Euroopan neuvoston maisemapalkintoa koskevat säännöt
1 artikla Tavoite
a. Palkinto on tunnustus paikallis- tai alueviranomaisten tai niiden ryhmittymien käyttöön
ottamista toimintaperiaatteista tai toimenpiteistä tai kansalaisjärjestöjen erityisen huomattavista
toimista, joiden tarkoituksena on maisema-alueiden kestävä suojelu, hoito ja/tai suunnittelu.
Palkinto annetaan kunniakirjana. Myös erikoismainintoja voidaan antaa.
b. Palkinnolla palkitaan tehokkaisiin ja mitattaviin tuloksiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
johtava yleissopimuksen täytäntöönpano.
c. Palkinnolla edistetään myös ihmisten tietoisuutta maiseman merkityksestä inhimilliseen
kehitykseen, eurooppalaisen identiteetin lujittamiseen sekä yksilöiden hyvinvointiin ja
yhteiskuntaan yleensä. Sillä edistetään kansalaisten osallistumista maisemapolitiikkaa koskevaan
päätöksentekoon.

2 artikla Ehdokkaiden kelpoisuutta koskevat edellytykset
Ehdokkaita palkinnon saamiseen voivat yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti olla
seuraavat: paikallis- ja alueviranomaiset sekä niiden ryhmittymät, jotka ovat osana tämän
yleissopimuksen sopimusosapuolen maisemapolitiikkaa ottaneet käyttöön sellaisia
toimintaperiaatteita tai toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on oman alueen maisemansuojelu,
hoito ja/tai suunnittelu ja jotka ovat osoittautuneet pysyvästi tehokkaiksi ja ovat siten esimerkkinä
muille alueviranomaisille Euroopassa. Ehdokkaina voivat olla myös kansalaisjärjestöt, jotka ovat
erityisen merkittävästi osallistuneet maisemansuojeluun, hoitoon tai suunnitteluun.
Edellä mainitun artiklan 2 kohdan mukaisesti useamman valtion raja-alueiden paikallis- ja
alueviranomaiset ja niiden ryhmittymät voivat olla ehdokkaita, jos ne hoitavat maisemaa yhdessä.

3 artikla Menettely
Menettelyyn kuuluu kolme vaihetta:
Ensimmäinen vaihe – Hakemusten jättäminen
Kukin sopimusosapuoli voi jättää yhden hakemuksen Euroopan neuvoston pääsihteeristöön.
Ehdokkuus voi olla lähtöisin kilpailusta, jonka kukin sopimusosapuoli on pitänyt näihin sääntöihin
liitettyjen myöntämiskriteerien mukaisesti.
Hakemusasiakirjojen, joiden on oltava jollakin Euroopan neuvoston virallisella kielellä (ranska tai
englanti), tulee sisältää:
1. hakijan esittelyn (korkeintaan kolme sivua)
2. kuvauksen loppuunsaatetusta maisemansuojelua, hoitoa ja/tai suunnittelua
koskevasta hankkeesta, joka on osoittautunut pysyvästi tehokkaaksi ja voi toimia
esimerkkinä. Kyseinen yleissopimuksen määräys on mainittava.

Kuvauksen tulee olla noin 20 sivua pitkä paperidokumentti, jonka liitteenä on siitä CD-levykkeelle
tehty digitaalinen kopio PDF -tiedostona ja mahdolliset julisteet tai muut kuvaesitykset. Asiakirjat
voivat sisältää myös noin viiden minuutin mittaisen videoesityksen. Esitetyt materiaalit eivät saa
olla tekijänoikeudellisesti suojattuja, jotta Euroopan neuvosto voi käyttää niitä palkintoa
esittelevissä tiedonannoissa tai muissa yleissopimusta koskevissa julkaisuissa tai toimissa.
Euroopan neuvosto sitoutuu mainitsemaan tekijöiden nimet.
Puutteellisia tai sääntöjenvastaisia hakemuksia ei oteta huomioon.
Palkinto myönnetään periaatteessa joka toinen vuosi. Hakemusasiakirjojen on saavuttava
Euroopan neuvoston pääsihteeristöön viimeistään 31. päivänä joulukuuta palkintovuotta
edeltävänä vuonna.
Toinen vaihe – Hakemusten käsittely
Kansainvälinen palkintotuomaristo, joka on perustettu yleissopimuksen 10 artiklassa
tarkoitettujen asiantuntijakomiteoiden alaiseksi elimeksi päättää hakemusten hyväksymisestä.
Tuomaristoon kuuluu
•
•
•
•

yksi (kustakin) yleissopimuksen valvonnasta vastaavasta asiantuntijakomiteasta kyseisen
komitean/kyseisten komiteoiden nimittämä jäsen
yksi Euroopan neuvoston alaisen paikallis- ja aluehallinnon kongressin samasta
kongressista nimittämä jäsen
yksi kansainvälisen kansalaisjärjestön edustaja, jonka pääsihteeri nimittää Euroopan
neuvostoon osallistuvan kansainvälisen kansalaisjärjestön ryhmittymän ehdotuksesta
kolme Euroopan neuvoston pääsihteerin nimittämää merkittävää maisema-asiantuntijaa.

Tuomaristo nimittää puheenjohtajan. Tuomaristo ehdottaa palkinnon voittajaa hyväksyttyjen
hakijoiden joukosta.
Tuomariston ehdotukset tehdään ehdottomalla enemmistöllä kahdella ensimmäisellä
äänestyskierroksella ja suhteellisella enemmistöllä seuraavalla kierroksella näiden sääntöjen
liitteessä vahvistettujen kriteerien perusteella. Samalla esitetään valintaan johtaneet syyt. Jos
äänet menevät tasan, tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valinnat perustellaan.
Tuomaristo voi ehdottaa yhtä tai useampaa erikoismainintaa.
Yleissopimuksen 10 artiklassa tarkoitetut asiantuntijakomiteat käsittelevät tuomariston
ehdotukset ja toimittavat palkinnon voittajaa koskevat tuomariston ehdotukset ja tarvittaessa
erikoismaininnat ministerikomitealle.
Kolmas vaihe – Palkinnon ja erikoismainintojen myöntäminen ja esittäminen
Ministerikomitea myöntää yleissopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijakomiteoiden
ehdotusten perusteella palkinnon ja mahdolliset erikoismaininnat.

