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1 KILPAILUKUTSU

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA 
TARKOITUS

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen 
taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistö-
jen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita 
taideteoksista Valteri-koulu Mäntykankaan 
käyttöön tulevaan uudisrakennukseen, Samp-
sankatu 8, 70500 Kuopioon. 
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdo-
tusten taiteelliseen laatuun sekä toteutus- ja 
kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimi-
kunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä 
ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehit-
tämään ja toteuttamaan.

1.2 OSANOTTO-OIKEUS

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.

1.3 PALKINNOT  

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa 
seuraavalla tavalla: 
 
 1. palkinto 7 000 euroa 
 2. palkinto 4 000 euroa 
 3. palkinto 3 000 euroa. 

Tunnustuspalkinnot 2 kpl á 500 euroa.
 Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan 
jakaa kunniamainintoja.
 Palkinnot ovat verovapaita.

Palkinnoiksi ilmoitettu kokonaissumma jaetaan, 
jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen 
lukumäärää vastaava määrä ehdotuksia. Jos 
kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähem-
män kuin palkintoja, palkintolautakunnalla 
on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa. 
Palkintolautakunnalla on oikeus määrätä 
palkintojen yhteissumman puitteissa yksittäis-
ten palkintojen suuruus ohjelmasta poikkea-
vasti, mikäli palkintolautakunnan päätös on 
asiassa yksimielinen.

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntana toimii valtion 
taideteostoimikunta:

Henri Terho, erityisasiantuntija, puheen-
johtaja, (palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Jari Auer, asiakaspäällikkö, arkkitehti
Marja Helander, valokuvataiteilija, 
videotaiteilija ja elokuvaohjaaja
Liisa Kantanen, paperikonservaattori 
Paavo Paunu, kuvataiteilija 
Ari Pelkonen, taidegraafikko 
Kirsti Saarikorpi, muotoilujohtaja
Nora Tapper, kuvanveistäjä, 
varapuheenjohtaja

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion 
taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuot-
taja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätök-
sentekoon.

Palkintolautakunnan toiminta kilpailun arvos-
telun aikana on salainen. Palkintolautakunnan 
jäsenet, sihteeri ja kilpailun yhteyshenkilö 
eivät saa henkilökohtaisesti tai välillisesti osal-
listua kilpailuun. Palkintolautakunnan jäsenten 
ja kilpailijoiden väliset yksityiset neuvottelut 
ja mielipiteiden vaihto kilpailuun liittyvistä 
asioista ovat kiellettyjä.

Palkintolautakunta kuulee asiantuntijoina 
Valteri-koulu Mäntykankaan tulevien käyttä-
jien osoittamia edustajia, Senaatti-kiinteistöjen 
edustajia ja uudisrakennuksen arkkitehtia 
ja sisustusarkkitehtia. Palkintolautakunta on 
oikeutettu kuulemaan myös muita tarpeelli-
seksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat 
eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole 
oikeutta osallistua kilpailuun.   

1.5 KILPAILUOHJELMAN 
HYVÄKSYMINEN

Kilpailuohjelma on valtion taideteostoimikun-
nan ja Senaatti-kiinteistöjen hyväksymä.

2

YLEINEN TAIDEKILPAILU VALTERI -KOULU MÄNTYKANKAAN UUDISRAKENNUKSEEN 4.10.–30.11.2021



2 KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 VALTERI-KOULU, MÄNTYKANGAS 

Valteri-koulu Mäntykangas sijaitsee Kuopiossa 
ja on osa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria, 
jonka tehtävänä on tuottaa tukipalveluja valta-
kunnallisesti lähikouluihin. Valterin palvelut 
täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimi-
sen ja koulunkäynnin tuen palveluja, ja ne 
voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren 
tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpei-
siin.
 Valteri-koulu Mäntykangas tarjoaa 
opetusta ja oppimista tukevaa kuntoutusta 
esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä ohjaus- 
ja tukipalveluja varhaiskasvatukseen, esi- ja 
perusopetukseen. Oppilailla voi olla erityinen 
kieleen ja kommunikointiin, liikkumiseen ja 
motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäai-
kaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvä 
vaikeus, joille on usein ominaista aistiyliherk-
kyydet (valo, äänet, tunto). Valteri Mänty-
kankaan toiminta-alue on laaja, joten koulu 
tarjoaa myös asumispalveluita koulun pitkä-

