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Ärende Gravvård över president Mauno Koivisto - tävlingsprogram 
 

 
Den kommitté som statsrådets kansli tillsatte den 24 augusti 2017 för uppförande av 
en gravvård över president Mauno Koivisto arrangerar en tävling om design av 
gravvården. 
 
Kommittén för president Mauno Koivistos gravvård bjuder in både finländska 
professionella konstnärer och utländska professionella konstnärer som är permanent 
bosatta i Finland att delta i tävlingen. 
 
Vid tävlingen ska Konstnärsgillet i Finlands tävlingsregler och följande bestämmelser 
följas: 
 
1. Syftet med tävlingen är att få förslag till en gravvård över president Mauno 

Koivisto. President Koivistos grav (02-03-025-13-0072) finns på Sandudds 
begravningsplats i Helsingfors (se kartor i bilaga 1 och bilaga 2).  
 

2. Den gravvård som uppförs på president Koivistos grav ska vara lämpad för 
ändamålet. Det ska vara möjligt att komma till den och placera 
blomsterarrangemang vid den. Den ska vara tidlös och bestående. Gravvården 
ska utformas med beaktande av att den i sin slutliga form ska ha rum för två 
personers namn, födelsedatum och dödsdatum. Det ska också vara möjligt att 
tillfälligt flytta den. Gravvården ska passa in i sin omgivning och kunna 
underhållas med normala åtgärder. 
 

3. Tävlingsbidraget ska innehålla följande skisser och uppgifter: 
a. Högst tre bilder i storlek A3 på ett oböjligt underlag. Av bilderna ska 

framgå idén och andra aspekter som tävlingsdeltagaren anser vara 
viktiga. En av bilderna ska bilda en helhet med fotografiet (bilaga 3) för 
att åskådliggöra hur verket ser ut i sin omgivning. 

b. En kort skriftlig redogörelse för idén med verket, vilka material som 
används, verkets tyngd (gravvården ska kunna flyttas tillfälligt) och sättet 
att förverkliga verket (också eventuella andra aktörer som deltar i 
förverkligandet ska anges).  

c. En specificerad kostnadskalkyl av vilken också konstnärsarvodet framgår. 
 

 Till materialet kan också vid behov bifogas fotografier av en miniatyrmodell. 
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4. Tidsplan 

 Tävlingen offentliggörs   2.1.2018 
 Tävlingstiden går ut  14.3.2018 
 Resultaten av tävlingen offentliggörs 9.4.2018 
 Verket är färdigt (målsättning)   25.11.2018 

 
5. Prissumman är totalt 18 000 euro. Om det inom tidsfristen lämnas in lika många 

tävlingsbidrag som det finns pris, fördelas prisen enligt följande: 
 

I. pris 10 000 € 
II. pris   5 000 € 

III. pris   3 000 € 
 
Prisnämnden har rätt att fördela summan på annat sätt, dock så att det 
sammanlagda antalet pris förblir detsamma. 

  
6. Prisnämnden utgörs av kommittén för president Mauno Koivistos gravvård:  

 
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (ordförande) 
Antti Ahlava, prorektor, professor, Aalto-universitetet 
Heikki Allonen, diplomingenjör, representant för de anhöriga 
Risto Lehto, chef för begravningsväsendet, Helsingfors kyrkliga samfällighet 
Petri Oittinen, övervaktmästare, Helsingfors domkyrkoförsamling 
Susanna Pettersson, museichef, konstmuseet Ateneum 
Pirjo Sanaksenaho, professor, byggnadsdesign, Aalto-universitetet 
 
och  
 
som konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland: 
Maija Helasvuo, skulptör 
Pasi Rauhala, bildkonstnär 
 
Sekreterare för prisnämnden är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från 
statsrådets kansli. 
 
Tävlingens kontaktperson är konkurrensombudsman Jussi Ilvonen från 
Konstnärsgillet i Finland. 
 

7. Tävlingsbidrag ska lämnas in till statsrådets kanslis registratorskontor, 
Riddaregatan 2 B, Helsingfors, eller på postadressen PB 23, 00023 Statsrådet. På 
försändelsen ska anges ”Gravvård över president Koivisto”. 
 
Tävlingsbidragen ska vara framme senast den 14 mars 2018 kl. 16.15 då 
tävlingstiden går ut. Den som deltar i tävlingen svarar för transporten och 
kostnaderna för transporten.  
 
Tävlingsbidrag tas emot mellan den 12 februari och den 14 mars 2018 vardagar 
kl. 8.00–16.15. 
 



3 (3) 

8. Konstnärens namn eller andra anteckningar som avslöjar konstnärens identitet får 
inte anges i tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget ska förses med en signatur och 
åtföljas av ett slutet kuvert försett med signaturen. Kuvertet ska innehålla 
konstnärens namn, adress och telefonnummer. 
 

9. Konstnären behåller äganderätt och upphovsrätt till sitt tävlingsbidrag. Om 
upphovsrätten ska det avtalas särskilt med upphovsrättsorganisationen Kuvasto 
ry, eller med konstnären om Kuvasto inte företräder denna. Avtal om inlösning av 
tävlingsbidragen ska träffas särskilt. 
 

10. Statsrådets kansli fattar beslut om beställning av det slutliga verket. Kommittén 
för president Mauno Koivistos gravvård lägger fram ett förslag till statsrådets 
kansli efter att ha hört president Mauno Koivistos anhöriga. 
 

11. Efter att tävlingen har avgjorts ställs de av prisnämnden valda tävlingsbidragen ut 
i statsrådets lokaler mellan den 9 och den 20 april 2018 kl. 9.00–16.15. Vid 
utställningen offentliggörs endast namnen på pristagarna. 

 
Tävlingsbidragen kan också offentliggöras elektroniskt på statsrådets webbplats.  

 
Deltagarna ska inom fyra veckor efter utställningen hämta sina tävlingsbidrag 
eller inom denna tid ge arrangörerna anvisningar om hur bidragen återlämnas, 
varefter bidrag som inte avhämtats förstörs. 

 
12. Ytterligare frågor som gäller tävlingsbidragen kan riktas till tävlingens 

kontaktperson Jussi Ilvonen per e-post på adressen fornamn.efternamn@artists.fi 
senast den 18 januari 2018. Frågorna och svaren till dem publiceras senast den 
26 januari 2018 på statsrådets kanslis webbplats (www.vnk.fi/gravvardstavling). 
 
Fredagen den 12 januari 2018 kl. 9–11 har de som är intresserade av tävlingen 
möjlighet att bekanta sig med president Koivistos gravplats på Sandudds 
begravningsplats. På plats finns personer som arbetar på Sandudds 
begravningsplats.  
 

13. Det är förbjudet för tävlingsdeltagarna, prisnämnden och prisnämndens 
sekreterare att utbyta åsikter om frågor som gäller tävlingen. Prisnämndens 
arbete vid bedömning av tävlingsbidragen är konfidentiellt. Tävlingsbidragen får 
inte offentliggöras innan resultatet av tävlingen har offentliggjorts. 

 
Tävlingsprogrammet publiceras på statsrådets kanslis webbplats 
(www.vnk.fi/gravvardstavling). 
 
 

 
Bilagor:  Översiktskarta, bilaga 1  

Karta över gravkvarteret, bilaga 2 
 Fotografi, bilaga 3 
  

 
Detta tävlingsprogram har godkänts vid Konstnärsgillet i Finland den 15 december 
2017. 


