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ORNAMON   KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO Liite 1 
 
PALKINTOLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELYÄ KOSKEVAT OHJEET Liite 2 
 
KILPAILUKUSTANNUKSET Liite 3 
 
ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA 
VARTEN 
 
Menettely, jossa yhteisö tai yksityinen pyytää kahdelta tai useammalta suunnittelijalta  
ehdotuksen samasta suunnittelukohteesta samanaikaisesti, on aina kilpailu. 
 
Ornamon jäsenten toimialaan kuuluvia kilpailuja voivat järjestää sekä yhteisöt, juridiset että  
yksityiset henkilöt. Kilpailut on järjestettävä ja toteutettava yhteistyössä Ornamon kanssa. 
 
Kilpailuissa on noudatettava Ornamon kilpailusääntöjä. 
 
Ornamon jäsenet eivät saa ottaa osaa kilpailuihin eivätkä olla tuomareina kilpailuissa, jotka ovat  
näiden sääntöjen vastaisia. 
 
 
 
 
ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
1. § KILPAILUN LUONNE 
 
 Kilpailu on tarkoitukseltaan ja luonteeltaan joko suunnittelukilpailu tai aatekilpailu. 
 
- suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ehdotus, joka parhaiten soveltuu lopullisen ratkaisun  ja 
toteuttamisen pohjaksi. Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun halutaan laajasti ja 
yksityiskohtaisesti selvittää Ornamon jäsenten toimialaan kuuluva ongelma ja samalla löytää hankkeelle 
sekä ratkaisu että suunnittelija. 
 
- aatekilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumallien kehittäminen ja  hankkeen kokonaistavoitteet  
parhaiten toteuttavan  periaateratkaisun löytäminen. Aatekilpailu soveltuu käytettäväksi silloin kun 
lähtötiedot ja ohjelma sisältävät useita avoimia kysymyksiä - kun ei ole edellytyksiä suunnittelukilpailun 
järjestämiselle. 
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2. § KILPAILUMUOTO 
 
Kilpailumuoto on tehtävän luonteesta ja laajuudesta sekä kilpailun tarkoituksesta 
riippuen jokin seuraavista: 
 
- yleinen kilpailu, johon 3 §:ssä mainituilla on oikeus osallistua 
- kutsukilpailu, johon ainoastaan kilpailuohjelmassa nimetyt kutsutut voivat osallistua 
 
- kaksivaiheinen kilpailu, jonka ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu ja toinen vaihe kutsukilpailu 
ensimmäisessä vaiheessa parhaiksi arvosteltujen ehdotusten kesken. 
 
Muut kilpailumuodot 
 
Kilpailuvaliokunta voi erityisistä syistä hyväksyä muunkinlaisen kilpailumuodon kuin tässä pykälässä  
on mainittu. Tällaisessa kilpailussa on kuitenkin noudatettava näitä sääntöjä soveltuvin osin. 
 
3. § KILPAILUN OSANOTTAJAT 
 
Kilpailuohjelmassa on mainittava osanottoon oikeutetut. 
 
Osanotto-oikeus 
 
Yleiseen kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan: 
- Suomen kansalaiset 
- Muiden maiden  suunnittelijat (taiteilijat), jotka ovat kirjoilla ja työskentelevät Suomessa 
 
Kutsukilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan: 
- Ainoastaan henkilökohtaisesti kutsutut 
 
Mikäli kutsuttu haluaa ottaa yhteistyöhön mukaan tasavertaisia jäseniä, näiden  on oltava  
järjestäjän hyväksymiä, ja kaikkien nimet on ilmoitettava ohjelmassa.  
Tämä koskee myös yhdistettyyn kilpailuun kutsuttuja. 
 
Osanottoon esteelliset 
 
Kilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet eivätkä  
palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. 
 
Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjelman laatimiseen siinä määrin,  
että hänelle on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta  muihin kilpailijoihin verrattuna. 
 
Ornamon puolesta tai muuten kilpailuohjelmaa tarkastamaan määrätyt henkilöt eivät ole esteellisiä 
osallistumaan kilpailuun. Tulkintaa vaativissa tapauksissa kilpailuvaliokunta päättää esteellisyydestä. 
 
4. § PALKINTOLAUTAKUNTA 
 
Kilpailulle on nimettävä palkintolautakunta, joka vastaa kilpailun toteuttamisesta. Palkintolautakunnassa 
tulee olla pariton lukumäärä jäseniä ja järjestäjän edustajia enemmistö. 
 
Puheenjohtaja 
- Järjestäjä valitsee puheenjohtajan. 
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Sihteeri 
- Järjestäjä asettaa sihteerin palkintolautakunnan käytettäväksi. 
 
