
BE&LIV-MUOTOILUKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun nimi
be&liv-muotoilukilpailu

2. Kilpailun järjestäjä
be&liv on Helsingissä vuonna 2012 perustettu, innovatiivisia kodinsisustustuotteita suunnitteleva 
yritys. be&livin tavoitteena on tuoda arkeen kauniisti, mutta käytännöllisesti suunniteltuja 
sisustusesineitä. Merkin kaikkia tuotteita yhdistää tarkkaan harkitut yksityiskohdat ja ajankohtainen, 
moderni design. 

Tyylikkäisiin ja kompakteihin laatikoihin pakatut be&livin -sisustustuotteet on helppo koota ilman 
työkaluja. Kauniit litteät pakkaukset sopivat erinomaisesti myös postitettavaksi lahjaksi ja ne ovat myös
ekologinen valinta: litteässä pakkauksessa oleva koottava tuote vie vähemmän tilaa kuljetuksessa ja 
varastoinnissa näin säästää kuljetuksen osalta myös luontoa.

3. Kilpailun tavoitteet
Kilpailu on kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville avoin muotoilukilpailu. Kilpailun tavoitteena on
löytää teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopiva kodin tuote tai tuoteperhe be&liv -tuotevalikoimaan.

Kilpailutuotteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon uuden tuotteen tai tuoteperheen sopivuus jo 
olemassa olevaan tuoteportfolioon sekä be&liv -tuotemerkin identiteetti: korkea laatu, modernin kaunis 
muotokieli, käytännöllisyys sekä se, että tuote voidaan pakata osissa litteään pakkaukseen ja, että 
kuluttaja voi koota sen helposti kotona ilman työkaluja. 

Kilpailuehdotukselle eduksi katsotaan, jos tuote on mahdollista valmistaa Suomessa 3D-
tulostustekniikkaa hyödyntäen, suomalaisista tai Suomessa valmistetuista materiaaleista. 

4. Palkintoraati
Muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintoraati. Palkintoraati on 
hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.

Janne Uusi-Autti, Creative Director, be&liv
Ilkka Suppanen, Kansainvälisesti palkittu muotoilija 
Hanna Sumari, Sisustustoimittaja
Susanna Vento, Sisustussuunnittelija SI
Ville Kokkonen, Teollinen muotoilija, professori Aalto Yliopisto

5. Kilpailuasiamies

Kilpailuasiamiehenä toimii Noora Delage. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on rekisteröidä kilpailuun 
osallistuneet työt, koota kilpailutyöt arviointia varten sekä vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. 
Kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta kilpailutöiden arvioinnissa.

6. Osallistuminen
Kilpailu on kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville avoin suunnittelukilpailu, johon voivat osallistua
muotoilijat, alan opiskelijat sekä muut muotoilusta kiinnostuneet henkilöt yksin tai työryhmissä. 
Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös englanninkielisiä. be&livin omalla 
henkilökunnalla ei ole osallistumisoikeutta. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. 
Osallistumalla  kilpailuun kilpailija luovuttaa kilpailun järjestäjälle oikeudet käyttää kilpailutöitä 
viestinnässään ja vakuuttaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt.



Kilpailuehdotukset tulee lähettää sähköpostitse pdf-tiedostona viimeistään 30.04.2017 osoitteeseen 
competition@beandliv.com

Kilpailuosallistumiset lähetetään otsikolla: ”be&liv-muotoilukilpailu”. Sähköpostiin tulee liittää kaksi 
tiedostoa: 

Kilpailuehdotus, jonka tiedostonimi on kilpailijan nimimerkki, kilpailijaa ei saa tunnistaa nimimerkistä,
eikä kilpailuehdotuksessa saa olla kilpailijan nimeä

Tekstitiedosto, jossa on kilpailijan yhteystiedot: kilpailijan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä 
postiosoite

Sähköpostiin lähetettävä tiedosto ei saa ylittää 5mb. Jos tiedoston koko on suurempi, voidaan 
kilpailuehdotus lähettää myös ladattavana linkkinä.  

Kilpailuehdotukseen tulee sisällyttää: 

• Mittapiirustukset, joista selviää tuotteen rakenne ja koottavuus

• Havainnekuva, josta ilmenee tuotteiden käyttötapa, toiminta ja käytettävät materiaalit

• Kirjallinen selostus (maksimipituus 2000 merkkiä välilyönteineen), josta ilmenee tuotteen tai 
tuotesarjan idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut

Kilpailuraati valitsee ehdotusten pohjalta finaaliin enintään kymmenen työtä. Finaaliin valituille 
suunnittelijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä henkilökohtaisesti keväällä 2017. Kilpailun voittaja 
julkistetaan Habitare-messuilla Helsingissä syksyllä 2017. 

7. Arviointikriteerit
Kilpailuehdotukset arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

• Sopivuus be&livin tuoteperheeseen
Tuoteidean tulee sopia osaksi be&livin nykyistä tuotevalikoimaa. Tämä tulee huomioida 
kilpailuehdotuksessa sekä materiaalivalinnoissa että muotokielessä.

• Muoto ja kaupallisuus

Kilpailuehdotuksen tulee olla muotoilultaan ja rakenteeltaan oivaltava. Tuotteen tulee olla teollisesti ja 
kustannustehokkaasti valmistettava.

• Kuljetettavuus ja logistiikka
Tuotteen tulee olla litteään pakkaukseen pakattava, helposti varastoitava ja kuljetettava. Tuotteelle ei 
tarvitse suunnitella pakkausta valmiiksi, mutta pakattavuus on huomioitava tuotteen suunnittelussa. 

Tuomaristo arvioi kriteerien painoarvon ehdotuskohtaisesti. Tuomaristo voi myös edellyttää tuotteilta 
tässä mainitsemattomia, muita hyvää muotoilua tai tuotekehitysosaamista luonnehtivia 
lisäominaisuuksia.

8. Palkinnot
Kilpailussa palkitaan yksi pääpalkinnon voittaja. Palkintoraati voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa 
yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin. Palkintoraati voi yksimielisellä päätöksellä olla
jakamatta palkintoja tuotteille, jotka eivät täytä arviointikriteereitä.



Kilpailussa jaetaan 3 palkintoa, joiden yhteismäärä on 6000 euroa.

1. palkinto: 3000 euroa
2. palkinto: 2000 euroa
3. palkinto: 1000 euroa

Kilpailun lehdistöraati valitsee jatkoon päässeistä kilpailuehdotuksista oman suosikkinsa. Lehdistön 
suosikki palkitaan tuotelahjalla.

9. Kilpailuehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien 
sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista.

be&livillä on etuoikeus neuvotella tuotantoon otettavien tuotteiden käyttö- ja valmistusoikeuksista 
kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa. be&liv varaa oikeuden neuvotella 
ensimmäisenä myös muiden kuin kilpailussa palkittujen suunnittelutöiden valmistuttamisesta. 
Neuvottelut on käytävä kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta. Ehdotuksen 
tekijä vakuuttaa ja on yksin vastuussa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia. 

10. Sopimus valmistuksesta

Palkitun tuotesarjan valmistukseen ottamisesta käydään erillinen sopimusneuvottelu 
suunnittelijan/suunnittelijoiden ja be&livin välillä.

Huom! Sääntöjä muokattu 15.2.2017. Kilpailuaikaa jatkettu 30.4.2017 saakka.


