Innolux valaisinsuunnittelukilpailu – Innolux 30
SÄÄNNÖT
§ 1 KILPAILUN NIMI
Kilpailun nimi on Innolux valaisinsuunnittelukilpailu – Innolux 30.

§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Innojok Oy
Y-tunnus: 0946281-8
Osoite: Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki
(jäljempänä ”Kilpailunjärjestäjä”).
Kilpailuohjelma ja -säännöt on laadittu yhteistyössä Ornamon ry:n kanssa
Ornamo ry
Y-tunnus: 0202422-5
Annankatu 16 B 35-36, 00120 Helsinki
(jäljempänä ”Ornamo”)

§ 3 KILPAILUN TAVOITE
Kilpailun tavoitteena on suunnitella teolliseen tuotantoon soveltuva valaisin Innoluxin valitsemiin
tuotekategorioihin. Tavoitteena on, että voittajaehdotukset otetaan osaksi Innoluxin
tuotevalikoimaa.
Kilpailu on yksivaiheinen avoin ammattilais- ja opiskelijasuunnittelukilpailu.

§ 4 OSALLISTUMISOIKEUS
Innolux valaisinsuunnittelukilpailu – Innolux 30 on Suomessa järjestettävä muotoilun
ammattilaisiille ja opiskelijoille suunnattu, avoin valaisinsuunnittelukilpailu, johon voivat osallistua
muotoilualan ammattilaiset ja opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät (jäljempänä
”Suunnittelija”). Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, tulee työryhmän sopia keskenään sekä
ehdotuksen omistusoikeuksien jakautumisesta että mahdollisen palkinnon jakamisesta.
Kilpailukieli on suomi.
Kilpailutyöt tulee jättää siinä muodossa ja laajuudessa, kuin kilpailuohjelmassa on tarkemmin
määritelty. Kilpailutöiden tulee olla kokonaisuutena ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset
osallistumisohjeet ilmenevät kilpailuohjelmasta.

Kilpailuun eivät voi osallistua Kilpailuasiahenkilö, palkintolaut akunnan jäsenet eivätkä
palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on
osallistunut kilpailuohjelman laatimiseen tai kilpailun järjestämiseen siinä määrin, että hänelle on
siitä huomattavaa etua muihin kilpailijoihin verrattuna.
Tulkintaa vaativissa tapauksissa Ornamon kilpailuvaliokunta päättää esteellisyydestä.

§ 5 KILPAILUTEHTÄVÄ
Kilpailutyöt tulee jättää siinä muodossa ja laajuudessa, kuin kilpailuohjelmassa on tarkemmin
määritelty. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet ilmenevät kilpailuohjelmasta. Mikäli
kilpailutehtävästä halutaan esittää kysymyksiä, ne tulee toimittaa Kilpailuasiahenkilölle
sähköpostitse osoitteeseen suunnittelukilpailu@innolux.fi 30.9.2022 mennessä, jonka jälkeen
kilpailutehtävää koskevia tarkennuksia tai lisäohjeita ei enää anneta.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kahden viikon kuluessa kysymyksestä kilpailun kotisivuilla.
Heinäkuussa tulleisiin kysymyksiin vastataan elokuun 15. päivään mennessä.

§ 6 ARVOSTELUPERUSTEET
Palkintolautakunta arvioi tuotteiden oivaltavuutta, muotoilullista tasoa, valaistusominaisuuksia
sekä käytettävyyttä. Valaisin ei saa aiheuttaa käyttäjälleen häikäisyä ja valonjaon tulee olla
tarkoituksenmukainen valaisimen tehtävään nähden. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota myös
ekologisuuteen, tuotteiden soveltuvuuteen teolliseen tuotantoon kotimaassa, sekä katsoo eduksi
materiaalien ja suunnitteluratkaisuiden pitkäikäisyyden.

§ 7 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET
Kilpailusta suljetaan pois sellaisten henkilöiden tekemät kilpailuehdotukset, joilla ei ole
osallistumisoikeutta näiden sääntöjen mukaan. Lisäksi kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita
ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman
määräyksiä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa, kilpailusta poissulkemisesta päättää kilpailun
palkintolautakunta.

§ 8 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Kilpailussa palkitaan kolme voittajaa. Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa
yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin.
Kilpailun voittajat julkistetaan 11.1.2023 mennessä siten, kuin kilpailuohjelmassa on tarkemmin
määritelty.
Palkinto maksetaan voittajille yhden kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta.
Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten määrä tai laatu on olennaisesti normaalia alhaisempi,
palkintolautakunta voi vähintään 3/4:n ääntenenemmistöllä sekä Ornamon kilpailuvaliokunnan

hyväksynnällä vähentää palkintojen ja lunastusten määrää ja mahdollisesti muuttaa niiden välistä
suhdetta.

