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Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry on näytelmäkirjailijoiden ja käsikir-

joittajien yhdistys, joka ajaa noin viisisataahenkisen jäsenistönsä ja muiden edustamiensa oikeuden-

haltijoiden kuten perikuntien ammatillisia, tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Osana toimin-

taansa liitto valvoo ja hallinnoi noin viiden tuhannen näytelmän oikeuksia ja neuvottelee näistä esi-

tysoikeussopimuksia teattereiden ja teatteriryhmien kanssa Suomessa ja ulkomailla. Liiton päättävä 

elin on hallitus, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. 

Kotimaisen kulttuurikentän kansainvälistyessä 2000-luvun alussa myös Näytelmäkirjailijaliitossa ko-

ettiin entistä suurempia paineita ulkomaille suuntautuvaan toimintaan panostamiseen. Toisin kuin 

kotimaan näytelmäagentuuritoiminta, joka on liiton 90 vuoden toiminnan aikana rutinoitunut, ulko-

maille suuntautuva agentuuritoiminta oli liitolle suhteellisen tuntematon toiminta-alue. Vaikka liiton 

edustamista näytelmistä solmittiinkin vuosittain muutamia esitysoikeussopimuksia, olivat nämä etu-

päässä niin sanotun "passiivisen agentuuritoiminnan" tulos: sopimuksia solmittiin ulkomaille kun 

toimijat esitysoikeuksia pyysivät, mutta varsinaista aktiivista markkinointia ei suoritettu, eikä kan-

sainvälisten markkinoiden toimintaperiaatteita siten juuri tunnettu. 

Aktiivinen agentuuritoiminta itsessään oli myös liitolle ongelma. Yhdistyksen toimintaperiaate on 

jäsenten tasapuolinen kohtelu, joka on suorassa ristiriidassa normaalin agentuuritoiminnan vaati-

man materiaalin arvioimisen ja valitsemisen kanssa, jonka pohjalta agentti tekee päätöksen siitä mi-

tä tarjota ja markkinoida eteenpäin millekin osalle kontaktiverkostoaan. 

Vuonna 2006 liitto avasi kotimaiselle teatterikentälle suunnatun Näytelmät.fi-palvelun 

(www.naytelmat.fi), joka toimii sähköisenä näytelmäluettelona ja liiton edustamien näytelmien la-

taamis-, tulostamis- ja monistusoikeuspalveluna. Palvelu saavutti nopeasti suuren suosion kotimaan 

teatterikentällä, ja osoitti että jo pelkästään materiaalin saatavuuden parantaminen auttaa lisää-

mään näytelmäteosten kiertoa ja nostaa niihin kohdistuvaa kiinnostusta. Siinä missä vuosien 2000–

2006 aikana toimistolta lähetettyjen näytelmämonistekopioiden (ns. "plarien") määrä oli vuosittain 
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ollut noin 7000, oli lähetettyjen paperikopioiden ja Näytelmät.fi-palvelusta ladattujen pdf-kopioiden 

yhteismäärä palvelun ensimmäisen täyden toimintavuoden 2007 aikana yli kolme kertaa korkeampi: 

yhteensä 22 000 ladattua tai lähetettyä kopiota. Tämä ilman, että varsinaista agentuuritoimintaa 

olisi suoritettu juuri sen aktiivisemmin kuin aikaisemminkaan. 

Näytelmät.fi-palvelun menestyksen innoittamana liitossa tehtiin alkuvuodesta 2008 päätös vastaa-

van näytelmävientiin keskittyvän verkkosivuston Finnishplays.com (www.finnishplays.com) raken-

tamisesta. Sivuston perustoimintaperiaate olisi sama kuin Näytelmät.fi-sivuston: liiton edustuksessa 

olevien teosten esilletuonti, joka nostaisi suomalaisen näytelmäkirjallisuuden näkyvyyttä ja tunnet-

tavuutta kansainvälisellä teatterikentällä. Samalla luotiin perusidea sivuston ympärille rakennettavan 

agentuuriverkoston, niin kutsutun Finnishplays.com Networkin kehittämisestä. 

