SUOMEN TAITEILIJASEURAN KILPAILUPALVELU
Asiantunteva neuvonta
Julkisen taiteen tilaaja saa käyttöönsä valmiit toimintamallit ja Suomen Taiteilijaseuran
kilpailuasiamiehen neuvontapalvelut. Kilpailuasiamies neuvoo julkisen taiteen tilaajaa läpi
hankintaprosessin aina sopivan kilpailumuodon tai tilausmallin löytämisestä taiteilijavalinnan
tekemiseen ja siitä tiedottamiseen.
Suomen Taiteilijaseuran asiantuntijapalvelun sisältö ja kattavuus riippuu aina kilpailun
järjestäjän tai taiteen tilaajan tarpeista.

Säännöt ja ohjeistukset
Suomen Taiteilijaseuran taidekilpailujen säännöt ja ohjeistukset varmistavat laadukkaan
hankintaprosessin ja korkeatasoisen lopputuloksen sekä järjestäjän että osallistuvien
taiteilijoiden kannalta. Kilpailusääntöjen ja ohjeistusten käyttäminen on osoitus taidehankkeen
ammattimaisuudesta, korkeasta taiteellisesta laadusta sekä taiteilijoiden tasapuolisesta
kohtelusta tilausprosesseissa.
Kilpailusäännöt ovat muotoutuneet sadan vuoden kuluessa tarjoten pohjan niin suurille
avoimille kilpailuille kuin pienille kutsukilpailuillekin. Ne muodostavat taiteilijayhteisön
hyväksymän perustan taidekilpailun järjestämiseksi.

Viestintä
Suomen Taiteilijaseura tarjoaa yhdessä jäsenliittojensä kanssa viestintäkanavat, joiden kautta
julkisen taiteen tilaaja tavoittaa Suomessa toimivat ammattikuvataiteilijat. Tiedotamme
käynnissä olevista taidekilpailuista ja julkisen taiteen hauista uutiskirjeissä, verkkosivuillamme
ja sosiaalisen median kanavissa. Vastaamme myös julkisen taiteen prosenttiperiaate.fi
-sivustosta ja uutiskirjeestä.
Suomen Taiteilijaseura ei suosittele jäsenjärjestöjensä (Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafkot, Valokuvataiteilijoiden Liitto ja Muu ry) jäsentaiteilijoille
osallistumista muihin kuin STS:n hyväksymiin kilpailuihin tai julkisen taiteen hakuihin, eikä viesti
kanavissaan kilpailuista tai hauista, joissa sääntöjä tai ohjeistuksia ei noudateta.

Ota yhteyttä:
Kilpailuasiamies, lakimies
Aura Lehtonen
aura.lehtonen@artists.fi
+358 50 434 4280

HINNASTO
Julkisen taiteen tehtävät

Suomen Taiteilijaseuran hyväksymissä julkisen taiteen hauissa, jotka noudattavat STS:n
laatimia kilpailusääntöjä tai ohjeistuksia, sovitaan valintalautakunnan taiteilijajäsenille
palkkio hankekohtaisesti huomioiden kilpailun tai hankkeen koko, laajuus, vaativuus,
arvosteluun käytetty aika ja työmäärä.
Taiteilijajäsenille suoritetaan myös matkakulujen korvaukset valtion matkustussäännön
mukaisesti. Suomen Taiteilijaseura ohjeistaa palkkion suuruuden tarkemmassa
määrittämisessä.

AVOIN KILPAILU
• Palkintolautakunnan taiteilijajäsenen palkkiot 1 000–4 000 € / hlö
• STS:n kilpailupalvelut, korvaus: 750–1 000 €

KUTSUKILPAILU
• Kutsupalkkiot kutsutuille taiteilijoille: 3 000 € / hlö
• Valintalautakunnan taiteilijajäsenen palkkiot 500 € – 1 500 € / hlö
• STS:n kilpailupalvelut, korvaus: 300–500 €

RINNAKKAINEN LUONNOSTILAUS
• Luonnospalkkio taiteilijalle: 3 000–5 000 €
• Taidetyöryhmän taiteilijajäsenen palkkiot: 500–4 000 € / hlö
• STS:n kilpailupalvelut, korvaus: 300–500 €

JULKISEN TAITEEN PORTFOLIOHAKU
• STS:n korvaus, hakuilmoituksen tarkastaminen: 0 €
• STS:n korvaus, hakuilmoituksen laatimisessa avustaminen: 300 €

*Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa

