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REGLER FÖR NAMNTÄVLINGEN
Tävlingsarrangör
Befolkningsregistercentralen och magistraterna.
Befolkningsregistercentralen ansvarar för de praktiska arrangemangen kring tävlingen (PB 123, 00531 Helsingfors, tfn 0295 535 001, FO-nummer: 0245437-2)
Bakgrund till och syfte med namntävlingen
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen beslutade den 5 december 2017 att finansministeriet ska börja
bereda en sammanslagning av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Uppgifterna sammanslås till en ny nationell helhet. Redan den 1 januari 2018 centraliserades flera
tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till den nuvarande Befolkningsregistercentralen.
Det nya ämbetsverk som skapas till följd av sammanslagningen av verksamheterna får i uppgift att främja digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen och tillhandahålla tillförlitliga registeruppgifter samt smidiga
och säkra tjänster som utgår från livssituationen. Målet är att bilda ett ämbetsverk som genomför digitaliseringen av det nationella samhället. Exempel på ämbetsverk som centraliserat genomför digitaliseringen i
andra länder är Digitaliseringstyrelsen i Danmark och Government Digital Service i Storbritannien.
Den nya funktionella helheten framhävs genom ett förslag på ämbetsverkets nya namn till finansministeriet.
Genom namntävlingen söks för det nya ämbetsverk som ska grundas ett namn som beskriver dess uppgiftsområde.
Tävlingsregler
Genom sitt deltagande i tävlingen förbinder sig tävlingsdeltagarna att följa tävlingsreglerna och arrangörens
beslut.
Varje deltagare kan föreslå 1–4 namnförslag på blanketten. Om en deltagare medverkar fler än en gång i tävlingen, är endast en blankett med i utlottningen. Automatiserade metoder för deltagande är inte tillåtna.
En deltagare som misstänks för fusk eller försök till fusk förlorar sin rätt att delta. Arrangören har rätt att avlägsna en deltagare som misstänks för fusk eller försök till fusk från tävlingen utan särskilt meddelande eller
varning.
Eventuella oklarheter vad gäller tillämpningen eller tolkningen av tävlingsreglerna avgörs av arrangören.
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. Ändringar meddelas på adresserna www.vrk.fi och
www.maistraatti.fi. Arrangören har rätt att avbryta tävlingen.
Rätt att delta
Tävlingen är öppen för alla fysiska personer som bor i Finland.
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Tävlingstid
Tävlingen pågår under tiden 9–15.1.2018.
Deltagande
Man deltar i tävlingen genom att fylla i en elektronisk tävlingsblankett antingen på Befolkningsregistercentralens webbplats www.vrk.fi eller på magistraternas webbplats www.maistraatti.fi.
Det namn som föreslås för ämbetsverket ska beskriva ämbetsverkets verksamhet. Ämbetsverket kommer att
få ett namn på finska, svenska och engelska. Språkversioner behöver dock inte framföras i förslaget.
Namnförslaget får inte vara kränkande eller strida mot god sed eller lag. Alla namnförslag som lämnats in till
namntävlingen inom den utsatta tiden och uppfyller ovan nämnda kriterier överlämnas till en valjury och är
med i tävlingen.
Pris
Om ett av de namnförslag som lämnats in inom ramen för den här tävlingen väljs till ämbetsverkets namn, får
den person som kommit med det vinnande förslaget ett presentkort till S-gruppen (100 €) i pris. Priset kan inte
bytas till pengar och inbegriper inte resekostnader.
Om flera deltagare har föreslagit samma namn och namnet vinner namntävlingen, utlottas priset bland dem
som kommit med det vinnande förslaget.
Om inget av de föreslagna namnalternativen väljs, utlottas priset bland alla som deltagit i tävlingen.
Vinnaren av priset meddelas personligen efter att namnet valts.
Att lösa ut priset
Vinnaren av priset kontaktas personligen och får då information om hur priset löses ut. Om vinnaren inte kan
nås inom två veckor, har tävlingsarrangören rätt att lotta ut en annan vinnare. Ett pris som inte lösts ut ersätts
inte.
Priset ska användas inom den tid som prisgivaren angett. Om den som vinner priset är minderårig behövs vårdnadshavarens samtycke för att lösa ut priset.
Vinnaren ansvarar för eventuella kostnader för att lösa ut och använda priset.
Tävlingspriset kan inte ges vidare eller förvandlas till pengar.
Val av det nya ämbetsverkets namn
Förslagen till namn på det nya ämbetsverket behandlas av en jury. Ordförande för juryn är Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari. Juryn lämnar sitt förslag till finansministeriet och minister Anu Vehviläinen, som fattar det slutliga beslutet om namnet.
Den nya ämbetsverkets namn kan väljas bland de förslag som skickats in till tävlingen. Juryn har rätt att bearbeta namnförslaget och den behöver heller inte välja ett namn bland de förslag som skickats in till tävlingen.
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Rätt att använda namnförslaget och att publicera vinnarens namn
Genom att delta i tävlingen överlåter deltagaren till arrangören alla rättigheter till det namn deltagaren föreslagit som kan överlåtas. För att förtydliga har arrangören åtminstone rätt att publicera namnet, använda det i
marknadsföring och som varumärke, använda det i all sin verksamhet, överlåta det vidare samt att registrera
namnet. Arrangören har rätt att ändra på namnet eller låta bli att använda det.
Tävlingsarrangören har rätt att publicera vinnarens namn i olika medier utan särskilt samtycke eller ersättning.
Deltagaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som i samband med deltagandet lämnas till arrangören är riktiga.
De personuppgifter som deltagarna uppgett behandlas endast i samband med namntävlingen och överlåts inte
vidare. Alla uppgifter förstörs efter att tävlingen avslutats.
Arrangörens ansvar
Arrangören ansvarar inte för bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller eventuella problem i datatrafiken.
Arrangören ansvarar inte för kostnader till följd av deltagandet i tävlingen eller för inlösningen eller användningen av priset.
Alla rättigheter till ändringar förbehålles.
Befolkningsregistercentralen
Helsingfors den 9 januari 2018