Lopputavoitteena oli tilanne, jossa kaikki liiton valvonnan alla olevista teoksista tehdyt käännökset 

olisivat esiteltynä ja helposti löydettävissä yhdestä internet-palvelusta. Oletuksena oli, että tämä 

lisäisi kotimaisen näytelmän näkyvyyttä ja tunnettavuutta maailmalla. Palvelun ympärille olisi lisäksi 

rakennettuna vientiin tähtäävä verkosto, jonka avulla Näytelmäkirjailijaliitto voisi markkinoida koti-

maista näytelmäkirjallisuutta kansainvälisillä markkina-alueilla joutumatta itse pistämään valtavia 

resursseja näiden markkina-alueiden jatkuvaan seurantaan ja ajautumatta hankalaan tilanteeseen, 

jossa jäseniä kohdeltaisiin epätasapuolisesti. 

Projektin käytännön toteutus annettiin kokonaisuudessaan minun vastuulleni. 

Finnishplays.com-sivuston rakennustyö 

Finnishplays.com-sivusto on Suomen Näytelmäkirjailijaliiton valvonnassa olevista näytelmistä tehty-

jen käännösten digitaalinen katalogi, joka esittelee näytelmäteoksia ja jonka kautta palveluun rekis-

teröityneet käyttäjät voivat ladata käännöksiä pdf-muodossa. Palvelu on pääosin englanninkielinen 

ja sisältää näytelmäesittelyjä ja tekijäesittelyjä sekä uutisia palvelussa oleviin näytelmiin ja näytel-

mäkirjailijoihin liittyen. 

Palvelun rakentamisen teknisenä lähtöpisteenä keväällä 2008 oli Näytelmät.fi-palvelu, jonka valmiit 

ohjelmisto- ja tietokantaratkaisut kopioitiin suhteellisen suoraviivaisesti uuden palvelun käyttöön. 

Vastasin sivuston teknisten spesifikaatioiden määrittelystä ja yleisen ulkonäön suunnittelusta, mutta 

varsinaisen lopullisen koodaustyön suoritti sama uusmediajulkaisujärjestelmiin erikoistunut yhtiö, 

joka oli aikaisemmin toteuttanut myös Näytelmät.fi-palvelun. Näytelmät.fi-palvelun koodiin vahvasti 

pohjautuva sivusto oli pystyssä suhteellisen nopeasti ja käytössä jo syksyllä 2008, mutta sen julkinen 

avaaminen viivästyi huomattavasti. Sivusto siirtyi suljettuun beta-vaiheeseen syksyllä 2009, jolloin 
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sivustolle pääsy avattiin Näytelmäkirjailijaliiton yhteistyökumppaneille. Yleiseen käyttöön Finnish-

plays.com tuli keväällä 2010. 

Syynä Finnishplays.com-sivuston avaamisen myöhästymiseen oli ennakoitua pidempi materiaalinke-

ruuprosessi. Digitaalisen käännöskirjaston sisällön kartoittamisen lähtöpisteenä keväällä 2008 oli 

Näytelmäkirjailijaliiton arkisto, ja sieltä löytyvistä käännösnäytelmistä aikaisemmin tehty kartoitus. 

Pian kuitenkin osoittautui, ettei olemassa oleva listaus käännösnäytelmistä sisältänyt läheskään 

kaikkia arkistosta löytyviä käännösnäytelmiä. Lisäksi kävi ilmi, etteivät kaikki liiton valvonnan alla 

olevista näytelmistä tehdyt käännökset löytyneet arkistosta, tai olleet ylipäätään liiton tiedossa. Ka-

doksissa olevia teoksia oli satoja. 

Liiton arkiston kartoittamisessa ja sieltä löytyvien käännösnäytelmien digitalisoimisessa olin saanut 

korvaamatonta apua liiton kirjastonhoitajalta, mutta puuttuvien näytelmien metsästämisessä oli 

käännyttävä muihin tahoihin. Paljon apua tässä prosessissa oli Teatterin Tiedotuskeskuksen käännös-

luettelosta, Teatterin Tiedotuskeskuksen henkilökunnasta, kirjamuotoon painetuista näytelmä- ja 

käännösluetteloista sekä tietenkin liiton edustamista näytelmäkirjailijoista, joilta sain tietoa kunkin 

omien teosten käännöksistä ja niihin liittyvistä tekijänoikeuskuvioista. Prosessi oli hidas, mutta suu-

rin työ sisällön osalta alkoi olla tehtynä alkusyksyyn 2009 mennessä, vaikkakin teoslisäykset ovat jat-

kuneet myös sen jälkeen sekä uusien käännösten että palvelusta aiemmin puuttuneiden osalta. 

Uusien teosten lisäämisen lisäksi sivustolla on julkaisusta lähtien uutisoitu kotimaisista kantaesityk-

sistä ja muista kotimaiseen näytelmäkirjallisuuteen liittyvistä aiheista. 

