
KAUNOKIRJALLISUUDEN 
LEVITYSTUKI 2022
8.4.2022

• Tilaisuus tallennetaan, tallenteen saa pyydettäessä 
sähköpostilla (kulttuuri@oph.fi)

• Esitys lähetetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla

• Huolehdithan, että mikrofonisi/kamerasi on suljettu 

• Voit esittää kysymyksiä/kommentteja keskustelupalstan kautta, 
myös esitysten loppuun on varattu aikaa kysymyksille

mailto:kulttuuri@oph.fi


Ohjelma

• Tervetuloa 

• Luova Eurooppa -ohjelman tuki kaunokirjallisuuden levityshankkeille

• Experiences from Creative Europe from the point of view of Malinc Publishing
Barbara Pregelj, editor in chief, Malinc Publishing

• Hakuvinkkejä ja kokemuksia arviointiprosessista
Laura Serkosalo, toiminnanjohtaja, Nuoren Voiman Liitto

• Kysymyksiä ja keskustelua



• Kulttuurin alaohjelma kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön toimijoille

• Median alaohjelma av-sektorin toimijoille elokuva-, tv- ja peliteollisuuden parissa

• Monialainen toimintalinja luovien alojen rajat ylittäviin hankkeisiin ja 
uutismedialle.

EU:n Luova Eurooppa 2021-2027 
2,4 mrd euroa kulttuurille ja luoville aloille

Kulttuurin alaohjelman rahoitus kirja-alalle

• Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden levityshankkeet (vuosittain)

• Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet (vuosittain)

• Liikkuvuustuki taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille   



Tavoitteena on
• vahvistaa eurooppalaisen kaunokirjallisuuden monimuotoisuutta ja 

kansainvälistä levitystä 

• rohkaista kääntämistä pieniltä suurille kielille (englanti, saksa, ranska, 
espanja, italia) 

• tavoittaa uusia lukijoita Euroopassa ja sen ulkopuolella

• rohkaista kirja-alan toimijoita yhteistyöhön ja sitä myötä vahvistaa alan 
kilpailukykyä

Kaunokirjallisuuden levityshankkeet

• Levityshanke = vähintään 5 teoksen käännös-, julkaisu- ja markkinointitoimet

• Rahoitushaku vuosittain aina vuoteen 2027 saakka



• kohdemaan (tai -maiden) kirjallisuustarjonta monimuotoistuu 
(käännetään esim. vähemmän käännetyn maan tai kielten kirjallisuutta)

• suuri yleisö pääsee lukemaan teoksia

• eurooppalaisen käännöskirjallisuuden lukijakunta laajenee ja uudistuu 
– vuonna 2022 keskeinen kohderyhmä on nuoret 
(Euroopan nuorten teemavuosi 2022)

• yhteistyö eri kirja-alan toimijoiden kesken vahvistuu (mm. kirjailijat, kääntäjät, 
kustantajat, kirjakaupat, kirjastot, festivaalit ja kirjallisuustapahtumat)

• kääntäjien profiili nousee ja kääntäjät saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään

• hanke ottaa huomioon EU:n tavoitteet kestävän kehityksen, inkluusion ja tasa-arvon 
edistämiseksi

Levityshankkeiden odotetut vaikutukset



Minkälaisille teoksille levitystukea voi 
hakea?



Käännettävä teos

• edustaa korkeatasoista eurooppalaista kaunokirjallisuutta

• kaikki kaunokirjallisuuden genret ovat tukikelpoisia (mm. romaanit, novellit, 
näytelmät, runoteokset, sarjakuva, lasten- ja nuortenkirjallisuus)

• on jo julkaistu alkuperäiskielellä (painettuna tai digitaalisesti)

• teosta ei ole aiemmin käännetty kohdekielelle

• poikkeuksena teokset, joiden uusintakäännökselle on perusteltu tarve

• kirjailija on ohjelmaan osallistuvan maan kansalainen, asuu maassa pysyvästi tai 
edustaa maan kirjallista perintöä  (UUTTA!)

• ei kytköstä EU:n kirjallisuuspalkintoon (EU Prize for Literature, EUPL) (UUTTA!)



Teoksen kieli

• lähde- ja kohdekieli on jokin ohjelmamaiden virallisista kielistä

• lähdekieli voi myös olla latina tai muinaiskreikka 

• kääntäjä tekee käännöksen omalle äidinkielelleen (poikkeuksena 
harvinaiset kielet)

• käännökset kansalliselta kieleltä toiselle (esim. suomi-ruotsi) ovat 
mahdollisia vain jos levitysstrategia on maan rajat ylittävä (UUTTA!)



