
Euroopan tieliikenneturvallisuusperuskirja - 
Excellence in Road Safety Awards 2023 -kilpailu

Toimitusohjeet

Euroopan tieliikenneturvallisuusperuskirja on suurin tieliikenneturvallisuutta 
edistävä kansalaisyhteiskunnan foorumi. Euroopan komission johdolla 
peruskirjaan on liittynyt yli 3 500 julkista ja yksityistä tahoa. Yhdessä jäsenet 
muodostavat yhteisön, jossa ne voivat jakaa liikenneturvallisuuteen liittyvää 
asiantuntemustaan ja hyviä käytäntöjään, inspiroida toisiaan ja oppia toisiltaan.

Palkitakseen jäseniämme tästä sitoumuksesta ja antaakseen aloitteille 
kansainvälistä tunnustusta Euroopan komissio järjestää Excellence in Road Safety 
Awards -palkinnon. Tieliikenneturvallisuuden asiantuntijoista ja Euroopan 
komissiosta koostuva tuomaristo valitsee voittajat jäljempänä kuvattujen kriteerien 
perusteella. Voittaja-aloitteet julkistetaan vuosittaisessa palkintoseremoniassa 
Brysselissä torstaina 19. lokakuuta 2023.

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa toimia, hankkeita, strategioita, kampanjoita, 
menetelmiä tai lähestymistapoja, joiden tulokset ovat jo näkyvissä ja mitattavissa ja 
jotka ovat osoittaneet, että ne ovat onnistuneesti vaikuttaneet 
liikenneturvallisuusongelman ratkaisemiseen. Kaikenlaiset peruskirjan jäseninä 
olevat tahot voivat esittää aloitteensa.

Tärkeimmät arviointiperusteet ovat seuraavat:

• Vaikutus ja laajuus: Mitkä ovat aloitteen tulokset ja odotetut vaikutukset?
• Innovatiivisuus ja omaperäisyys: Kuinka omaperäinen ja innovatiivinen aloite 

on?
• Näkyvyys ja levittäminen: Kuinka laajasti aloitetta on edistetty ja levitetty?
• Jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet: Onko suunnitelmissa jatkaa toimintaa 

tulevina vuosina?

Palkintokategoriat vaihtelevat vuosittain, jotta mahdollisimman monet aloitteet 
olisivat mukana. Vuoden 2023 kategoriat ovat:

• Tietojen paras käyttö liikenneturvallisuuden edistämiseksi
• Paras liikuntarajoitteisia tienkäyttäjiä koskeva liikenneturvallisuushanke
• Paras ajokuntoa edistävä hanke
• Paras sähköisen kaupan alan liikenneturvallisuutta tukeva hanke
• Urban Road Safety Award (avoin kunnille, kaupungeille ja 

alueviranomaisille).



Palkinnot

Palkintojen voittajat julkistetaan Brysselissä järjestettävässä palkintoseremoniassa, 
ja heidät palkitaan henkilökohtaisella pokaalilla. Palkinnon lisäksi he saavat 
digitaalisen voittajamerkin ja jälkielokuvan, jota he voivat käyttää omiin 
viestintätarkoituksiinsa. Tuomme voittajat esiin Euroopan 
tieliikenneturvallisuusperuskirjan verkkosivustolla ja sosiaalisen median 
kanavissamme.

Käytännön tietoja

• Palkinnot ovat vain jäsenten saatavilla. Jos et ole vielä jäsen, rekisteröidy 
täällä, jotta voit luoda hakemuksen.

• Rekisteröityneiden jäsenten on kirjauduttava Charter-tililleen ja valittava 
sitten
"Lisää uusi palkintoehdotus" kohdassa "Oma tili".

• Pääset myös suoraan palkintohakemukseen tästä linkistä - sinun on 
kirjauduttava sisään Charter-tilillesi, ennen kuin klikkaat tätä linkkiä.

• Vain EU:n jäsenvaltion, EFTA-valtion (Islanti, Liechtenstein, Norja ja 
Sveitsi) tai liittymisneuvotteluja käyvän valtion (Albania, Pohjois-
Makedonian tasavalta, Montenegro, Serbia ja Turkki) hakemukset ovat 
tukikelpoisia. Muista kuin näistä maista peräisin olevat ehdotukset 
voidaan silti julkaista peruskirjan verkkosivustolla arvokkaana 
inspiraationa muille, mutta niitä ei oteta huomioon palkinnon saamiseksi. 
Voit lähettää hyvän käytännön klikkaamalla tästä - - sinun on 
kirjauduttava sisään peruskirjan tilillesi ennen tämän linkin klikkaamista.

• Ehdotukset ovat tervetulleita millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
• Kutakin jäsenvaltiota edustaa kansallinen rele, joka on liikenneturvallisuuden 

alalla toimiva (valtioiden välinen) organisaatio. Kansalliset yhteyshenkilöt 
ovat paikallisten jäsenten ensimmäinen yhteyspiste kysymyksiä ja 
huomautuksia varten. Jos tarvitset tukea hakemuksesi laatimisessa, voit 
ottaa yhteyttä omaan kansalliseen releeseesi täällä.

Aikataulut

Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on perjantai 26. toukokuuta 2023. 
Peruskirjatiimi ja kansallinen relayhteisö voivat tukea hakemuksenne 
jättämistä.

Valintalistalle päässeisiin ehdokkaisiin otetaan yhteyttä syyskuussa, jotta he voivat 
valmistautua osallistumaan palkintoseremoniaan, joka järjestetään torstaina 19. 
lokakuuta 2023 Brysselissä ja verkossa.

Toimitusprosessi

Otsikko ja palkintoluokka

Tässä kohdassa on ilmoitettava aloitteen/toimen nimi. Otsikko voi olla 
valitsemallanne EU-kielellä, mutta teidän on annettava aloitteellenne otsikko 
myöhemmin lomakkeessa myös englanniksi. Varmistakaa, että otsikko on selkeä ja 
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että se antaa jonkinlaisen sysäyksen toiminnallenne.



Sinua pyydetään myös valitsemaan palkintoluokka, johon haluat hakea. Voit valita 
useita luokkia, jos aloitteesi täyttää useamman kuin yhden kelpoisuusehdot.

Organisaation tiedot

Jotta palkintohakemuksesi voidaan hyväksyä, on tärkeää, että hakemuksessasi on 
tarvittavat ja oikeat yhteystiedot. On mahdollista, että Charter-tiimi ottaa sinuun 
yhteyttä pyytääkseen lisätietoja hakemuksesi täydentämiseksi ja ilmoittaakseen 
sinulle hakemuksesi arvioinnista.

Laajuus

Tässä osiossa voit antaa lisää taustatietoa aloitteestasi. Mikä oli tärkein 
liikenneturvallisuushaaste, johon halusitte vastata, ja mikä(t) kohderyhmä(t) oli(vat) 
kyseessä? Aloitteen käynnistämisen taustalla olevat motiivit auttavat tuomareita 
ymmärtämään paremmin, miksi olette päättäneet käynnistää tiettyjä toimia.

Hankkeen toiminta

Tässä kohdassa voit antaa yksityiskohtaisen kuvauksen toteuttamistasi toimista. 
Tiedot toiminnan toteutuksesta, käytetyistä välineistä, aloitteen aikataulusta ja 
muiden kumppaneiden ja organisaatioiden osallistumisesta luovat selkeän kuvan 
aloitteestanne.

Arviointi

Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on aloitteen tulosten ja odotettujen vaikutusten 
arviointi. Arviointi voi johtaa siihen, että toimintaa voidaan mahdollisesti muuttaa, 
jotta sen myönteinen vaikutus tiellä olisi vielä suurempi. Se voi myös auttaa sinua 
vakuuttamaan muut tukemaan aloitetta.

Kuvaile tässä osiossa, miten aloitettasi arvioitiin, miten tehokas se oli ja miten 
tiedotit siitä. Kerro, miten muut jäsenet voisivat oppia aloitteestanne ja olisiko se 
mahdollista toteuttaa muualla.

Oheismateriaali

Mahdolliset lisäkuvat (kuten valokuvat, videot) tai linkit viesteihin, verkkosivuihin 
tai verkkotileihin. Ne tukevat lähetyksen siirrettävyyttä.



Innovaatio

Innovaatio on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tutkia uusia menetelmiä teiden 
turvallisuuden parantamiseksi. Tässä osiossa voit kuvailla, mitkä tekijät tekevät 
toiminnastasi innovatiivista.

Jatkotoimet

Tässä osiossa sinua pyydetään kertomaan tulevaisuuden suunnitelmistasi. Tämä osa 
hakemuksestasi on tärkeä, jotta tuomarit ymmärtävät, miten aiot jatkaa 
liikenneturvallisuuden parantamista.

Hakemuksen jättäminen

Varmista, että kaikki hakemuksen kentät on täytetty mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti.

Jos haluat tallentaa hakemuksesi, mutta et ole valmis lähettämään sitä, 
varmista, että sen tila on "Luonnos (nykyinen)" Julkaisuvaihtoehdot-välilehdellä, 
ja napsauta Tallenna.

Kun olet valmis lähettämään palkintohakemuksesi tarkistettavaksi, aseta lomakkeen 
alaosassa olevan Julkaisuvaihtoehdot-välilehden tilaksi "Tarvitsee tarkistusta".

Yhteystiedot

Charterin neuvontapalvelu: ersc-helpdesk@ricardo.com

Kansalliset releet: Klikkaa tästä
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