Ornamon palkintolautakunnan jäsenet 
 
Yleiseen kilpailuun kilpailuvaliokunta nimeää kaksi palkintolautakunnan jäsentä, joiden tulee olla 
Ornamon  jäseniä.  Kutsukilpailuun kilpailuvaliokunta tai kilpailijat yksimielisesti nimeävät yhden tai kaksi  
palkintolautakunnan jäsentä, joiden on oltava Ornamon jäseniä. 
 
Ammattihenkilöt 
 
Ammattihenkilöitä ovat Ornamon jäsenet ja heidän lisäkseen kilpailutehtävästä riippuen myös 
järjestäjän esittämä, kilpailuvaliokunnan hyväksymä muun koulutuksen saanut henkilö. 
 
Yleisen ja kutsukilpailun järjestäjä nimeää vähintään yhden ammattihenkilöjäsenen.  
Yleisen kilpailunpalkintolautakunnassa äänten enemmistön on oltava ammattihenkilöillä. 
 
Asiantuntijat 
 
Palkintolautakunta voi järjestäjän suostumuksella ottaa avukseen asiantuntijoita,  jotka eivät ole 
osallistuneet kilpailuehdotuksen laadintaan. 
 
Asiantuntijat eivät ota osaa arvosteluun. 
 
5. § KILPAILUASIAMIES 
 
Kilpailua varten nimetään kilpailuasiamies, joka vaitiolovelvollisena hoitaa yhteydet kilpailijoihin. 
 
6. §  KILPAILUN OHJELMA 
 
Kilpailua varten on laadittava liitteen 1 mukainen ohjelma. Ohjelmassa on annettava kuvaus 
toimintakokonaisuudesta ja hankkeesta, johon kilpailutehtävä liittyy, hankkeen taustasta, 
toiminnallisesta luonteesta sekä näköpiirissä olevista yleisistä tai erityisistä tavoitteista. Tämän jälkeen 
on  määriteltävä tehtävä ja selvitettävä järjestäjän, palkintolautakunnan, kilpailijoiden ja Ornamon välisiä 
tehtäviä ja velvollisuuksia. 
 
7. §  KILPAILUSALAISUUS 
 
Kilpailijoiden henkilöllisyys on säilytettävä salaisena koko kilpailun ajan. 
 
8. § KILPAILUKULUT 
 
Järjestäjä maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 
 
Palkintosumma ja osanottajapalkkiot 
 
Yleisen kilpailun palkinnot ja palkkiot sekä Ornamon nimeämien  palkintolautakunnan jäsenten palkkiot 
määrätään yhdessä kilpailuvaliokunnan kanssa. Palkintojen ja palkkioiden suuruus riippuu tehtävän 
laadusta, laajuudesta, vaikeusasteesta sekä ohjelman toimeksiannosta koskevista määräyksistä. 
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Yleisessä kilpailussa asetetaan palkintosumma palkintolautakunnan käytettäväksi. Palkintosumma sekä 
ainakin ensimmäisen palkinnon ja pienimmän lunastuksen vähimmäismäärä ilmoitetaan 
kilpailuohjelmassa. 
 
Kaksivaiheisessa kilpailussa saavat toiseen vaiheeseen kutsutut ohjelman mukaiset, yhtä suuret 
palkkiot ensimmäisen vaiheen arvostelun päätyttyä. Loput palkintosummasta jaetaan toisen vaiheen 
arvostelun päätyttyä. Tämän lisäksi voidaan varata palkintosumma palkintolautakunnan käyttöön 
parhaiden ehdotusten lunastamiseen. 
 
Kutsukilpailussa määrätään kaikille kilpailuun osallistuville samansuuruinen, kilpailu-tehtävän laadun ja 
laajuuden edellyttämä palkkio. 
 
Kutsukilpailussa on neuvoteltava kutsuttujen kanssa palkkiosta sekä siitä aineistosta joka tulee liittää 
kilpailuehdotukseen. 
 
Kutsukilpailupalkinto on  osa kilpailukohteena olleen suunnittelutehtävän  palkkiosta. 
 
Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten määrä tai laatu on huomattavasti normaalia alempi, 
palkintolautakunta voi vähintään 3/4:n ääntenenemmistöllä yhteisymmärryksessä kilpailuvaliokunnan 
kanssa vähentää palkintojen ja lunastusten määrää ja mahdollisesti muuttaa niiden välistä suhdetta. 
 
Kutsukilpailussa palkintolautakunta voi samalla tavalla vähentää kypsymättömiksi havaittujen 
ehdotusten palkkioita. Ehdotus, joka jätetään arvostelun ulkopuolelle, ei saa palkkiota. Muissa kuin 
kutsukilpailuissa palkinnot,  lunastukset ja osanottajapalkkiot ovat palkintoja kilpailuehdotuksista eivätkä 
osa kilpailusta johtuvan toimeksiannon palkkiosta. 
 
Vakuutus 
 
Järjestäjän tulee vakuuttaa kilpailuehdotukset kilpailuohjelmassa mainitulla tavalla. 
 