Finnishplays.com Network 

Finnishplays.com-projektin alkuvaiheessa vuonna 2008 Näytelmäkirjailijaliitolla oli muutamia pitkä-

aikaisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita, mutta ei suoranaisia kansainvälisiä partnereita, joiden 

kanssa olisi tehty systemaattista näytelmänvientityötä. Finnishplays.com Network -nimikkeellä kul-

kevan konseptin tehtävänä oli tarkoitus muuttaa tämä tilanne. 

Networkin keskeisenä konseptina oli kansainvälisen partneriverkoston rakentaminen, ja se oli pe-

rimmäinen syy miksi aikaisemmin mainittu työ olemassa olevien käännösnäytelmien listaamisesta oli 

ylipäätään tehty. Perusajatuksena oli, että koska liitolla ei ole resursseja toimia aktiivisesti kaikilla 

ulkomaisilla markkinoilla joilla suomalaiselle näytelmälle olisi kysyntää, liitto pyrkisi vahvaan yhteis-

työhön kansainvälisten toimijoiden, etupäässä draama-agenttien kanssa, jotka ovat toiminta-

alueillaan asiantuntijoita näytelmien markkinoinnissa. Näille toimijoille annettaisiin oikeus edustaa 

liiton valvonnan alla olevia näytelmiä toimialueillaan, ja he pääsisivät lukemaan käännösnäytelmiä 

Finnishplays.com-sivuston kautta. Tiedon kaikista uusista teoksista he niin ikään saisivat sivuston 
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kautta. Paikallinen toimija valitsisi teokset joilla uskoisi olevan potentiaalia edustamallaan markkina-

alueella, markkinoisi niitä paikallisille teattereille, ja esitysten tapahtuessa saisi partnerisopimukses-

sa määritellyn osan esitysoikeustuloista itselleen hallinnointipalkkioina. 

Olin tehnyt alustavaa työtä partnerien kartoittamiseksi jo vuoden 2008 puolella, mutta verkoston 

rakentamista koskeva markkinaselvitystyö lähti todella liikkeelle loppukesästä 2009. Liitto ei valitet-

tavasti ollut saanut kaikkia Finnishplays.com-projektiin kaavailemiaan tukirahoja, ja rajatut resurssit 

sanelivatkin alusta lähtien työn toteutustapaa. Markkinaselvitykset pyrittiin tekemään mahdollisim-

man vähin kuluin, joka käytännössä tarkoitti käsityötä, sen sijaan että selvitykset olisi tilattu esimer-

kiksi Finpron kaltaisilta asiantuntijaorganisaatioilta. Rajatut resurssit tulivat vastaan myös toisella 

tavalla, kun liiton tiedottaja jäi kesällä 2009 pois yhdistyksen palveluksesta ja sain työtehtäväkseni 

näytelmänvientiprojektin lisäksi myös aikaisemman täyspäiväisen tiedottajan työt. Tämä aiheutti 

ymmärrettävästi ajankäytöllisiä kompromisseja myös Finnishplays.com-projektin partneriverkoston 

rakentamisessa. 

Toisaalta, vuosi 2009 toi myös lisätukea projektiin. Syksyllä 2009 käynnistyneen Taivex-

vientivalmennuksen kautta sain paljon hyödyllistä lisätietoa välittäjäportaan toimintaperiaatteista ja 

projektiin keskeisesti kuuluvista aihepiireistä kuten markkinaselvitystyön tekemisestä, kansainväli-

sestä sopimusoikeudesta, neuvottelupuheisiin valmistumisesta ja niihin valmistumisesta, festivaa-

leista ja muista hyödyllisistä tapahtumista. Käytännön tietoa sain paljon myös muilta koulutukseen 

osallistuneilta henkilöiltä. Tämä oli kohdallani erityisen hyödyllistä, sillä vaikka oma koulutustaustani 

onkin muiden aiheiden ohella kirjallisuudessa ja kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa, Finnish-

plays.com-projektin alkaessa vuonna 2008 olin ollut tekemisissä kotimaisen kulttuurin ja näytelmä-

kirjallisuuden kanssa vain noin vuoden verran, ja kuten aikaisemmin mainittua, Näytelmäkirjailijalii-

tolla itsellään ei myöskään ollut valtavaa kokemuspohjaa kansainvälisen markkinointityön toteutta-

misesta. 

