin
takaisin. Tosin hankaluuksia voi tulla siitä, että nyt lykätyt konsertit ja kiertueet sekä aiemmin vaikkapa
syksylle suunnitellut konsertit ja kiertueet eivät kaikki mahdukaan kenenkään ohjelmaan ja osa siirtyy
todella kauas tai jää kokonaan tekemättä. Jos tilanne on pian ohi, voin suhtautua keikkojen peruuntumisiin
lähes tervetulleena downshiftauksena. Huonompi tilanne on niillä, joiden kaikki tulot tulee live-puolelta.

Teatterissa vakioduuni, joitakin yksittäisiä keikkoja ja opetustilaisuuksia peruttu sekä kesän keikat
epävarmoja.

Yrittäjä jo 20 vuoden ajan. Viime vuonna maailma jo romahti niskaan yllättävän kuoleman johdosta ja nyt
tämä. Jäljellä ei ole enää juuri mitään. Nyt on rakennettava uudelleen kunhan tietäisi mistä aloittaa. Olen
kiinnostunut kaikista ehdotuksista.

Yrittäjänä, huolimatta kohtuullisesta YEL-työtulosta, työttömyyskassa jäsenyydestä tai kattavista
toiminnanturvavakuutuksista, en saa kompensaatioita tulonmenetyksistä mistään. Kiva. Kannatti maksaa.

kaikki keikat muodossa kuin toisessa on peruuntunut nyt. Heinäkuussa olisi seuraavan kerran kalenterissa
töitä, mikäli tilanne ei jatku.

minulla on Sonic Pump Studiolla täysiverisnen studiotarkkaamo sekä laulukoppi
Sen lisäksi on videokalustoa 
Niin päävalo että rgb lisävaloja, sonyn a7iii ja valovoimaisia linssejä, muutama gimbaali etc. 

Singlejä siirretään myöhemmäksi, koska kiertueita peruutetaan.

Olen yksinyrittäjä (Oy) ja teen äänisuunnittelua ja ääniteknikon töitä muille alan yrityksille, ravintoloille,


