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MILLAISIA HANKKEITA ETSITÄÄN?
- TAVOITTEITA
• Edistää Euroopan kielellistä ja kulttuurista diversiteettiä ja kirjallisuuden monimuotoisuutta 

• Parantaa alan kilpailukykyä, osaamista ja yhteistyötä

• Lisätä kirjallisuuden levitystä yli rajojen Euroopassa ja sen ulkopuolella ja parantaa uusien 
lukijoiden tavoittamista

• Inkluusion, diversiteetin, tasa-arvon teemat

• Ekologinen kestävyys ja ilmastonmuutoksen torjuminen



MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN

• Uutta luovat teokset: hybridilajit, kiinnostavien uusien tekijöiden teokset

• Miksi kyseinen kirja tai kirjailija on tärkeää kääntää, mitä uutta tuo, monipuolistaako tarjontaa?

• Romaani vs. marginaalisemmat lajit

• Pienten kielialueiden kirjallisuus

• Teosten ansioiden esiin tuominen tärkeää 

• Paperikirjat, e-kirjat, äänikirjat

• Kääntäjien työn esiin tuominen



OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY

• Hankkeessa voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien, järjestöjen tai yliopistojen tai 
toisten kustantamojen kanssa

• Mielekkäät ja innovatiiviset kumppanuudet yli sektori- tai maarajojen

• Miten uusien toimintamallien kokeileminen parantaa kustantamon osaamista ja kilpailukykyä?



SAATAVUUS JA LUKIJOIDEN 
TAVOITTAMINEN
• Uudet, innovatiiviset tavat puhutella lukijoita ja markkinoida kirjoja

• Kohderyhmien määrittely ja sopivan lähestymistavan valitseminen

• Tehokas levitysstrategia

• Digitaaliset kanavat, podcastit, sosiaalisen median hyödyntäminen tehokkaasti, muu 
mediayhteistyö; ääni- ja e-kirjat

• Miten kirjoille saadaan uusia lukijoita; nuoria, vähemmän lukevia

• Erityisesti suurille kielille kääntäminen

• Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat mahdollisuudet



ARVIOINTI

• Merkittävyys 30 pistettä

• Sisällön ja toiminnan laatu 30 pistettä

• Hankkeen hallinnointi 20 pistettä

• Levitys 20 pistettä



MERKITTÄVYYS

• Vastaa tavoitteisiin: kaunokirjallisuuden levitys, monipuolistaminen, saavutettavuus

• Miten hanke kytkeytyy läpileikkaaviin teemoihin: inkluusion, tasa-arvon ja kestävän kehityksen 
teemat

• Hankkeen perustelu, taustatyö, tarve hankkeelle

• Eurooppalainen ulottuvuus: miten laajalta alueelta kirjoja tai kirjailijoita on mukana, onko 
kirjailijoille suunniteltu esiintymisiä tai verkostoitumismahdollisuuksia

• Pienten kielten kääntäminen suurille, vähälevikkiset genret

• Innovatiivisuus: mitä uutta hanke tuo kustantamolle, maalle, käännöskirjallisuuden 
kustantamisen kenttään?



SISÄLLÖN JA TOIMINNAN LAATU

• Sisällön ja toimenpiteiden laadun ja relevanssin kuvailu: teokset, kääntäjät, hankkeen keskeiset 
levitys- ja markkinointi-ideat, tavoitteet

• Kohderyhmien tunteminen ja kuvaaminen tarkasti, miten hanke vastaa heidän tarpeisiinsa?

• Mahdollisten yhteistyökumppanien mielekkyys: mikä on heidän roolinsa hankkeessa, miksi 
valittu mukaan?

• Millä tavalla hanke edistää uusia toimintamalleja: uudet taidot, uudet toimintamuodot, uudet 
yhteistyöt

• Hanke on realistinen ja ymmärrettävä



HANKKEEN HALLINTO

• Ketkä hankkeessa ovat mukana ja mikä heidän osaamisensa on: muodollinen ja sisällöllinen 
osaaminen, kielitaito, kokemus, roolit – sekä yhteistyö

• Realistinen ja kustannustehokas budjetti: perustelut poikkeuksellisille kustannuksille, riittävästi 
resursoitu hanke

• Hankkeen hallinto ja taloushallinto; prosessit

• Laadun varmistaminen ja riskinhallinta

• Tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi



LEVITYS JA MARKKINOINTI

• Käytännön levitys ja markkinointi: toimenpiteet, laajuus ja tehokkuus per teos

• Yhteistyö esimerkiksi tapahtumien kanssa, innovatiivisuus ja kunnianhimoisuus

• Miten käytännön viestintä on suunniteltu tavoittamaan määritellyt kohderyhmät

• Miten edistetään kirjailijoiden ja kääntäjien näkyvyyttä, teosten näkyvyyttä, mahdollisten 
eurooppalaisen kirjallisuuspalkinnon saaneiden näkyvyyttä

• Hankkeen laajuus ja vaikutus lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä: mitä seurauksia 
hankkeella nähdään olevan kirjailijoille, kääntäjille, kustantamolle, yleisölle, maan 
käännöskirjallisuuden tilanteelle

• Miten hankkeessa syntyneitä toimintamalleja jatketaan ja ylläpidetään, esim. kumppanuudet



YLEISIÄ HUOMIOITA
• Tärkeintä on relevanssi: vaikka hankeajattelu voi olla kustannusalalle vierasta, tässä pitää ajatella 

hanketta ja sen perustelemista hakukriteereihin vastaten, vaadittuihin tavoitteisiin vastaten

• Sisältöjen, prosessien, tekijöiden, kumppaneiden tarkka kuvaus: arvioijat eivät tunne teitä tai 
toimintaympäristöänne

• Logiikka, perustelut, kautta hakemuksen sama ajatuskulku

• Selkeä kielellinen asu

• Uutta luovien menetelmien tai toimintatapojen esiin nostaminen vahvasti

• Tiedotuksen ja levityksen avaaminen tarkasti: tässä voi loistaa!

• Oman projektin tarkka suunnittelu ja tunteminen 

• Näkökulma: kirjoita lukijalle

• Hankkeen hallinnoinnin ja raportoinnin ajattelu jo hakuvaiheessa: huomioi Deliverables!



KIITOS!

Laura Serkosalo
laura.serkosalo@nvl.fi
p. 044 207 4650
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