Selvitystyön partneriverkoston rakentamisesta aloitin etupäässä Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

markkinoilta. Syy näihin alueisiin keskittymiseen oli ensimmäisen tapauksessa se, että suomalaisella 

näytelmällä oli jo todistetusti kysyntää monilla tällä alueella olevilla markkinoilla, ja jälkimmäisen 

tapauksessa se, että tieto markkina-alueesta oli helpommin saatavilla ja markkinapotentiaali oli erit-

täin suuri. 

Loppuvuoteen 2010 mennessä partnerisopimukset oli solmittu Iso-Britannian, Puolan, Tšekin, Unka-

rin, USA:n ja Viron markkinoilla toimivien agenttien ja agentuurien kanssa. Pidempiä keskusteluja oli 

lisäksi käyty muun muassa Australian, Ranskan, Saksan, Venäjän ja Skandinavian markkinoilla toimi-

vien agentuurien kanssa. Näistä viimeksi mainitun osalta yhteydenotot puolestani hoiti liiton toimin-
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nanjohtaja, jolla oli aikaisempaa kontaktiverkostoa kyseisissä maissa. Listatuista maista Australia taa-

sen osoittaa, että vaikka fokus tässä vaiheessa olikin pääosin Euroopan ja Pohjois-Amerikan markki-

noilla, saattoi näihin alueisiin tehtävä markkinaselvitystyö tuoda esiin mahdollisuuksia muilla mark-

kinoilla, joihin näin hyödylliseksi tarttua. 

Vuosien 2008–2010 aikana tekemäni markkinaselvitystyön aikana tutustuin kaiken kaikkiaan 36 

markkina-alueeseen ja kartoitin hieman yli 180 mahdollista yhteistyökumppania, joista jotkin tar-

kemmin kuin toiset. Jokainen alueellinen markkinaselvitys oli hyvin pitkälti oma prosessinsa, koska 

alan käytännöt vaihtelevat maittain verrattain suuresti. Tämän vuoksi myös täyden selvityksen an-

taminen työstä on mahdotonta tälle dokumentille asetettujen raamien puitteissa. Keskityn tämän 

johdosta seuraavassa case-esimerkissä Yhdysvaltoihin kohdistuneen markkinaselvitystyöni proses-

siin, koska se on suhteellisen edustava tapaus siitä, kuinka lähdin liikkeelle nollasta ja saavuin lopulta 

päätepisteeseen, jossa edustusoikeussopimus solmittiin paikallisen toimijan kanssa. 

Esimerkki markkinaselvityksestä: Yhdysvallat 

Aloitin Yhdysvaltojen markkinaselvityksen alkusyksystä 2009 tutustumalla Teatterin Tiedotuskeskuk-

sen USA:han kohdistuneen "Find a Fine Finnish Play" -vientiprojektin siihen asti tekemään työhön ja 

yksinkertaisesti hakemalla internetistä tietoa USA:n teatterikentällä vallalla olevilla käytännöistä. 

Ensimmäinen kysymys johon tarvitsin vastauksen oli kuinka näytelmät löytävät tiensä kirjailijoilta 

teattereihin. Käsitykseni oli, että USA toimii monien muiden maiden tapaan paikallisten draama-

agentuurien kautta, ja tämä osoittautuikin oikeaksi olettamaksi. 

Seuraava tehtävä oli kartoittaa ketä ja mitä nämä agentuurit ovat. Internetistä löytyi muutamia sivu-

ja, joilla listataan Yhdysvalloissa toimivia agentuureja, mutta lähteen yleisen "kuka tahansa voi kir-

joittaa mitä tahansa" -luonteen tietäen, suhtauduin näihin skeptisesti, eritoten koska nämä sivustot 

toimivat yksinkertaisina yhteystietolistauksina, eikä agentuureja siten oltu millään tavoin valikoitu tai 

sen kummemmin esitelty. Otinkin asian tiimoilta seuraavaksi yhteyttä Näytelmäkirjailijaliiton ame-

rikkalaiseen vastineeseen The Dramatists Guild of Americaan, josta sain tiedokseni että killan vuosit-

tain julkaisema The Dramatists Guild Resource Directory sisältää kattavan listauksen draamamuotoi-

sia tekstejä edustavista agenteista, joita kilta pitää luotettavana. 