1.6 OHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa internetistä 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valteri_
koulu-taidekilpailu

1.7 KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailu alkaa ma 4.10.2021 ja 
päättyy ti 30.11.2021.

Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy
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matkaisille ja tukijaksoilla oleville oppilaille 
sekä nivelvaiheessa oleville vaikeavammaisille 
opiskelijoille, jotta heidän opiskelunsa mahdol-
listuisi perusopetuksen jälkeen.
https://www.valteri.fi/koulu/mantykangas/

2.2 KILPAILUKOHTEEN KUVAILU 

Kuopiossa sijaitsevan Valteri-koulu Mänty-
kankaan uudisrakennus tarjoaa oppilaille ja 
henkilökunnalle koulun tarpeisiin suunnitel-
lut tehokkaat, terveelliset ja turvalliset tilat. 
Rakentajana Senaatti-kiinteistölle hanke on 
myös yksi kiertotalouden ja muovin vähentä-
misen pilottihankkeista, ja uudessa rakennuk-
sessa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Uudis-
rakennus on kooltaan 3388 m2 ja hankkeen 
kokonaiskustannus on arviolta 18 miljoonaa 
euroa.  
 Valteri-koulu Mäntykankaalla on nelisen-
kymmentä oppilaspaikkaa ja 70 henkilökun-
nan edustajaa sekä koulussa että ohjauspalve-
luiden piirissä.
 Uuden koulun rakentamisessa huomioi-
daan erityisesti esteettömyys, joka takaa 
laadukkaan toiminnan kaikille käyttäjille. 
Koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu 
vahvasti opetussuunnitelman mukanaan 
tuomat tavoitteet. Opetussuunnitelma aset-
taa tavoitteeksi oppilaan oman osallisuuden, 
johon oppimisympäristöillä on merkittävä 
rooli.
 Erityisesti rakentamisessa huomioidaan 
Valteri-koulun ideologian mukainen oppilaan 
toimintakyvyn vahvistuminen. Osallisuus ja 
yhdessä oppiminen on nostettu keskiöön. 
Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa oppi-
las oman kokemuspohjansa perusteella luo 
uutta tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Oppimisnäkemys vaikuttaa niin sosiaalisiin, 
virtuaalisiin kuin fyysisiin ratkaisuihin. Tiloja 
suunniteltaessa on luotu tarkoituksenmukaisia 
kokonaisuuksia, jotka tukevat opetus- ja oppi-
mistilanteita sosiaalisten taitojen ja siihen liitty-
vien pedagogisten lähestymistapojen ehdoilla.
 Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkiteh-
tipalvelu Oy. Uusi koulurakennus valmis-
tuu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2022 
lopussa.

Teosten sijoituspaikat
 
 1. Sisätilat

 1. krs 102 pääaula (naulakkojen seinämä)
Sisääntuloaula on intiimi tila, jossa tulijan 
vastaanottaa ja toivottaa tervetulleeksi 
lämmintunnelmainen puurimaseinä infotilan 
seinäpinnoissa. Taideteokselle varatun seinä-
pinnan takana sijaitsevat yleisönaulakot.

 1.krs Ruokasali 111 (kattopinta)
Ruokasali on ylväs, korkea tila. Lattiapinta 
muodostuu vaaleista, 60x60cm kokoisista kivi-
kuviolaatoista. Seinät ovat pehmeän valkoiset. 
Tilasta löytyy myös ripaus ylellisyyttä – tilan 
lasiseinien metallirungot on maalattu lämpi-
män kuparin sävyiseksi. Käsienpesuallas on 
havupuiden neulasten tavoin tummanvihreää 
massiivimateriaalia. Taideteokset kattopin-
noissa hallitsevat tilaa ja ohjaavat kävijän 
katseen korkeuksiin.

 2.krs Aula 201 (seinä)
Toisen kerroksen aulassa on yhteistä toiminta-
tilaa. Seinän taideteoksen viereistä käytävää 
kuljetaan talon asuinhuoneisiin. Lattiapinnat 
ovat lämminsävyistä massiivitammea, joka 
tuntuu kodikkaalta jalan alla. Tila sitoo yhteen 
koulun ja kodin – se on turvallinen yhdessä-
olon paikka, josta voi myös kurkistaa ikkunoi-
den kautta pihalle.
 Huom! Mallinnuskuvien pintamateriaalit 
eivät täysin vastaa sisustusmateriaaleja. Mm. 
puurima-alakatot ovat vaihtuneet vaaleaksi 
kattolevyksi ja ruokasalin viereisen portaikon 
lattiamateriaali tummemman sävyiseksi.
Ehdotuksen voi tehdä joko kaikkiin tai myös 
vain yhteen sisätilan kohtaan.
 