§ 9 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Suunnittelijalle ja Suunnittelijalla on
oikeus hakea immateriaalioikeuksien rekisteröintiä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on
osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta työn tulokseen ennen
kilpailuun osallistumista.
Suunnittelija vakuuttaa, että on laatinut kilpailuehdotuksen itsenäisesti ja oman
suunnitteluprosessinsa tuloksena, eikä tämä ole kilpailuehdotusta laatiessaan pyrkinyt kopioimaan
jo olemassa olevaa suunnitelmaa tai mallia.

§ 10 PROTOTYYPIN VALMISTUS JA SOPIMUS LAAJEMMASTA KÄYTÖSTÄ
Kilpailunjärjestäjän tarkoituksena on tuottaa voittajatöistä prototyypit, jotka tulevat nähtäville
Habitare huonekalu-, sisustus- ja designmessuille 2023. Kilpailujärjestäjän tavoitteena on ottaa
kaikki tai jotkut voittajaehdotukset osaksi omaa tuotevalikoimaansa. Kilpailunjärjestäjällä on
etuoikeus neuvotella valmistukseen otettavien voittajatöiden käyttö- ja valmistusoikeuksista
kilpailuehdotuksen Suunnittelijan kanssa. Neuvottelut palkitun Suunnittelijan kanssa on käytävä
kuuden (6) kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta.
Osallistumalla kilpailuun, kilpailussa palkittu Suunnittelija luovuttaa järjestäjille ilman erillistä
korvausta käyttöoikeuden tuotteesta tehdyn prototyypin valmistamiseen ja esittelyyn sekä
tuotteesta tehtävään viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä
muodossa). Kilpailunjärjestäjä saa julkaista aineistoa ja esittelymateriaalia voittajatöistä ja niistä
valmistetuista tuotteista kilpailusta viestittäessä.
Voittajatyön laajemmista muutoksista sekä muuhun kuin prototyypin valmistukseen ottamisesta
sovitaan erillisellä sopimuksella voittajatyön Suunnittelijan ja Kilpailunjärjestäjän välillä.
Myönnettävästä käyttöoikeudesta maksetaan erikseen sovittava korvaus, jonka summa
määritellään tapauskohtaisesti käytön laajuuden perusteella. Neuvotteluiden pohjana voidaan
käyttää Ornamon Mallin käyttöoikeutta koskevaa sopimuspohjaa.

§ 11 PALKINTOLAUTAKUNTA
Innolux valaisinsuunnittelukilpailu – Innolux 30 -kilpailun voittajan valitsee kilpailuohjelmassa
nimetty palkintolautakunta. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun
säännöt. Palkintolautakunnalla on oikeus konsultoida tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita,
joita sitoo vaitiolovelvollisuus kilpailuun liittyvissä asioissa.

§ 12 KILPAILUASIAHENKILÖ
Kilpailunjärjestäjän nimeämänä kilpailuasiahenkilönä toimii mallistopäällikkö Pamela Koski.
Kilpailuasiahenkilön tehtävänä on varmistaa kilpailijoiden anonymiteetin säilyminen, rekisteröidä
kilpailuun osallistuneet työt, koota kilpailuehdot täyttävät ehdotukset palkintolautakunnan
käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiahenkilöllä ei
ole äänioikeutta palkintolautakunnan toiminnassa.

§ 13 KILPAILUOHJELMA
Kilpailun aikataulu, kilpailutehtävä, lähtötiedot kilpailuun, osallistumismenettelytavat sekä
palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.

§ 14 ORNAMON KILPAILUVALIOKUNTA
Ornamon kilpailuvaliokunnan tehtävänä on käsitellä kilpailusääntöjä ja kilpailumenettelyä
koskevat erimielisyydet ja tulkinnallisuudet. Kilpailuvaliokunta koostuu ainakin yhdestä Ornamon
nimeämästä henkilöstä sekä yhdestä Kilpailunjärjestäjän nimeämästä henkilöstä. Ornamo johtaa
kilpailuvaliokunnan työskentelyä.

§ 15 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN
Osallistumalla kilpailuun Suunnittelija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa kaikki oikeudet kilpailuun
osallistuvaan ehdotukseen.

§ 16 ERIMIELISYYDET
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhteistoiminnassa Ornamon kilpailuvaliokunnan kanssa.

