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Kulttuurigaalan palkintoesine, 
suunnittelukilpailun säännöt 
 

 
1. Yleistä kilpailusta 
 
Suunnittelukilpailussa kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella palkintoesine uuteen 
Kulttuurigaalaan. Palkintoesine jaetaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2021 
Tampereella järjestettävässä Kulttuurigaalassa, kaikissa kulttuurialan 
palkintokategorioissa. 
 
Suunnittelukilpailun järjestää Designmuseo, yhteistyössä Ornamo ja Kulttuurigaala. 
 
Osallistuessaan kilpailuun ehdotuksen jättäjä samalla hyväksyy kilpailun säännöt. 
Sääntöjä koskevat mahdolliset tulkintatilanteet ratkaistaan sopusoinnussa Ornamon 
kilpailusääntöjen kanssa. 
 
2. Osallistujat 
 
Kilpailu on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, tai Suomen 
kansalaisuuden omaavat henkilöt. Myös työryhmät voivat osallistua kilpailuun yhteisellä 
ehdotuksella. 
 
3. Kilpailutyöt 
 
Suunniteltavan palkintoesineen materiaali ja muoto on vapaa. Esine voidaan suunnitella 
toteutettavaksi piensarjana tai uniikkeina teoksina. Palkintoa suunniteltaessa tulee 
huomioida myös esineen jaettavuus, käsittely- ja kuljetustilanteet Kulttuurigaalassa, sekä 
esineen tuottamisen mahdollisuudet myös jatkossa.  
 
Ehdotuksen tulee koostua seuraavista osista, jotka lähetetään yhtenä pakattuna .zip -
tiedostona järjestäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen: 
 

- Kirjallisesta teoskuvauksesta (max A4, pdf-muodossa) 
- Luonnoksista, kuva- tai videoliitteistä (max A4, pdf) 
- Tuotantosuunnitelmasta sisältäen kaikki tarpeelliset tiedot, muun muassa erittelyt 

mahdollisista  alihankkijoista (max A4, pdf-muodossa) 
- Kustannusarvio (max A4, pdf-muodossa) 
- Mahdollinen liite koskien kohdassa 4 tarkoitettuja immateriaalioikeudellisia 

seikkoja (max A4, pdf) 

Halutessaan kilpailijalla on oikeus vaihtoehtoisesti toimittaa ehdotuksensa myös postitse. 
 
4. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet 
 
Kilpailuehdotukset eivät saa olla aikaisemmin julkistettuja. Järjestäjä ei ota vastuuta 
kilpailuehdotuksia koskevista oikeudenloukkauksista tai väitteistä. Kilpailijat 
osallistuessaan vakuuttavat, että kilpailuehdotus on käytettävissä kilpailun tarkoitusta 
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varten, eikä se heidän parhaan tietonsa mukaan millään tavoin loukkaa kolmansien 
osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia. Mikäli kilpailuehdotukseen kilpailijoiden 
tieten sisältyy kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien alaista aineistoa, tulee 
kilpailijoiden liittää ehdotukseensa kirjallinen erittely, josta käy selvästi ja luotettavasti 
ilmi, että tätä kilpailua varten tarvittavat luvat tai oikeudet on saatu. 
 
Kilpailijoilla on täysi vapaus hakea viranomaiselta esimerkiksi mallioikeutta tai patenttia 
kilpailuehdotukseensa tai sen osaan, huomioiden oma-aloitteisesti laista johtuvat 
rajoitukset, kuten uutuusvaatimus. Lisätietoja Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH). 
 
Kilpailuehdotusten immateriaalioikeudet eivät siirry järjestäjälle. Kuitenkin Designmuseo 
ja tämän valitsemat kumppanit saavat korvauksetta ei-yksinomaisen käyttöoikeuden 
harkintansa mukaan esitellä palkittuja ehdotuksia ja palkittujen ehdotusten tekijätietoja 
Kulttuurigaalaan liittyvässä viestinnässä. 
 
Lisäksi 1. palkinnon saaneen ehdotuksen suunnittelija / suunnittelijat sitoutuvat 
myöntämään korvauksetta yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan tuotantoon liittyvän 
käyttöoikeuden kilpailuehdotukseen Designmuseolle vuosille 2021 ja 2022. Käyttöoikeus 
koskee ainoastaan kilpailuehdotuksen käyttämistä Kulttuurigaalan palkintona, kattaen 
valmistusoikeuden sekä markkinointioikeuden Kulttuurigaalan tunnettuuden 
edistämistarkoituksessa. Voittava kilpailija ei siten vuosina 2021-2022 saa myöntää 
kilpailuehdotustaan koskevaa valmistus- ja markkinointioikeutta muille, eikä itsekään 
tuona aikana saa valmistaa kappaleita kilpailutyöstään tai markkinoida sitä ilman, että 
tästä on kirjallisesti sovittu Designmuseon kanssa. 
 