 2. Julkisivu

Taideteos voisi sijaita myös sisääntulon 
tuulikaapin katolla, josta se tervehtii tulijaa. 
Toisaalta se näkyy hyvin myös 2. kerroksen 
yhteisen toimintatilan ikkunoista. Katon vesi-
katteena on musta huopakate. Pääsisäänkäyn-
nissä on lasiseinät ja-ovet, joiden karmit ovat 
kuparin värisiä.
 Julkisivut ovat luonnollisesti harmaantuvaa 
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Siperian lehtikuusta. Julkisivuissa on pystysuun-
tainen laudoitus, mitä rytmittää epäsäännölli-
sin välein olevat massiivipuupilasterit. Metal-
liovien ja -ikkunoiden karmit ovat tummanhar-
maita. Sokkeli on käsittelemätöntä betonia.
Ehdotuksen voi tehdä joko kumpaankin tai 
myös vain toiseen julkisivun kohtaan.

 3. Ulkoilualueen yhteydessä 
 oleva metsikkö

Koulun pihaan liittyy lähimetsä. Lähimet-
sässä, joka ei ole puustoltaan kovin tuuhea, 
kasvaa korkeita mäntyjä sekä nuorta seka-
metsää. Aluskasvillisuutena on puolukkaa ja 
mustikkaa. Maasto on jyrkkää ja kallioista, 
paikoin kalliot ovat näkyvissä. Metsässä ristei-
lee nykyisin pieniä polkuja. Haaveissa olisi 
kehittää metsään esteetön kulkureitti, jolloin 
pääsisi luonnon äärelle millä tahansa kulku-
muodolla ja voisi nauttia luonnosta. Nykyisin 
lapset hyödyntävät lähimetsää leikeissään, 
mm. rakentamalla majoja. Lähimetsä on myös 
tärkeä oppimisympäristö.

2.3 KILPAILUN TAVOITTEET JA 
REUNAEHDOT

Kilpailun tavoitteena on löytää uudisrakennuk-
seen ideoita pääaulaan, rakennuksen julkisi-
vuun ja/tai ulkoilualueen yhteydessä olevaan 
metsikköön toteutettavista teoksista. Ne voivat 
olla paikkasidonnaisia tai pysyväisluonteisia 
teoksia, joihin liittyy toiminnallisia elementtejä. 
Teos voi olla myös orgaaninen, luonnonpro-
sessien mukaisesti muuttuva teos. Tavoitteena 
on luoda teosten kautta tilaan omaa iden-
titeettiä ja vahvistaa tilojen yhtenäisyyttä. 
Teosehdotuksissa tulee ottaa huomioon kilpai-
lukohteen erityislaatuisuus ja käyttäjäkunnan 
erityistarpeet. 
 Toteutettavaksi voidaan valita yksi tai 
useampi teos, joka voi olla myös konsepti eri 
tiloissa tapahtuvasta sarjallisesta kokonaisuu-
desta. Taiteilijoilla on mahdollisuus esittää 
useampaa teosta eri paikkoihin, joiden välillä 
voi olla temaattinen yhteys tekniikasta riippu-
matta. Jos kilpailija ehdottaa samassa kilpai-
luehdotuksessa teosta useaan kohteeseen, 
hänen on mainittava, onko mahdollista toteut-
taa minkä tahansa kohteen ehdotus myös itse-
näisenä teoksenaan vai muodostavatko kaikki 
yhdessä kokonaisuuden, josta ei voi irrottaa 
vain yhtä osiota jatkokehittelyyn. 
 Teos tulee olla vaivattomasti ylläpidettä-
vissä ja elinkaarikustannusten olla kohtuullisia. 
Hankinnasta ei ole mahdollista siirtää varoja 
tuleville vuosille ylläpitoa varten. 
 Luonnoksia arvioidaan teosmateriaalien ja 
tuotannon ekologisten vaikutusten ja kestävän 
kehityksen näkökulmasta. Niitä tullaan arvioi-
maan myös suhteessa Valteri-koulun toiminnan 
pedagogisiin tavoitteisiin. 
 Teoksessa käytettävien materiaalien ja 
teknisten ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmi-
sille ja omaisuudelle eikä teos saa häiritä käyt-
täjien liikkumista tiloissa tai toimintaa millään 
tavoin. Teos ei saa vaikeuttaa palo- ja pelas-
tustoimia.

Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy
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2.4 ARVOSTELUPERUSTEET

Toteutettavien teosten toteutuskustannuksiin 
on varattu yhteensä enintään 150 000 euroa 
(alv 0 %) sisältäen taiteilijapalkkiot, teoksen 
materiaali- ja toteutuskustannukset sekä asen-
nuskulut. 
 Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa 
miltään osin loukkaa kolmansien osapuolten 
tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin 
perustuvaa oikeutta, eikä muuta immateriaali-
oikeutta. 
 Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin 
julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimen-
omaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdo-
tuksen taiteelliseen laatuun sekä toteutus- ja 
kehityskelpoisuuteen.

3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat
Ohjelma-asiakirjana ovat tämä kilpailuohjelma 
ja sen liitteet:
 • pohjapiirustukset mittoineen 
 • pihapiirustukset mittoineen
 • sisä- ja ulkopuolen havainnekuvat

Piirrokset ja kuvat: Arkkitehtipalvelu Oy

Aineisto on ladattavissa kilpailun internet-
sivulta www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
valteri_koulu-taidekilpailu

3.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua 
koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymyk-
set on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle 
amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään ti 
19.10.2021 sähköpostitse osoitteella  
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi
 Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti 
nähtävillä ti 26.10.2021 lähtien kilpailun inter-
netsivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
valteri_koulu-taidekilpailu

3.3 ARVOSTELU, TULOKSEN 
JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

Palkintolautakunta pyrkii ratkaisemaan kilpai-
lun niin, että palkitut ja kunniamainitut voidaan 
julkistaa ke 22.12.2021 valtion taideteostoimi-
kunnan verkkosivuilla.
 Kilpailuehdotusten arvostelusta laaditaan 
pöytäkirja, joka sisältää ehdotuskohtaiset 
arvostelut palkituista ja kunniamaininnan 
saaneista ehdotuksista. 
 Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdo-
tukset sekä arvostelupöytäkirja pannaan 
nähtäville 22.12.2021–21.6.2022 väliseksi 
ajaksi kilpailun internetsivulle www.valtiontai-
deteostoimikunta.fi/valteri_koulu-taidekilpailu. 
Kilpailun osallistujat hyväksyvät osallistumalla 
kilpailuun sen, että kilpailun järjestäjät ilman 
erillistä lupaa tai korvausta tallentavat palkitut 
ja kunniamaininnan saaneet kilpailutyöt tarkoi-
tuksen mukaisella välineellä ja julkaisevat doku-
mentit viestinnässään, omissa julkaisuissa ja 
omalla internet-palvelimella ja välittävät teokset 
yleisölle nähtäviksi avoimen verkon välityksellä. 

3.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN 
SEURAUKSENA

Kilpailussa valitaan palkituista taiteellisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti 1-3 sopivinta 
ehdotusta jatkokehittelyyn. Jatkokehittämisestä 
ja toteutuksesta tehdään erillinen sopimus 
kilpailun ratkeamisen jälkeen.
 Teokset pyritään toteuttamaan vuosien 
2022–2023 aikana.
 Valtion taideteostoimikunta varaa oikeuden 
olla toteuttamatta mitään ehdotusta, mikäli 
teoksen jatkokehittämisen jälkeen taiteellisia, 
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ei ole 
saavutettu. 
 Valtion taideteostoimikunta toimii tuottajana 
valittujen teosten toteutuksessa. Valtion taide-
teostoimikunta yhteistyössä Senaatti-kiinteistö-
jen kanssa hoitavat tarvittavat lupamenettelyt.
 Toteutuneet teokset ja niistä tehty doku-
mentaatio sisällytetään valtion taideteostoimi-
kunnan kokoelmaan ja arkistoidaan. Teoksista 
tehdään talletussopimus valtion taideteostoimi-
kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
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3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN 
KÄYTTÖOIKEUS

Valtion taideteostoimikunnalla ja Senaatti-kiin-
teistöillä on oikeus julkaista palkitut ja kunnia-
maininnan saaneet kilpailuehdotukset ja niiden 
tekijät viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

3.6 VAKUUTTAMINEN
Valtion taideteostoimikunta ei vakuuta kilpai-
luehdotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedos-
tojen vaurioitumisesta lähetyksessä.

