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Euroopan 
rautateiden 
teemavuosi 2021
Tänään esillä
• Mistä on kysymys?
• Yhteyshenkilön rooli
• Viestinnän 

työkalupakki EU Year of 
Rail-sivuilla

• Toimijoiden 
suunnitelmia?

• Miten pääsee mukaan?

https://europa.eu/year-of-rail/index_fi


European Year of Rail - Mistä on kysymys?

Komission päätöksen mukaisesti vuosi 2021 nimettiin Euroopan 
rautateiden teemavuodeksi
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/2228 (VL 

437/108, 28.12.2020)

Vuosi käynnistyi jo 1.1.2021 mutta lanseerataan virallisesti 29.3.2021 
Lissabonissa

Kyseessä viestinnällinen kattokampanja, joka kattaa monenlaista 
yleisölle ja käyttäjille suunnattua viestintää: esim. kampanjoita, 
tempauksia, tutkimushankkeita, tiedotusta jne.  kärki positiivisten 
puolien esiin tuomisessa teemavuoden tavoitteiden hengessä
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2228&from=EN


European Year of Rail –mistä on kysymys?

Kautta vuoden on tarkoitus järjestää tapahtumia ja muita aloitteita, 
joilla pyritään lisäämään rautateitse kulkevien ihmisten ja 
tavaroiden osuutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti.

Rautateiden teemavuodella edistetään mielikuvaa rautateistä kestävänä, 
innovatiivisena ja turvallisena liikennemuotona, joka pystyy takaamaan 
välttämättömät palvelut myös odottamattomien kriisien aikana.

Teemavuoden muita tavoitteita ovat tuoda esille rautateiden rajat 
ylittävää eurooppalaista ulottuvuutta ja lisätä rautateiden panosta EU:n 
talouteen, teollisuuteen ja yhteiskuntaan.

Komission päätöksessä luetellaan monia muitakin tavoitteita liittyen 
mm. museoliikenteeseen, matkustajaoikeuksiin, lippu-uudistuksiin jne.
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European Year of Rail – mistä on kysymys?

Teemavuoden organisointi:
Komissio toimii yhteyspisteenä, tukena ja materiaalin tuottajana sekä 

edistää parhaiden ideoiden jakamista läpi Euroopan
Kansalliset yhteyshenkilöt välittävät tietoja ja innostavat toimijoita 

mukaan
Alan toimijoita tarvitaan mukaan, jotta teemavuodesta saadaan paras hyöty 

ja teemavuoden tavoitteita päästään hyödyntämään mahdollisimman 
kattavasti!

Komission vetämät yhteistyöryhmät
 Yhteyshenkilöille

 Sektoriorganisaatioille
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Yhteyshenkilön rooli

Kansallinen yhteyshenkilö nimettiin Traficomista
Teemavuoden kansallinen koordinaatio
Kansalliset yhteyshenkilöt levittävät tietoa teemavuodesta ja siihen 

liittyvästä aineistosta sekä rohkaisevat toimijoita hyödyntämään teemaa 
omassa viestinnässään

Voivat tukea toimijoiden hankkeita, joita toimijat haluavat viedä eteenpäin 
komissiolle ja saada esim. yhteiseen tapahtumakalenteriin

Kansallisten suunnitelmien, tapahtumien jne. raportointi komissiolle
Yhteistyökokouksia komission ja jäsenvaltioiden välillä kerran kuukaudessa
Komissio haluaa tiedon teemavuoden puitteissa tehdyistä suunnitelmista ja 

toimenpiteistä, yhteyshenkilöt välittävät tietoa
 Lisäksi hyviä ideoita voidaan jakaa jäsenvaltioiden kesken
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Viestinnän työkalupakki EU Year of Rail -
nettisivuilla
Komissio on rakentanut (ja kehittää edelleen) jäsenvaltioiden 

toimijoiden käyttöön työkalupakkia, jossa on visuaalista ja tiedollista 
aineistoa kampanjan tueksi.

Osoitteessa https://europa.eu/year-of-rail
Sivuilla myös tapahtumakalenteri, jonne voi ehdottaa myös kansallisia 

tapahtumia
29.3. European Year of Rail Lauch Event
4.-16.6. European Rail Safety Days jne.

Materiaalia voi hyödyntää omissa teemavuoden tavoitteiden mukaisissa 
hankkeissaan  pidä yhteyshenkilösi ajan tasalla!

Muokattavan materiaalin saa käyttöönsä, jos aloite hyväksytään 
teemavuoden sivujen tapahtumakalenteriin  voi lisätä 
oman/tapahtuman logon aineistoon
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https://europa.eu/year-of-rail/events/european-year-rail-launch-event_en


Traficomin suunnitelmia

Traficom
Päivittyvä teemasivu 

(https://www.traficom.fi/fi/liikenne/raideliikenne/eurooppalainen-rautateiden-
vuosi )

Haetaan aktiivisesti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, mm. Twitterissä
Kuukausittain ilmestyvä blogi osana blogisarjaa, joka nostaa esiin 

rautatiesektorilla tehtävää kehittämistyötä
 Lisää sidosryhmätilaisuuksia ja kaikissa sivutaan myös teemavuotta
 Raideliikenteen ympäristöpäivä syksyllä, tule mukaan!

Raideliikenteen näkyvyyden parantaminen myös Traficomin sisällä
Viestinnän koordinointi viranomaisten kesken
Toiminnanharjoittajille tietoisku 17.2.2021
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https://www.traficom.fi/fi/liikenne/raideliikenne/eurooppalainen-rautateiden-vuosi
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/raideliikenne/eurooppalainen-rautateiden-vuosi
https://www.traficom.fi/fi/rautateilla-kulkee-tulevaisuuden-liikenne-vuosi-2021-eurooppalainen-rautateiden-teemavuosi


Miten pääsee mukaan?

Tapahtumailmoituslomake (lähetetään postilistalle)
Ilmoituslomake lähetetään osoitteeseen contact@yearofrail.eu
Pidä yhteyttä yhteyshenkilöösi!
Yhteyshenkilö vie toimenpiteitä säännöllisesti komission tietoon ja kerää 

raporttia vuoden tapahtumista
Yhteyshenkilö voi nostaa ja tukea aloitteitasi komission suuntaan  voi 

auttaa saamaan tapahtumia ym. yhteiseen kalenteriin

Hyppää kyytiin!
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Kiitos
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