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1 TÄVLINGSINBJUDAN

1.1 ARRANGÖR, TÄVLINGSFORM  
OCH SYFTE

Statens konstverkskommission arrangerar tävlingen 
i samarbete med Statens center för informations- 
och kommunikationsteknik Valtori. Syftet är att få 
fram idéer för konstverk som kan visas i statsför-
valtningens virtuella rum, så som i datasystemens 
serviceportaler och i användargränssnitten för 
terminalutrustning. 
 I bedömningen fäster tävlingsjuryn uppmärksam-
het vid hur konstnärliga och tidsenliga förslagen 
är, samt vid möjligheterna att genomföra och 
vidareutveckla dem. Statens konstverkskommission 
beslutar efter att tävlingen avgjorts vilka förslag 
som ska vidareutvecklas och förverkligas. 
 Avsikten är att verken ska visas under en 
begränsad tid, och man avtalar separat om en 
given livscykel för verken.

1.2 DELTAGANDERÄTT

Tävlingen är en allmän konsttävling öppen för alla. 
Tävlingsspråken är finska och svenska.

1.3 PRISER  

Den totala prissumman är 11 500 euro och förde-
las mellan pristagarna på följande sätt:

1:a pris 5000 euro
2:a pris 3000 euro
3:e pris 2000 euro

Hederspriser 3 stycken à 500 euro
Vidare kan tävlingsjuryn dela ut hedersomnäm-
nanden.

Priserna är inte skattefria.

Det ovan nämnda prisbeloppet delas ut om antalet 
tävlingsförslag som lämnas in är minst detsamma 
som antalet priser. Om antalet godkända förslag 
till tävlingen är lägre än antalet priser har tävling-
sjuryn rätt att besluta vilka priser som delas ut. 
 Tävlingsjuryn har rätt att enligt enhälligt beslut 
fördela det totala prisbeloppet på annat sätt än 
det ovan nämnda. 

1.4 TÄVLINGSJURY 

Som tävlingsjury fungerar statens  
konstverkskommission:

Jari Auer, ordförande, arkitekt  
(tävlingsjuryns ordförande)
Riikka Latva-Somppi, vice ordförande,  
skulptör och glaskonstnär
Siukku Nurminen, konservator 
Paavo Paunu, konstnär 
Tuomo Rainio, bildkonstnär 
Nora Tapper, skulptör 
Henri Terho, specialsakkunnig 
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare fungerar statens 
konstverkskommissions sekreterare, ansvariga  
producent Eija Aarnio. Sekreteraren är inte  
delaktig i besluten.
 Tävlingsjuryns arbete är sekretessbelagt under 
bedömningens gång. Tävlingsjuryns medlemmar, 
sekreteraren och kontaktpersonen för tävlingen 
får inte personligen eller indirekt delta i tävlingen. 
Privata överläggningar eller diskussioner mellan 
tävlingsjuryns medlemmar och tävlingsdeltagarna 
om frågor som berör tävlingen är förbjudna.
 Juryn kan kalla in experter som de anser vara 
nödvändiga för bedömningen. Experterna är inte 
delaktiga i besluten och har inte rätt att delta i 
tävlingen. 

1.5 TÄVLINGSPROGRAMMETS 
GODKÄNNANDE 

Tävlingsprogrammet är godkänt av statens konst-
verkskommission och Statens center för informa-
tions- och kommunikationsteknik Valtori.

1.6 UTLÄMNING AV 
PROGRAMHANDLINGAR

Tävlingshandlingar kan laddas ner på webbsidan 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekil-
pailu.

1.7 TIDSPLAN FÖR TÄVLINGEN

Tävlingen inleds tisdagen den 13 mars 2018 och 
avslutas fredagen den 22 juni 2018.

http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
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2 TÄVLINGSUPPGIFT

2.1 TÄVLINGSOBJEKT OCH TÄVLINGENS MÅL 

Statens center för informations- och kommuni-
kationsteknik Valtori administrerar största delen 
av de data- och informationstekniska system och 
anordningar som statens arbetstagare använder. 
Det innebär att Valtori också administrerar olika 
virtuella rum, exempelvis element på datorers 
och andra terminalanordningars skärmar samt 
olika lösningar i användargränssnitt. På termina-
lerna kan det finnas både program som terminal-
användarna själva har valt ur portaler eller andra 
menyer, och datatekniska lösningar som centralise-
rat styrs till och definieras för användarnas gräns-
snitt.