Tilasin kirjan verkkokirjakaupasta. Ennen kuin kuitenkaan ehdin kirjasta maksamaan, oli kauppa jo 

tarjonnut minulle "voisit myös olla kiinnostunut näistä" -toimintansa kautta muita samanlaisia kirjo-

ja, ja lopulta ajauduin hankkimaan uusimmat painokset myös muutamista muista alan agentuuritoi-

mintaan keskittyvistä kirjoista. Kaikki tilaamani kirjat osoittautuivat hyödyllisiksi, osa myös USA:n 

ulkopuolella tapahtuviin selvityksiin sekä muuhun liiton toimintaan. Kirjat lopulta läpi käytyäni mi-
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nulla oli 47 amerikkalaista agentuuria sisältävä lista näytelmäagenteista, jotka saattaisivat olla po-

tentiaalisia partnereita näytelmäviennissämme. 

47 agentuuria oli kuitenkin meidän tarkoitukseemme noin 46 agentuuria liian monta. Seuraava teh-

tävä olikin rankata nämä agentuurit niin, että minulla olisi taistelusuunnitelma siitä, ketä näistä 

agenteista rupeaisin ensimmäisenä lähestymään. Suoritin rankkauksen vierailemalla jokaisen agen-

tuurin kotisivuilla (jos sellaiset löytyivät), sekä lukemalla netistä mitä heistä on sanottu, ja kartoitta-

malla teoksia ja kirjailijoita joita he edustavat. Kriteereinä agentuurien rankkauksessa olivat muun 

muassa agentuurin koko (ei liian pieni jotta on toimintaresursseja, mutta ei myöskään liian suuri jot-

ta suomalaisten näytelmäkirjailijoiden teokset eivät huku sankkaan joukkoon) sekä agentuurin ko-

kemus käännösmateriaaleista. Lopulta alkuperäinen listani oli rankattu niin, että olin antanut agen-

tuureille arvosanan 1-5, jossa ryhmässä 1 olivat ne kaikkein kiinnostavimmat. Ongelma kuitenkin oli, 

että ykkösryhmän kiinnostavia agentuureja oli yhä noin kymmenkunta. 

Seuraava askel tuli hieman takavasemmalta, kun satuin olemaan muissa asioissa yhteydessä New 

Yorkissa siihen aikaan työskentelevään liiton jäseneen. Osoittautui, että hänellä oli tietoa paikallisista 

draama-agenteista, ja hänen avullaan kymmenen ykkösryhmän listalla olleiden agenttien määrä ti-

pahti viiteen. Tämä alkoi olla lukumäärä, joille voisin ensimmäisen lähestymiskirjeen asiastamme 

lähettää. 

Ennen kuin kuitenkaan ehdin lähteä amerikkalaisia toimijoita lähestymään, satuin olemaan tekijän-

oikeusasioissa yhteydessä erääseen amerikkalaiseen festivaalijärjestäjään, ja otin myös hänen kans-

saan puheeksi suomalaisen näytelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa. Kävi ilmi, että hän oli juuri seu-

raavana päivänä menossa tapahtumaan, jossa tarkoituksena oli tavata useita paikallisten agentuuri-

en edustajia ja hän lupasi haistella, löytyisikö sieltä tahoa, joka olisi kiinnostunut viemään suomalai-

sia näytelmätekstejä Yhdysvaltoihin. Seuraavana päivänä sainkin sähköpostin, joka esitteli minut pai-

kalliseen toimijaan, joka on aikaisemmin onnistuneesti vienyt saksalaista näytelmäkirjallisuutta Yh-

dysvaltoihin. Tämä toimija oli jo listallani, mutta pienuutensa ja tiedonpuutteeni johdosta vasta kak-

kosryhmässä, eli ei aivan siellä kärkipäässä. 

Pyysin lisätietoja toimijalta, ja muutaman päivän sähköpostivaihdon jälkeen alkoikin tuntua, että ky-

seinen agentuuri olisi hyvin paljon sitä mitä olimme etsimässä, ja me myös sitä, mitä he etsivät. Täs-

sä vaiheessa joululomat hieman hidastivat tilanteen kehittymistä, mutta palasimme asiaan jälleen 

tammikuussa. Hidaste oli sikäli hyvä asia, että ehdin myös hyvällä ajalla selvittämään lisää potentiaa-

lisesta partneristamme ja amerikkalaisten agentuurien peruskäytännöistä esimerkiksi edustuspalkki-

oiden osalta. 
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Tammikuussa jatkoimme sähköpostivaihtoa, ja keskustelimme sopimuskuvioista ja toimintatavois-

tamme. Pääsimme suhteellisen helposti yhteisymmärrykseen myös yhteistyömme rahallisesta puo-

lesta, joten lopulta helmikuun alussa allekirjoitimme sopimuksen, jonka kautta amerikkalainen toimi-

jamme otti roolin toimiakseen paikallisena partnerinamme. 