Valmistamisesta laaditaan viipymättä kilpailun päättymisestä voittajan kanssa erillinen 
sopimus, jossa määritellään tarkemmin muun muassa Designmuseon valmistuksessa 
mahdollisesti käyttämät alihankkijat, sekä valmistettavien palkintokappaleiden 
enimmäismäärät. 
 
Designmuseo maksaa teoksen palkintoesineiden tuotannon vuosina 2021 ja 2022. 
Käyttöoikeus vuodesta 2023 eteenpäin neuvotellaan erikseen Designmuseon tai 
Kulttuurigaalan toimesta. 
 
5 . Palkinnot 
 
Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 
− Ensimmäinen palkinto, toteutettava työ: 7 000 euroa 
− Toinen palkinto: 2 000 euroa 
− Kolmas palkinto: 1 000 euroa 
 
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään ja painavasta syystä jakaa 
palkintosumman toisinkin ja vähentää niiden määrää. Järjestäjällä on painavasta syystä 
oikeus olla hyväksymättä ainuttakaan ehdotusta toteutettavaksi teokseksi. Ilmoitus tästä 
on annettava kilpailijalle tiedoksi viipymättä julkistuspäivän jälkeen. Palkinnot eivät ole 
verovapaita. 
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6. Kilpailuaika 
 
Kilpailuaika on 24.3. - 4.5.2021. Ehdotukset tulee jättää 4.5.2021 klo 16.00 (EET) 
mennessä, jolloin niin sähköpostitse kuin postilla toimitettujen ehdotusten on oltava 
Designmuseon saatavilla (perillä tai vastaanottajan postitoimistossa) tullakseen 
hyväksytyksi mukaan. Kilpailuehdotuksia ei automaattisesti palauteta. Mikäli postitse 
toimitetun ehdotuksen halutaan palautettavan, on siitä kerrottava kilpailuehdotuksen 
jättämisen yhteydessä, tai sähköpostilla competition@designmuseum.fi  kilpailuajan 
päättymiseen mennessä. 
 
7. Kilpailun tuomaristo ja arviointikriteerit 
 
Kilpailun tuomariston muodostavat seuraavat henkilöt: 
− Jukka Savolainen, museonjohtaja, Designmuseo (pj) 
− Salla Heinänen, toiminnanjohtaja, Ornamo 
− Rosa Meriläinen, pääsihteeri, KULTA ry. 
− Jorma Vennola, muotoilija, Ornamon nimeämä tuomariston jäsen 
− Linda Liukas, puhuja, kuvittaja, kirjailija 
 
Tuomariston sihteerinä toimii kilpailusihteeri Piia Lehtinen, yhteistyöpäällikkö, 
Designmuseo. Kilpailusihteeri ei osallistu millään tavoin arviointiin tai päätöksentekoon. 
 
Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen ja muotoilulliseen 
laatuun, toteuttamiskelpoisuuteen sekä ehdotuksen sopivuuteen kulttuuripalkinnoksi. 
 
8. Tulosten julkistaminen 
 
Suunnittelukilpailun voittava ehdotus sekä kaksi muuta palkittavaa ehdotusta ja niiden 
suunnittelijat julkistetaan (online) julkistamistilaisuudessa 16.6.2021 ja palkitut 
julkistetaan myös Designmuseon kotisivulla samana päivänä. 
 
Muita kuin palkittuja ja kunniamaininnan saaneita ehdotuksia tai niiden tekijätietoja ei 
paljasteta lainkaan. Kilpailusihteeri vastaa muutoinkin kilpailu- ja arvosteluaikana 
kilpailijoiden henkilöllisyyden salassa pysymisestä kaikilta tahoilta, mukaan lukien 
palkintolautakunta. 
 
9. Kilpailuehdotusten nimeäminen ja toimitus 
 
Toimitettaessa kilpailuehdotuksen sähköpostilla, on ehdotuksesta käytävä ilmi tekijän 
valitsema nimimerkki sekä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite). Ehdotus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: 
competition@designmuseum.fi, aihekentässä tulee olla maininta ”suunnittelukilpailu”. 
 
Toimitettaessa kilpailuehdotuksen kirjepostilla, on ehdotus varustettava nimimerkillä ja 
mukaan on liitettävä myös tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite). Ehdotus toimitetaan osoitteeseen Designmuseo, Piia 
Lehtinen, Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki, kuoressa tulee olla tunnus 
”suunnittelukilpailu”. 
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10. Tiedustelut 
 
Tiedustelut ja kysymykset kilpailua koskien tulee esittää 5.4.2021 mennessä 
sähköpostitse kilpailusihteerille: Piia Lehtinen, piia.lehtinen@designmuseum.fi. 
Saapuneet kysymykset ja vastaukset julkistetaan anonymisoituna Designmuseon 
kotisivulla 9.4.2021 klo 12.00 (EET). 
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