Mera information om Valtori finns på webbsidan 
www.valtori.fi

Statens konstverkskommission söker konstverk 
baserade på medie- och informationsteknik, som 
lämpar sig att visas och användas på terminalut-
rustning som passar verken. Verken kan vara 
antingen interaktiva applikationer som bygger på 
användarens agerande, eller självständigt förän-
derliga verkhelheter på virtuella plattformar. Ver-
ken kan också vara statiska element som utnyttjar 
de möjligheter terminaler och användargränssnitt 
erbjuder. 
 Avsikten är att verken visas under en begränsad 
tid, och man avtalar separat om en lämplig livscy-
kel för verken. De genomförda verken dokumen-
teras eller lagras permanent i statens konstverks-

kommissions samling. Verken ska genomföras på 
ett sådant sätt att de inte ger upphov till risker med 
anknytning till datasäkerheten. 
 Tävlingens mål är att öppna upp nya typer av 
miljöer för konsten och att göra konsten till en 
del av vardagens digitala arbetsmiljöer. Man kan 
också sätta upp mål för verken med avseende på 
att visuellt inspirera terminalanvändarna eller med 
tanke på meditativ närvaro.
 Konstverken genomförs och lagras på en server 
som Valtori anvisar för dem. 

2.2 BEDÖMNINGSKRITERIER 

Konstverken kommer att visas under en begränsad 
tid, och man avtalar separat om en given livscykel 
för verken.
 Totalt 80 000 euro (moms 0 %) har reserverats 
för genomförande av verken. Summan inkluderar 
konstnärsarvoden, upphovsrättsliga överföringar 
samt material, installation, programmering, etc. 
som krävs för att genomföra verken. Kostnaden för 
ett verk är enligt uppskattning 50 000 – 30 000 
euro (moms 0 %).
 Tävlingsförslag får inte vara tidigare publice-
rade, utan de ska vara nya verk uttryckligen plane-
rade för tävlingsmiljön.
 I bedömningen fäster tävlingsjuryn uppmärksam-
het vid hur konstnärligt och tidsenligt förslaget är, 
samt vid möjligheterna att genomföra och vidareut-
veckla verket.

http://www.valtori.fi
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3 TÄVLINGSTEKNISKA
BESTÄMMELSER 

3.1 PROGRAMHANDLINGAR

Programhandlingarna utgörs av detta tävlings-
program.

Materialet kan laddas ner på tävlingens webbsida 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekil-
pailu.

3.2 FRÅGOR OM TÄVLINGEN

Tävlingsdeltagarna har rätt att be om mera infor-
mation och förtydliganden om tävlingen. Eventu-
ella frågor sänds till kontaktpersonen för tävlingen, 
amanuens Heli Ahmio, senast fredagen den 6 april 
2018, per e-post på adress  
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Frågor och svar finns från och med fredagen den 
13 april 2018 att läsa på tävlingens webbplats 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekil-
pailu. Frågorna och svaren publiceras anonymt.

3.3 BEDÖMNING, OFFENTLIGGÖRANDE  
AV RESULTAT OCH UTSTÄLLNING

Tävlingsjuryn strävar efter att avgöra tävlingen så 
att pristagarna och hedersomnämnandena kan 
offentliggöras vid en prisutdelningsceremoni mån-
dagen den 27 augusti 2018.
 Bedömningen av tävlingsförslagen protokollförs. 
Av protokollet framgår individuella bedömningar 
av de bästa förslagen (uppskattningsvis ca 4–10 
st.) samt grupperade bedömningar av de övriga 
förslagen. 
 De prisbelönta förslagen och förslagen som 
fått ett hedersomnämnande samt protokollet över 
bedömningen finns från måndagen den 27 augusti 
2018 till fredagen den 1 februari 2019 till påse-
ende på tävlingens webbplats www.valtiontaide-
teostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu. Genom sin 
medverkan i tävlingen godkänner deltagarna att 
tävlingsarrangören i syfte att visa dem lagrar de 
prisbelönta förslagen och förslagen som fått ett 
hedersomnämnande på sin egen internetserver, 
och förmedlar verken till allmänhetens påseende 
över det öppna nätet. 

3.4 FORTSATTA ÅTGÄRDER EFTER TÄVLINGEN 

Statens konstverkskommission väljer ut de konst-
närligt, tekniskt och ekonomiskt lämpligaste pris-
belönta förslagen för vidareutveckling. En separat 
överenskommelse om vidareutveckling och genom-
förande ingås efter att tävlingen har avgjorts. 
 Målet är att verken ska visas i de virtuella rum-
men senast i början av 2019.
 Statens konstverkskommission förbehåller sig 
rätten att inte genomföra något av förslagen, om 
de konstnärliga, tekniska och ekonomiska målen 
inte har nåtts efter vidareutveckling av verken. 
 Statens konstverkskommission fungerar som produ- 
cent vid genomförandet av de valda verken. I data- 
tekniska frågor och frågor kring datasäkerheten 
bistår Statens center för informations- och kommu-
nikationsteknik Valtori i genomförandet av verken.
 De färdigställda verk och dokumentationen av 
dem inkluderas i statens konstverkskommissions 
samlingar och arkiveras.