USA:n case-esimerkistä käy ilmi, että vaikka markkinaselvityksen apuna kannattaa käyttää kaikkea 

julkaistua tietoa kohdemarkkinasta, löytyvät parhaat vinkit usein henkilökohtaisilta kontakteilta. 

Henkilökohtaisten kontaktien tärkeyttä ei voikaan painottaa liikaa jo pelkästään siksi, että kontaktit 

tuovat mukanaan mahdollisuuden kysyä ja tarkentaa epäselviä asioita. On kuitenkin myös huomioi-

tava, että ilman tekemääni suhteellisen kattavaa taustatutkimusta en olisi pystynyt kysymään kon-

takteiltani oikeita kysymyksiä, tai myöskään välttämättä huomioimaan neuvottelupöydässä kaikkia 

huomionarvoisia seikkoja. Sekä oikeat kontaktit että markkina-alueen kunnollinen tuntemus osoit-

tautuivat siis USA:ssa, niin kuin myös muilla markkina-alueilla, keskeiseksi tarpeeksi oikeanlaisen 

partnerin löytämiseen. 

Valitettavasti uuteen markkina-alueeseen kunnollisesti tutustuminen vie myös suhteellisen paljon 

aikaa. Kontaktiverkoston rakentaminen nopeutuisi ja helpottuisi henkilökohtaisilla tapaamisilla, mut-

ta se vaatisi matkustamista. Jos käytössäni olisi ollut enemmän sekä ajallisia että taloudellisia resurs-

seja, olisi tämä mahdollistanut keskeisiin markkina-alueisiin paikan päällä tutustumisen, ja esimer-

kiksi useampia festivaali- ja messumatkoja, joissa olisi ollut mahdollista tavata sekä paikallisia että 

kansainvälisiä toimijoita. Nämä eivät kuitenkaan olleet realistisia vaihtoehtoja. 

Näytelmäkirjailijaliiton organisaatiomuutokset ja niiden vaikutus projektiin 

Vuoden 2010 loppupuolella Näytelmäkirjailijaliitossa keskusteltiin paljon liiton toiminnan painopis-

teistä ja erityisesti yhdistyksen suorittamasta agentuuritoiminnasta. Liitossa oli jo vuosia tiedostettu, 

että sen suorittama agentuuritoiminta ei erityisesti ammattiteattereiden ja viennin osalta kyennyt 

täysin vastaamaan alan kaupallisia toimijoita. Samalla yhdistyksen nähtiin olevan apurahojen osalta 

väliinputoajan roolissa, jossa se ei voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä päässyt osaksi kaupalli-

sen sektorin kulttuuritukia, mutta ammattimaisen näytelmävälitystoimintansa johdosta ei myöskään 

voinut saada kaikkia järjestöille myönnettäviä tukia. Tämä oli vaikuttanut myös Finnishplays.com-

projektiin liiton vientitukianomusten epäonnistuessa. 

Tehostaakseen sekä perinteistä yhdistystoimintaansa että näytelmänvälityspalveluansa, Näytelmä-

kirjailijaliitto päätyi lopulta asettamaan asiamiehen, Agency North Oy:n, hoitamaan näytelmien tila-

ussopimuksia ja esitysoikeuksia ammattiteattereiden osalta. Muutos astui voimaan 1.6.2011. Asia-

miessopimuksen myötä vastuu näytelmien markkinoinnista ulkomaille siirtyi asiamiehelle, mutta 
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Finnishplays.com-sivusto jäi Näytelmäkirjailijaliiton ylläpidettäväksi. Omalla kohdallani jatkoin töitä 

Näytelmäkirjailijaliiton tiedottajana, mutta aloitin työt myös Agency Northissa, jossa toimenkuvaani 

kuuluu muun muassa näytelmävientiin liittyviä töitä. 

Asiamiehenä toimiva Agency North käyttää jatkossa hyödykseen Finnishplays.com Networkin hyväk-

si tehtyä työtä ja kontaktiverkostoa, mutta ei jatka yhteistyötä samalla partnerisopimuksella, jonka 

Näytelmäkirjailijaliitto solmi ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa osana Finnishplays.com Net-

workia. Tämän sijaan Agency North kehittää uudenlaisia yhteistyömalleja Finnishplays.com Networ-

kin jäsenagentuurien ja muiden kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa. 

