
WOODHOUSE PARADISE
Kilpailijan soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja muuta 

huomioitavaa 

1. Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset 

Kilpailijalla tulee olla käytössään sellaiset taloudelliset ja 

rahoitukselliset edellytykset tai suunnitelmat, että se pystyy 

toteuttamaan yksin tai yhteistyökumppaniensa kanssa esittämänsä 

kilpailutyön. Tätä ominaisuutta arvioidaan kilpailijan laatiman oman 

selvityksen perusteella. Selvityksessä tulee olla: 

• Kuvaus kilpailijasta ja mahdollisista yhteistyökumppaneista sekä 

sopimusjärjestelyistä. 

• Olemassa olevan yrityksen osalta keskeiset tuloslaskelmat ja 

taseen tunnusluvut. 

• Todennäköinen toiminnan omistus- ja rahoitusmalli (miten 

toiminnan rahoitus turvataan) sekä oman ja vieraan pääoman 

suunnitellut päälähteet. 

2. Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen 

Jos kilpailija on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan 

sosiaaliturvamaksuja, tulee kilpailijan esittää kirjallinen vakuutus niiden 

suorittamisesta. Jos maksujen laiminlyönti on vähäinen, jää kilpailijan 

sulkeminen kilpailun ulkopuolelle kilpailun järjestäjän harkintaan. 

Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa tarkastaa tiedot. 

 

Competitor suitability requirements and other considerations 

 

1. Economic and financial conditions 

The competitor must have at his/her disposal such economic and 

financial conditions or plans to be able to implement alone or with 

his/her partners the competition entry submitted. This feature is 

evaluated based on the competitor's own report. The report must 

include: 

• Description of the competitor and potential partners as well as 

contractual arrangements. 

• For an existing company, key income statements and balance 

sheet ratios. 

• The likely ownership and financing model of the operation (how the 

financing of the operation will be secured) and the planned main 

sources of equity and liabilities. 

2. Taxes and other public payments 

If the competitor is taxable in Finland and is obliged to pay social security 

payments, the competitor must submit a written declaration of payment. 

If the non-payment is minor, the exclusion of the competitor will be at 

the discretion of the competition organizer. If necessary, the organizer 

of the competition can check the information. 

 



3. Rekisteröinnit 

Jos kilpailuun osallistuu toimiva yritys, tulee kilpailijan olla rekisteröitynyt 

kaupparekisteriin, ennakonperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin, tarvittaessa työnantajarekisteriin ja 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin ulkomaisiin 

rekistereihin ennen kilpailutyön jättämistä. Kilpailun järjestäjä tarkistaa 

kilpailijan rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Jos 

kilpailija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän 

toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. 

4. Kilpailijan referenssit 

Kilpailijalla mahdollisine yhteistyökumppaneineen tulee olla toteutusta 

varten riittävästi kokenutta henkilöstöä kilpailun kohde huomioon 

ottaen. Mikäli kilpailija on rakennusliike, tulee lisäksi esittää vähintään 

yksi yhteistyökumppani, joka tulee käyttämään kohdetta palveluiden tai 

tuotteiden tarjoamiseen (pois lukien mahdolliset konseptit, joissa 

toteutetaan vain asumista). 

Toimitettavassa selvityksessä tulee olla: 

• Nimetty vastuuhenkilö 

• Ilmoitettujen asiantuntijoiden olennaiset referenssit kohteen 

toteutuksen kannalta 

• Henkilöiden koulutus ja mahdolliset pätevyydet 

3. Registrations 

If an existing company participates in the competition, the competitor 

must be registered in the Trade Register, the Prepayment register in 

accordance with the Act on tax prepayments, and, if necessary in the 

Employer register and the VAT register or similar foreign registers, before 

submitting the competition entry. The organizer of the competition will 

check the registration of the competitor in the Finnish Business 

Information System (YTJ). If a competitor has not registered in the above 

registers, s/he must provide a statement of the reasons for non-

registration. 

4. Competitor references 

The competitor and the potential partners must have enough 

experienced personnel for the implementation of the plan. In addition, if 

the competitor is a construction company, at least one partner must be 

nominated who will use the site to provide services or products 

(excluding any concepts where only housing is implemented). 

The statement to be submitted must include: 

• Designated responsible person 

• Relevant references of the experts for the implementation of the 

site 

• Education and possible qualifications of personnel 

  



5. Muuta huomioitavaa 

Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sulkea pois kilpailusta 

sellainen kilpailija, jonka toimituskyky on heikentynyt tai jota ei muutoin 

voida pitää luotettavana. Kilpailun järjestäjä voi sulkea kilpailun 

ulkopuolelle kilpailijan:  

1. joka on konkurssissa, keskeyttänyt liiketoimintansa tai jonka velkoja 

on saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa menettelyssä 

järjestelty;  

2. jonka konkurssiin asettaminen tai muu 1 kohdassa tarkoitettu 

menettely on vireillä;  

3. joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden 

kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen;  

4. joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai 

sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja;  

5. joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, 

työehtosopimusten tai muita velvoitteita, ja rikkomus voidaan näyttää 

toteen;  

6. joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen 

kilpailutyössään tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen; tai  

7. joka on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti kilpailun 

järjestäjän päätöksentekoon, saamaan luottamuksellisia tietoja, joiden 

avulla se voi saada perusteetonta etua tai tarkoituksellisesti antamaan 

harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti kilpailua 

koskeviin päätöksiin. 

 

Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 

5. Other things to consider 

The organizer of the competition reserves the right to exclude from the 

competition a competitor whose delivery capacity has been impaired or 

who cannot otherwise be considered reliable. The organizer of the 

competition may exclude from the competition a competitor: 

1. which is bankrupt, has ceased trading or whose debts have been the 

subject of a reorganization program or other similar procedure; 

2. whose bankruptcy or other proceedings referred to in paragraph 1 

are pending; 

3. has been guilty of grave professional misconduct; 

4. who has failed to pay taxes or social security payments in Finland or 

in the country of establishment; 

5. who has violated Finnish or European Union legislation, collective 

agreements or other obligations, and the violation can be proven; 

6. who has been guilty of serious misrepresentation in supplying the 

information required by the competition or has failed to supply this 

information; or 

7. which has sought to improperly influence the decision-making of the 

organizer of the competition, to obtain confidential information which 

may lead to an unjustified advantage or to deliberately provide 

misleading information which may materially influence competition 

decisions. 

 

 

 

The organizer reserves the right to make changes to this document. 