Luova Eurooppa -ohjelmamaat
• EU:n jäsenmaat (27)

• ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein

• Liitännäissopimuksilla mukana ovat

Albania, Bosnia ja Herzegovina, Georgia, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia, 
Serbia ja Ukraina

Käännökset näiden maiden virallisista kielistä ja kielille

• Lisäksi liitännäissopimuksilla mukaan ohjelmaan ovat myöhemmin tulossa

Armenia, Israel, Palestiina, Tunisia, Turkki (ks. päivittyvä lista ohjelmamaista)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


Lukuja vuoden 2021 hakukierrokselta

Lähde: Koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto, Luova Eurooppa -ohjelmakomitea (04/2022) 

• 40 hanketta
95 hakemusta
42% hyväksytty

• 521 käännöstä

• yli 427 kirjailijaa
• yli 370 kääntäjää 

8%

29%

46%

10%

7%

Novellit

Nuortenkirjallisuus

Romaanit

Runous

Sarjakuva



Rahoituksen reunaehdot ja 
hakuprosessi



• haku päättyy 31.5.2022, tulokset luvattu syyskuussa 2022

• hakukierroksen budjetti on 5 milj. € 

• rahoitusta myönnetään arviolta n. 40 hankkeelle

• rahoituksen reunaehtoja avataan ehdotuspyynnössä (Call for proposals 2022)

• hakemus tehdään EU:n Funding & Tender Opportunities -portaalissa

Hakukierros 2022

Hakemus on 
jätettävä viim. 
31.5. klo 18

Arviointivaihe 
kestää 3 kk
kesäkuu – elokuu

Tieto tuloksista 
hakijalle
syyskuu

Rahoitussopimus 
allekirjoitettu ja 
hanke voi käynnistyä 
lokakuu - joulukuu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;callCode=CREA-CULT-2022-LIT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Kolme hanketyyppiä

• tukiprosentti kaikissa hanketyypeissä on 60% 
• hankkeen kesto kaikissa hanketyypeissä on korkeintaan 36 kk
• tuki maksetaan yleensä etupainotteisesti (80 % käynnistyessä)
• mahdollista hakea yksin tai yhteistyössä muiden kirja-alan toimijoiden kanssa (UUTTA!)

Pienet hankkeet 
(small-scale)

• vähintään 5 teosta

• maksimituki 
100 000 €

Keskikokoiset hankkeet 
(medium scale) 

• vähintään 11 teosta

• maksimituki 
200 000 €

Suuret hankkeet 
(large scale) 

• vähintään 21 teosta

• maksimituki 
300 000 €



• käännöstyö 

• teosten julkaisu

• teosten markkinointi

• teosten levitys ja jakelu

• toimet, joilla edistetään käännösoikeuksien myyntiä

• rahoitus myönnetään kertakorvauksena (ns. lump sum –tuki) (UUTTA!)

• ei yksityiskohtaista kustannusraportointia – raportoidaan tuloksia (UUTTA!)

Mitä rahoitetaan?



• Hanke jaotellaan Work Package -kokonaisuuksiksi:

• Jokaiselle WP:lle määritellään toiminnot (activities) ja tuotokset (deliverables)

• Kunkin WP:n toteuttamiseen myönnetään ns. räätälöity kertakorvaus 
(customised lump-sum)

hakuvaiheessa laaditaan realistiseen kustannusarvioon perustuva 
budjetti, johon WP-kohtaiset tukisummat perustuvat

• Vain sisällöt (deliverables) raportoidaan, ei talousraportointia

Keskeistä hakuprosessissa

1. Project Management  - kaikki hallinnolliset tehtävät
2. Translation - käännösten toteutus
3. Publication and Distribution – julkaisuun, jakeluun ja levitykseen liittyvät tehtävät 
4. Promotion and Communication – kaikki markkinointi- ja viestintätoimenpiteet 



1. Rekisteröidy hakijaksi osallistujarekisteriin ja rekisteröi organisaatiollesi PIC-koodi.

2. Jos mukana myös muita organisaatioita, sovi hankkeen sisällöistä partneriverkoston kesken. 
Myös partnerit tarvitsevat omat PIC-koodit.

3. Hankkeen koordinaattori pääsee kirjautumaan sähköiseen hakujärjestelmään 
(Funding & Tenders portal) ja luomaan hakemuksen.

4. Hakemuksen liitteeksi laaditaan (suurimpaan osaan valmiit lomakkeet)

 tarkempi hankekuvaus
 budjetti
 CV:t (hankkeen ydinhenkilöt + kääntäjät)
 lista aiemmista hankkeista
 lista julkaisuista
 julkaisuja koskeva vakuutus

5. Hakemus lähetetään Brysseliin sähköisesti määräaikaan mennessä

6. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi hakemukset

Hakuprosessin vaiheet



• Hakukierroksen esittely suomeksi

• Ehdotuspyyntö (Call for Proposals CREA-CULT-2022-LIT) avaa hakukierroksen 
reunaehtoja

• Sähköinen hakemus tehdään EU Funding & Tender Opportunities -
hakuportaalissa

• Hakulomake (malli, ei täytettävä)

• Rahoitussopimusopas AGA – Annotated Grant Agreement

Tietoa hakijoille

https://www.oph.fi/fi/funding/eun-luova-eurooppa-kaunokirjallisuuden-levityshankkeet-2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;callCode=CREA-CULT-2022-LIT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/temp-form/af/af_crea-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Nevoja saat Luova Eurooppa-yhteyspisteestä

Hanna Hietaluoma-Hanin 
p. 0295 338 540
hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi 

http://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

Luova Eurooppa / Kulttuuri

Riikka Koivula
p. 0295 338 509
riikka.koivula@oph.fi

kulttuuri@oph.fi

www.oph.fi/luovaeurooppa

http://uutiskirje.oph.fi/
mailto:kulttuuri@oph.fi
http://www.oph.fi/luovaeurooppa
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