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Oikeusalan rahoitusohjelmat

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga
området

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman tavoitteena on helpottaa ja tukea oikeudellista yhteistyötä 
yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Ohjelmasta voidaan rahoittaa mm. tuomareille ja 
oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitettua koulutusta sekä toimia, jotka tähtäävät oikeussuojan 
saatavuuden helpottamiseen, kuten rikoksen uhrien oikeuksien edistämiseen. Lisäksi voidaan 
tukea aloitteita huumausainepolitiikan alalla.

EU:n perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalla pyritään edistämään esimerkiksi 
sukupuoleen tai etniseen alkuperään perustuvan syrjintäkiellon tehokasta toteuttamista, 
ehkäisemään väkivaltaa, suojelemaan lasten oikeuksia sekä edistämään unionin kansalaisuuteen 
perustuvien oikeuksien käyttöä.

Nykyisiä rahoitusohjelmia toteutetaan vuosina 2014–2020. Koko ohjelmakaudella 
oikeusohjelmaan on käytettävissä 378 miljoonaa euroa ja perusoikeusohjelmaan 439 miljoonaa 
euroa.

Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja 
hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada mm. koulutukseen, selvitysten ja 
tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien 
kehittämiseen ja ylläpitoon.

LISÄTIETOA EU-KOMISSION SIVUILTA: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=666426

------

Målet för EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området är att underlätta och stödja 
rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden. Programmets medel kan användas bl.a. för 
att erbjuda utbildning för domare och personalen inom rättsväsendet och för att finansiera 
åtgärder som syftar till att underlätta tillgång till rättsskydd, såsom att främja brottsoffers 
rättigheter. Programanslagen kan också användas för att stödja initiativ på området för 
narkotikapolitik.

EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap syftar till att främja iakttagandet av 
förbudet mot diskriminering bl.a. på grund av kön eller etniskt ursprung, förebygga våld, trygga 
barnens rättigheter och stärka utövandet av rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet.

De nuvarande finansieringsprogrammen gäller åren 2014-2020. Programperiodens totalbudget för 
det rättsliga området är 378 miljoner euro och för rättighetsprogrammet 439 miljoner euro.

Finansiering kan sökas av till exempel universitet, forskningsinstitut, rätts- och 
förvaltningsmyndigheter och medborgarorganisationer. Finansiering kan beviljas bl.a. för 
utbildning, utrednings- och forskningsarbete samt för att ordna seminarier och kampanjer och för 
utveckling och upprätthållande av datasystem.
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https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=666426
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