3.7 KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.
 Mikäli kilpailuohjelmaan joudutaan teke-
mään muutoksia tai lisäyksiä, siitä tiedotetaan 
kilpailijoille viimeistään 30 päivää ennen 
kilpailuajan päättymistä kilpailun internet-
sivulla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
valteri_koulu-taidekilpailu, ja samalla pidenne-
tään kilpailuaikaa. 
 Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kilpai-
lusta, jos se on saapunut kilpailukutsussa ilmoi-
tettua määräaikaa ennen tai sen jälkeen tai 
jos se on tämän ohjelman vastainen. Jos ehdo-
tusta ei hyväksytä kilpailuun, syy mainitaan 
kilpailun arvostelupöytäkirjassa.

3.8 KILPAILUN KIELI

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 
Mikäli kilpailuohjelman versioissa on eroa, 
noudatetaan suomenkielistä versiota. 

3.9 KILPAILUEHDOTUKSEN 
SISÄLTÖVAATIMUKSET

Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee 
kilpailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:

• Sijaintikaavio
• Kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia 

eri suunnista (min. 2 kpl)  
• Kirjallinen selostus teoksen ideasta, toteu-

tustavasta ja aikataulusta sekä taustoitus 
siitä, miten teos liittyy kilpailukohteeseen 
ja vastaa kilpailun tavoitteita

• Kustannusarvio erittelyineen
• Muu ideaa selventävä aineisto 

Kilpailuehdotuksen formaatti on korkeintaan 
neljä A3-kokoista sivua yhtenä pdf-tiedos-
tona, jossa on teokseen liittyvät sijaintikaavio, 
kuvaupotukset/perspektiivit, selostus, kustan-
nusarvio ja muu materiaali, kuten asemapiir-
ros. Aineistossa tulee olla selvästi nähtävillä 
teoksen nimimerkki. 
 Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi 
teoksen nimimerkistä tai olla merkittynä ehdo-
tukseen. Pdf-tiedosto on nimettävä samalla 
teoksen nimimerkillä. Pdf-tiedoston koko saa 
olla korkeintaan 8 Mt.
 Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luetta-
vissa A3-kokoisissa tulosteissa. 
 Kilpailijoilla on oikeus jättää kilpailuun 
useampia ehdotuksia, joista jokainen lähete-
tään erillisenä lähetyksenä ja eri teoksen nimi-
merkillä varustettuna.

3.10 KILPAILUSALAISUUS

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen  
asiakirja on varustettava teoksen nimimerkillä.
 Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoas-
taan kilpailun yhteyshenkilö eikä tekijöiden 
tietoa paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. 
Kilpailun yhteyshenkilö paljastaa ainoastaan 
palkittujen ja kunniamaininnan saaneiden teos-
ten tekijätiedot palkintolautakunnalle, kun se 
on ratkaissut kilpailun. 
 Palkitsemattomien ehdotusten aineisto 
tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden 
päästä kilpailun ratkaisusta.
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3.11 SISÄÄNJÄTTÖ

Kilpailuaika päättyy 
ti 30.11.2021 klo 23:59 
Suomen aikaa (UTC+2).

Kilpailuehdotuksen jättö tapahtuu lähettä-
mällä ehdotus (pdf-tiedosto) ke 24.11. – ti 
30.11.2021 välisenä aikana WeTransfer-pal-
velun (www.wetransfer.com) välityksellä osoit-
teeseen taidekilpailu@kansallisgalleria.fi

Kilpailuun hyväksytään vain määräaikaan 
mennessä oikealla osoitteella perille saapu-
neet ehdotukset. Epäselvissä tapauksissa 
kilpailijan vastuulla on todistaa, että ehdotus 
on saapunut ajoissa.

 Kilpailuehdotuksen lähetyksen yhteydessä 
annetaan WeTransfer-palvelun viestikenttään 
seuraavat tiedot: teoksen nimimerkki, tekijöi-
den nimi, yhteystiedot. Lisäksi on eroteltava 
tekijänoikeuden haltijat ja avustajat, mikäli 
tekijänoikeudet eivät kuulu koko työryhmälle. 

 Palkintolautakunta ma 4.10.2021
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