 
9. § ARVOSTELU 
 
Ainoastaan palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri ja asiantuntija, saavat olla läsnä arvostelun aikana. He 
ovat työtään koskevissa asioissa vaitiolovelvollisia. 
 
Palkintolautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Kaikki päätökset ja vasta-lauseet on 
merkittävä pöytäkirjaan. Palkintolautakunta päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä suljetaan 
arvostelun ulkopuolelle. Arvostelussa ei oteta huomioon asiakirjoja, joita ei ole mainittu ohjelmassa. 
 
Olennaisilta osiltaan ohjelman sitovista vaatimuksista poikkeava ehdotus voidaan lunastaa, mutta ei 
palkita. 
 
10. § PALKINTOLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 
 
Palkintolautakunnan on laadittava pöytäkirja, joka sisältää: 
 
- yleisarvostelun, jossa on ilmoitettu palkintolautakunnan arvosteluperusteet sekä taiteelliset,  
toiminnalliset, tekniset, taloudelliset yms. tekijät ja näkökohdat 
 
- ehdotuskohtaisen arvostelun kaikista kilpailuehdotuksista 
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- päätöksen palkintojen jakamisesta perusteluineen 
 
- suosituksen järjestäjälle kilpailun jatkotoimenpiteistä 
 
Kunniamaininta 
 
Perustelluista syistä palkintolautakunta voi antaa palkitsematta jääneille ansiokkaille ehdotuksille 
kunniamaininnan. 
 
11. §  JATKOKILPAILU 
 
Jos tehtävä vaatii lisäselvittelyä voi palkintolautakunta suunnittelukilpailussa suositella kilpailun 
jatkamista kutsukilpailuna. Tällöin on noudatettava sitä, mitä edellä on sanottu kutsukilpailusta. 
Kilpailuasiamies avaa nimikuoret. Jatkokilpailu järjestetään välittömästi. 
 
12. § NIMIKUORTEN AVAAMINEN 
 
Nimikuoria ei saa avata ennen kuin arvostelu on päättynyt ja palkintolautakunta on  
allekirjoittanut arvostelupöytäkirjan. 
Mikäli nimilappu osoittaa, että palkitun ehdotuksen tekijällä ei ole ollut oikeutta osallistua kilpailuun, 
tulee  häneltä evätä palkinto ja näin vapautunut palkintosumma käytettäköön järjestyksessä  
seuraavien ehdotusten palkitsemiseksi. 
 
13. § JULKISUUS 
 
Arvosteluvaiheen aikana ehdotukset eivät saa olla muiden kuin palkintolautakunnan nähtävissä. 
Kilpailutulosten julkistamisen jälkeen on kilpailun järjestäjän asetettava kaikki ehdotukset näytteille. 
Näyttelyssä on oltava esillä myös tarpeellinen määrä kopioita arvostelupöytä-kirjasta. Ornamolla on 
oikeus asettaa ehdotukset näytteille myös muualla. 
 
14. § JULKAISEMINEN 
 
Kilpailutöiden julkaisemiseen on ohjelmavaiheessa varattava riittävä määräraha. Kilpailun järjestäjä 
toimittaa Ornamolle palkituista ehdotuksista mustavalkoiset valokuvat (18 x 24 cm) ja 
arvostelupöytäkirjan julkaisemista  ja arkistointia varten. Kilpailutöitä julkaistaessa on palkittujen 
ehdotusten tekijöiden nimet aina mainittava. 
 
14. § TEKIJÄNOIKEUS 
 
Ehdotuksen tekijällä on tekijänoikeus ehdotukseensa. Jos ehdotuksen tekijöitä on useampia on 
nimilapussa mainittava kenellä on tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia ilman tekijänoikeutta 
 
15. § KÄYTTÖLUPA (-OIKEUS) 
 
Ehdotuksia ei saa käyttää ilman järjestäjän ja ehdotuksen tekijän välistä sopimusta. Ellei kilpailun 
järjestäjä  ole tehnyt sopimusta palkitun ehdotuksen tekijän kanssa kilpailu-ohjelmassa ilmoitetun ajan 
kuluessa  palautuu omistusoikeus ehdotuksen tekijälle. 
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16. § TOIMEKSIANTO 
 
Toimeksianto annetaan ensisijaisesti sen ehdotuksen tekijälle, jota palkintolautakunta on suositellut 
jatkotyöskentelyn tai toteuttamisen tekijäksi. Suositus ei ole kuitenkaan kilpailun järjestäjää sitova. 
Palkintolautakunnan jäsenet tai asiantuntijat, joita arvostelussa on kuultu eivät saa vastaanottaa 
toimeksiantoa. 
 
17. § ERIMIELISYYDET 
 
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhteistoiminnassa Ornamon kilpailuvaliokunnan kanssa. 
 
 
 