Muutosten johdosta Finnishplays.com Network -vientiverkoston aktiivista rakentamista alettiin aja-

maan alas jo vuoden 2010 loppupuolella. Asiamiessopimuksen solmimisen jälkeen sivuston varsinai-

nen fokus siirrettiin vuoden 2011 kesällä enemmän digitaalisen kirjaston suuntaan, ja olemassa ollut 

Finnishplays.com-agentuuriverkko purettiin. Syksyllä yhdistyksen hallitus päätti lisäksi sivuston aktii-

visen tiedotuksen minimoinnista, ja siihen käytettyjen resurssien siirtämisestä toisiin tehtäviin. Sivus-

tolle lisätään kuitenkin yhä tiedot kaikista liiton valvonnan alla olevista käännösnäytelmistä. Jatkossa 

voi olla, että osana yhdistyksen kirjaston uudistamisprosessia sivusto sulautetaan yhteen Näytelmä-

kirjailijaliiton ylläpitämän Näytelmät.fi-sivuston kanssa. 

Vaikka muutoksesta ei ole vielä kulunut tarpeeksi aikaa, jotta mitään lopullisia johtopäätöksiä voitai-

siin vetää sen tuomista vaikutuksista näytelmäviennin tehokkuuteen, mielenkiintoinen oma havain-

toni on joka tapauksessa ollut, että yhteydenotto ulkomaisiin tahoihin kuten agentuureihin ja teatte-

reihin on Agency Northin nimissä ollut huomattavasti helpompaa ja suoraviivaisempaa kuin mitä se 

oli silloin, kun tein nämä yhteydenotot Näytelmäkirjailijaliiton nimissä. Jo nimensäkin vuoksi "The 

Finnish Dramatists' Union" vaati lähes aina jatkoselityksen siitä, että vaikka Näytelmäkirjailijaliitto on 

järjestö, se toimi(i) myös näytelmäagentuurina, ja tämä tuntui usein hämmentävän vastapuolta neu-

votteluissa. Kun tekemäni yhteydenotot nyt tulevat kaupallisen toimijan Agency Northin nimissä, ei 

tätä yllättävänkin korkeaa konseptuaalista muuria ole olemassa, ja keskustelu lähtee alusta pitäen 

liikkeelle tilanteesta, jossa molemmat osapuolet kokevat toisen tasapuolisena neuvottelukumppani-

na. Sekä vastausnopeus että yhteistyöhalukkuus on ainakin oman kokemukseni perusteella huomat-

tavasti parantunut. 

Projektin evaluointi 

Finnishplays.com-palvelu sisältää kirjoittamishetkellä syksyllä 2011 tietoja hieman yli 600 teoksesta. 

Näytelmäkäännöksiä on saatavilla 31 eri kielellä. Sivusto sijoittuu moderneissa hakukoneissa kuten 

Google, Bing ja Yahoo korkealle useimmilla sisältöönsä liittyvillä hakusanoilla haettaessa (esim. "Fin-
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nish drama", "Finnish plays" tai kirjailijan tai teoksen nimi) ja siellä vierailee kuukausittain keskimää-

rin noin 400 kävijää noin 40 eri maasta. Sivusto on saanut kiitosta sekä kotimaisilta että ulkomaisilta 

toimijoilta. Sivuston kautta tulevia yhteydenottoja saapuu viikoittain muun muassa ulkomaisilta teat-

tereilta, ohjaajilta, dramaturgeilta, kääntäjiltä ja tutkijoilta. 

Yllä olevat seikat huomioon ottaen voidaan todeta, että sivuston lanseerausvaiheessa sille asetetut 

tavoitteet digitaalisen käännöskatalogin ja siihen kuuluvien teosten ja tekijöiden sekä kotimaisen 

näytelmän yleisen näkyvyyden ja saatavuuden parantamisesta ovat täyttyneet. 

Varsinaisen Finnishplays.com-vientiverkoston osalta voidaan kuitenkin todeta tavoitteiden jääneen 

pääosin toteutumatta. 

Finnishplays.com Networkin kaltaisessa projektissa ei ole syytä odottaa erityisen nopeita tuloksia. 