3.5 RÄTT ATT ANVÄNDA TÄVLINGSFÖRSLAG 

Tävlingsarrangören har rätt att i sin kommunika-
tion, i sina egna publikationer och i de elektroniska 
datanäten offentliggöra de prisbelönta tävlingsför-
slagen och förslagen som fått hedersomnämnan-
den. Denna rätt omfattar även sociala medier, utan 
hinder av de olika plattformernas juridiska villkor. 
 Konstnären förbinder sig att överföra upphovs-
rätten till ett verk som genomförs till tävlingsarrang-
ören i den utsträckning som krävs för att genom-
föra verket.

3.6 FÖRSÄKRING

Statens konstverkskommission försäkrar inte 
tävlingsbidragen och ansvarar inte för eventuella 
skador på filer som uppstått vid sändning.

http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
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3.7 TÄVLINGSREGLER 

I tävlingen följs detta tävlingsprogram.

Om det blir nödvändigt att göra ändringar i 
eller tillägg till tävlingsprogrammet informeras 
deltagarna om detta senast 30 dagar före täv-
lingstidens utgång på tävlingens webbplats www.
valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu. 
Samtidigt förlängs tävlingstiden. 
 Ett bidrag som lämnats till tävlingen dras ur täv-
lingen om det har inlämnats efter den i tävlingsin-
bjudan angivna tävlingstidens utgång, eller om 
det strider mot detta program. Om ett förslag inte 
godkänns för tävlingen nämns orsaken till detta i 
tävlingens bedömningsprotokoll.

3.8 TÄVLINGENS SPRÅK

Tävlingsspråken är finska och svenska. I händelse 
av skillnader mellan denna översatta version och 
originalversionen på finska gäller den finska  
versionen. 

3.9 INNEHÅLLSKRAV PÅ TÄVLINGSFÖRSLAG

För att beaktas i tävlingen skall ett förslag redovisa 
följande:

A. PDF-FIL
Stillbild (1–3 st.) av verkets visuella uttryck 
Kort skriftlig beskrivning av verkets idé, metod för 
uppförande och tidsplan 
Specificerad kostnadskalkyl
Länk till videoklipp på Vimeo 
Övrigt material som klargör idén 

B. VIDEOKLIPP PÅ VIMEO
Videoklipp (en minut) av konstverket i ett virtuellt 
forum 

Formatet för tävlingsbidraget är en PDF-fil i 
utskriftsstorlek A3, inkluderande stillbilder av ver-
ket, beskrivning, kostnadskalkyl, lösenordsskyddad 
länk tillvideoklippet på Vimeo och övrigt material 
kring verket. Förslagets motto ska klart framgå 
av materialet. Vimeo-länken ska vara sådan att 
upphovsmannens identitet inte avslöjas (anonym 
länksida, www.vimeo.com). 
 Förslagsställarens identitet får inte framgå av 
förslagets motto eller på annat sätt i bidraget. 

Pdf-filen ska namnges med samma motto. Pdf-filen 
får vara på högst 8 Mb.
 Texten i tävlingsförslaget ska vara läsbar på en 
utskrift i A3-format. 
 Tävlingsdeltagarna har rätt att lämna flera för-
slag till tävlingen. I så fall lämnas varje förslag in 
separat och försett med sitt eget motto. 

3.10 TÄVLINGSSEKRETESS 

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Varje doku-
ment som ingår i ett tävlingsbidrag ska förses med 
ett motto. 
 Inlämnade tävlingsförslag hanteras endast av 
tävlingens kontaktperson och information om 
upphovsmännen publiceras inte förrän tävlingen 
har avgjorts. För tävlingsjuryn avslöjar tävlingens 
kontaktperson endast uppgifter om upphovsmän-
nen bakom de prisbelönta förslagen och heders-
omnämnanden efter att tävlingsjuryn har avgjort 
tävlingen. 
 Materialet för de förslag som inte har prisbelö-
nats förstörs inom 6 månader från att tävlingen  
har avgjorts. 

3.11 INLÄMNING

Tävlingstiden utgår fredagen den 22 juni 2018 
klockan 24:00 finsk tid (UTC+3).
 Tävlingsbidrag (PDF-fil) lämnas in under  
perioden 15 juni  – 22 juni 2018 genom tjänsten 
WeTransfer (www.wetransfer.com) till adressen 
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi. 
 Då tävlingsbidraget sänds anges i meddelan-
defältet i tjänsten WeTransfer följande uppgifter: 
motto, upphovsmännens namn, kontaktuppgifter. 
Vidare ska innehavarna av upphovsrätt och assiste-
rande deltagare specificeras, om hela arbetsgrup-
pen inte har upphovsrätt till förslaget. 

Tävlingsjuryn 13.3.2018

foton: Valtori och Senaatti

http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu
mailto:taidekilpailu@kansallisgalleria.fi

