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Vaalipooli - Valpoolen - Election Pool -hankkeen asettaminen

Taustaa
Oikeusministeriössä toteutetaan 1.12.2020 – 30.11.2021 EU-komission REC-ohjelmasta (Rights,
Equality and Citizenship) rahoitettava vaaleja ja viranomaisyhteistyötä vahvistava Vaalipooli-hanke.
Hankkeen tavoitteena on edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa
vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa. Oikeusministeriön vastuulla olevat hankkeen käytännön toiminnot ovat 1) verkkotyökalun toteuttaminen vaaliviranomaisten työn tueksi, 2) viranomaisten ja puolueiden kouluttaminen vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämisestä 3) osallistuminen vaalivarautumiseen liittyvään EU-yhteistyöhön.
Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston demokratia ja vaalit –yksikkö vastaa yleisestä
hankehallinnosta sekä toimii kaikissa hankekokonaisuuksissa asiantuntija- ja tukiroolissa.
Johanna Kaunisvaara on nimitetty määräaikaisella virkamääräyksellä hankkeen hankepäälliköksi
ajalle 1.1.2021 - 30.11.2021 toteuttamaan oikeusministeriön vastuulla olevat toiminnot sekä hoitamaan hankkeen hallintoa ja kokonaiskoordinaatiota.
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Lisäksi hankkeessa asiantuntijoina toimivat myös:


vaalijohtaja Arto Jääskeläinen



neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen



erityisasiantuntija Laura Nurminen

Hankkeen toteutumista ohjaa hankesuunnitelman mukaisesti asetettava ohjausryhmä. Hankesuunnitelman mukaan ohjausryhmän puheenjohtajana toimisi oikeusministeriön Demokratia ja vaalit yksikön päällikkö. Hankesuunnitelman mukaan ohjausryhmän jäsenet olisivat vaali-, viestintä- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita oikeusministeriöstä.
Hankkeen budjetti on 111 999,04 euroa. Hanke on saanut rahoituksen EU:n komission Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelmasta. EU-rahoitusosuus hankkeen rahoituksesta on 89 599 euroa,
mikä muodostaa 80 % hankkeen koko rahoituksesta. Hankkeen muu rahoitus on oikeusministeriön
omarahoitusosuutta, joka katetaan demokratiaohjelmalle myönnetyllä budjettirahoituksella.

Päätös
Oikeusministeriö asettaa Vaalipooli-hankkeen, jonka tavoitteena on vaalien turvallisuutta koskevan
viranomaisyhteistyön parantaminen, ja sille ohjausryhmän 1.12.2020 – 30.11.2021 väliseksi ajaksi:
Puheenjohtaja

yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson

Jäsenet

viestintäasiantuntija Johanna Askolin-af Ursin
erityisasiantuntija Katriina Nousiainen
erityisasiantuntija Laura Peuraniemi

Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankepäällikkö Johanna Kaunisvaara. Hänen lisäkseen ohjausryhmän toimintaan voivat osallistua Vaalivarautumisen yhteistyöryhmän jäsenet ja sihteeristö sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.
Ohjausryhmän toiminta toteutetaan virkatyönä.

Osastopäällikkö

Johanna Suurpää

3(3)

Neuvotteleva virkamies

Heini Huotarinen

Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool on saanut rahoitusta
Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus –
ohjelmasta (2014-2020). This project has received funding from
the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the
European Union (2014–2020).