Suomalaisen näytelmäteoksen vieminen ulkomaiselle kohdemarkkina-alueelle on suhteellisen pitkä 

prosessi, erityisesti tilanteessa jossa suomalainen näytelmäkirjallisuus, saati sitten markkinoitava 

yksittäinen teksti tai kirjailija, ovat tällä alueella tuntemattomia. Vaikka voisi olettaa, että näytelmä-

teoksen meriitti on tekstissä itsessään, ei niinkään siinä kuka sen on kirjoittanut tai mistä maasta se 

on tullut, näin ei välttämättä kuitenkaan käytännössä ole. Erityisesti tiettyjen alueiden kuten Iso-

Britannia kohdalla teatterit panostavat usein kirjailijoihin enemmän kuin teksteihin, ja löydettyään 

mielenkiintoisen teoksen eivät välttämättä tartu tekstiin vaan kirjailijaan, pyytäen näkemään tekijän 

seuraavan ja vielä tässä vaiheessa kirjoittamattoman teoksen, sen sijaan että alkaisivat suunnittele-

maan käsissään olevan näytelmän esittämistä. 

Tämäkin mielessä pitäen on kuitenkin todettava, että Finnishplays.com Network sai noin kahden 

vuoden aktiivisen toimintansa aikana aikaiseksi suhteellisen vähän konkreettisia tuloksia. Varsinaisen 

verkoston aikaansaamien esitysten määrä voidaan laskea yhden käden sormilla, ja on mahdollista 

että nämä esitykset olisivat toteutuneet vaikkei vientiverkostoa olisi ollutkaan. Lisäksi on sanottava, 

että verkostossa olevien partnereiden aktiivisuus uusiin näytelmäkäännöksiin tutustumisessa oli suh-

teellisen alhainen. Finnishplays.com-sivuston rakentamisessa ollut perusajatus, jonka mukaan sivus-

tolta lähtevät tiedotteet ja uutiskirjeet uusista näytelmäkäännöksistä ja uusista suomalaisista kanta-

esityksistä saisivat partnerit tutustumaan näihin teoksiin, ei käytännössä toteutunut. Jotta teoksia 

saatiin kiertämään, oli niistä käytännössä yhä erikseen mainittava itse kullekin partnerille henkilö-

kohtaisesti. Uutiskirjeiden tapaiseen massaviestitykseen pohjautuva markkinointi ei tässä tapaukses-

sa osoittautunut järin toimivaksi. 

Toinen ongelma oli selkeästi verkoston yksisuuntaisuus. Näytelmäkirjailijaliitto tarjosi kansainvälisille 

yhteistyökumppaneilleen teoksia, mutta ei voinut ottaa niitä vastaan, koska liitto ei toimi ulkomais-
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ten näytelmien tuontiagentuurina. Tämä tuntui vähentävän yhteistyökumppanien mielenkiintoa Fin-

nishplays.com:ia ja sieltä löytyviä teoksia kohtaan. Quid pro quo. Kun Näytelmäkirjailijaliiton asia-

mies Agency North voi nyt tarjota myös mahdollisuuden ottaa vastaan yhteistyökumppanien edus-

tamia näytelmiä, on yhteistyö ulkomaisten agentuurien kanssa tasapuolisempaa. 

Loppusanat 

Kaksi kolmesta Finnishplays.com-projektin alussa määritellystä tavoitteista voidaan nähdä toteutu-

neen, mutta tavoite varsinaisen vientiverkoston toteuttamisesta ei projektin kolmivuotisen elämän-

kaaren aikana ehtinyt materialisoitua toivotulla laajuudella ja intensiteetillä. Syynä verkostonraken-

tamisen epäonnistumiseen oli resurssipulan lisäksi mahdollisesti myös Näytelmäkirjailijaliiton yhdis-

tysstatus, joka asetti tiettyjä toimintaa rajoittavia ehtoja kontaktiverkoston ja agentuurimaisen toi-

minnan harjoittamiselle, sekä hankaloitti yhteydenottoja ulkomaisiin kaupallisiin toimijoihin. 

Vaikka Finnishplays.com-projektin voidaankin nyt katsoa päättyneen, hukkaan työ ei kuitenkaan ole 

mennyt. Sivusto jatkaa Näytelmäkirjailijaliiton käännösnäytelmäkatalogina, ja sitä päivitetään uusien 

teosten osalta. Myöskään vientiverkoston rakentamista varten tehty työ ei ole ollut turhaa, ja tarjo-

aa vientityötä jatkavalle Agency Northille erinomaisen pohjan, jonka päälle rakentaa. 


