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OIKEUSALAN EU-RAHOITUSOHJELMASEMINAARI 25.9.2014 
 
Tausta 

Euroopan Unioni on joulukuussa 2013 hyväksynyt kaksi uut-
ta oikeusalan rahoitusohjelmaa vuosille 2014 – 2020. Oike-
usohjelman tavoitteena on helpottaa ja tukea oikeudellista 
yhteistyötä yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa sekä 
edistää oikeussuojan saatavuutta ja rikoksen uhrien oikeuk-
sia.  Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalla puo-
lestaan pyritään edistämään esimerkiksi sukupuoleen tai 
etniseen alkuperään perustan syrjintäkiellon tehokasta to-
teuttamista, ehkäisemään väkivaltaa, suojelemaan lapsen 
oikeuksia sekä edistämään unionin kansalaisuuteen perus-
tuvien oikeuksien käyttöä.  Rahoitusta voi saada muun mu-
assa koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, 
seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojär-
jestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.  
 

Tavoitteet 
Seminaarin tavoitteena on lisätä tietämystä EU:n oikeus-
alan rahoitusohjelmista, jakaa hyviä käytänteitä aiemmista 
hankkeista sekä pohtia yhdessä mahdollisia tulevia rahoi-
tushankkeita ja hakemusmenettelyjä.  
 

Kohderyhmä 
Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi 
yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset 
sekä kansalaisjärjestöt. Seminaari on tarkoitettu asiasta 
kiinnostuneille ja tahoille, jotka miettivät erilaisia rahoitus-
mahdollisuuksia.   
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Aika  25.9.2014 kello 12 – 16 
 
Paikka  Oikeusministeriön koulutustilat, Kasarmikatu 42, 2. kerros 
 
Vetäjät  Kehittämispäällikkö Tuula Kivari ja ylitarkastaja Heini  
  Huotarinen; Oikeusministeriö 
 
Ohjelma   
 
12.00 – 13.00 Avaussanat  
 
  Rahoitusohjelmien esittely 

- Programme Manager Martine Parmantier; DG Justice, 
European Commission 

 
13.00 – 14.00 Kokemuksia aikaisemmista hankkeista 

- Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson; Oikeusministe-
riö 
o Hakuprosessi, mitä päähakijana oleminen tarkoit-

taa? 
- Erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen; Rikosseu-

raamuslaitos 
o Partnerina hankkeessa 

- Erikoissuunnittelija Anniina Jokinen ja erikoistutkija Markku 
Heiskanen; YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoli-
tiikan instituutti (HEUNI) 

o Mitä hankehallinta pitää sisällään? 
 
14.00  – 14.30 Iltapäiväkahvi 
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14.30 – 15.45 Työpaja-työskentelyä 
- Keskustellaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun poh-

tii rahoitushakemuksen tekemistä, esim. partnereiden 
hankinta, hakemuksen tekeminen, hankehallinta 

- Tutustutaan tarkemmin rahoitusohjelmiin ja pohditaan 
yhdessä rahoitusohjelmien sisältöä 

- Pohditaan ja ideoidaan yhdessä mahdollisia rahoitus-
hankkeita 

- Pohditaan yhdessä ideoita tulevia vuosiohjelmia ajatel-
len 
 

Oikeusalan rahoitusohjelmaa käsittelevän työpajan vetäjinä 
toimivat kehittämispäällikkö Tuula Kivari ja tutkijatohto-
ri,TkT Petra Pekkanen Lappeenrannan teknillisestä yliopis-
tosta.   
 
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmaa koskevan 
työpajan vetäjinä toimivat ylitarkastaja Heini Huotarinen 
oikeusministeriöstä ja erityisasiantuntija Sinikka Keskinen 
sekä hankepäällikkö Katriina Nousiainen sisäministeriöstä 
(tbc). 
 

15.45 – 16.00 Päivän yhteenveto ja tilaisuuden päätös; Työpajojen vetäjät 
   
Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautumiset seminaariin viimeistään 19.9.2014 men-
nessä oheisen linkin kautta 
https://www.webropolsurveys.com/S/DCFAAD49A1B28388
.par 
   
Seminaariin mahtuu 40 osallistujaa. 
 
Seminaarin kieli on suomi, paitsi komission edustajan esitys 
on englanniksi.  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osal-
listuuko oikeusalan vai perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalai-

https://www.webropolsurveys.com/S/DCFAAD49A1B28388.par
https://www.webropolsurveys.com/S/DCFAAD49A1B28388.par
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suusohjelmaa koskevaan työpajaan.  Lisäksi pyydetään il-
moittamaan iltapäiväkahvin osalta mahdolliset ruoka-
aineallergiat ja erityisruokavaliot.   
 
Jokainen osallistuja huolehtii itse mahdollisista matka- ja 
majoitusvarauksistaan. Oikeusministeriö ei korvaa osallistu-
jien matka- ja majoituskuluja.  
 
 

Lisätiedot  Tuula Kivari; tuula.kivari@om.fi, 029 515 0546  
Heini Huotarinen; heini.huotarinen@om.fi, 029 515 0127 
 
Rahoitusohjelmista  vuosille 2014 – 2020 julkaistut tiedot-
teet OM:n nettisivuilla: 
 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotte
et/2014/05/projekteninomeusfinansieringsprogramforutvecklin
gavdetrattsligaomradetharpublicerats_0.html 
 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotte
et/2014/02/oikeusalankehittamiseenuusiaeu-rahoitusohjelmia-
rahoitustavoisaadaesimerkiksikoulutus-
jatutkimushankkeisiin.html 
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