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NIMIKILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailun järjestäjät
Väestörekisterikeskus ja maistraatit.
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Väestörekisterikeskus (PL 123, 00531 Helsinki, p. 0295 535 001, Y-tunnus: 0245437-2)
Nimikilpailun tausta ja tarkoitus
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen päätti 5.12.2017, että valtiovarainministeriö käynnistää valmistelun maistraattien, Väestörekisterikeskuksen ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävien yhdistämiseksi 1.1.2020 alkaen. Tehtävät yhdistetään uudeksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Jo 1.1.2018 nykyiseen Väestörekisterikeskukseen keskitettiin lukuisia yhteiskunnan
digitalisaatiota edistäviä palveluita.
Toimintojen yhdistämisen myötä syntyvän uuden viraston tehtävänä on edistää digitaalisia palveluja julkisessa
hallinnossa ja tarjota sujuvia ja turvallisia elämäntilannelähtöisiä palveluita sekä luotettavia rekisteritietoja. Tavoitteena on muodostaa kansallinen yhteiskunnan digitalisaatiota toimeenpaneva virasto. Maailmalla digitalisaatiota keskitetysti toimeenpanevia virastoja ovat esimerkiksi Tanskan Digitaliseringstyrelsen ja Brittien Government Digital Service.
Uutta toiminnallista kokonaisuutta korostetaan tekemällä valtiovarainministeriölle ehdotus viraston uudeksi
nimeksi. Nimikilpailulla etsitään uudelle muodostuvalle virastolle nimeä, joka kuvastaa sen uutta tehtäväkenttää.
Kilpailun säännöt
Kilpailuun osallistumalla osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä järjestäjän päätöksiä.
Jokainen osallistuja voi ehdottaa lomakkeella 1-4 nimiehdotusta. Jos osallistuja osallistuu kilpailuun useamman
kerran, arvontatilanteessa vain yksi lomake osallistuu arvontaan. Automatisoidut osallistumiskeinot eivät ole
sallittuja.
Vilpistä tai sen yrityksestä epäilty osallistuja menettää osallistumisoikeutensa. Järjestäjällä on oikeus poistaa
vilpistä tai sen yrityksestä epäilty osallistuja kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.
Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteissa www.vrk.fi ja
www.maistraatti.fi. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu.
Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville luonnollisille henkilöille.
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Kilpailuaika
Kilpailuaika on 9.–15.1.2018.
Osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailun sähköinen lomake joko Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla
osoitteessa www.vrk.fi tai Maistraattien verkkosivuilla osoitteessa www.maistraatti.fi.
Virastolle ehdotettavan nimen tulee kuvata uuden viraston toimintaa. Virastolle tullaan antamaan nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ehdotuksessa ei kuitenkaan tarvitse esittää nimen kieliversioita.
Nimiehdotus ei saa olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Kaikki määräajassa nimikilpailuun lähetetyt nimiehdotukset, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, luovutetaan valitsijaraadin käyttöön ja ovat mukana kilpailussa.
Palkinto
Mikäli viraston nimi valitaan tähän kilpailuun saapuneista nimiehdotuksista, voittaneen ehdotuksen tehnyt
henkilö saa palkinnoksi S-ryhmän lahjakortin (100 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi, eikä siihen sisälly matkakustannuksia.
Jos useampi osallistuja on ehdottanut samaa, nimikilpailun voittavaa nimeä, palkinto arvotaan nimiehdotuksen
tehneiden kesken.
Jos mikään ehdotetuista nimivaihtoehdoista ei tule valituksi, palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.
Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti nimivalinnan jälkeen.
Palkinnon lunastaminen
Palkinnon voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, ja hänelle ilmoitetaan yksityiskohdat palkinnon lunastamisesta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata.
Palkinto on käytettävä palkinnonantajan määrittelemässä ajassa. Jos palkinnon voittaja on alaikäinen, palkinnon lunastamiseen tarvitaan huoltajan suostumus.
Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen ja sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Kilpailun palkintoa ei voi siirtää eteenpäin tai muuttaa rahaksi.
Uuden viraston nimen valinta
Ehdotukset uuden viraston nimestä käsittelee raati, jonka puheenjohtaja toimii Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari. Raati jättää esityksensä valtiovarainministeriölle ja ministeri Anu Vehviläiselle, joka tekee
lopullisen päätöksen nimestä.
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Uuden viraston nimi voidaan valita kilpailuun lähetettyjen ehdotusten joukosta. Raadilla on oikeus muokata
nimiehdotusta ja toisaalta oikeus myös olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta.
Nimiehdotuksen käyttöoikeudet ja voittajan nimen julkaisuoikeus
Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kaikki luovutettavissa olevat oikeudet ehdottamaansa nimeen
järjestäjälle. Selkeyden vuoksi todetaan, että järjestäjällä on ainakin oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön
markkinoinnissa ja tuotemerkkinä, sen käyttöön kaikessa toiminnassaan, sen luovuttamisen edelleen sekä nimen rekisteröimiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa nimeä tai olla käyttämättä sitä.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai
korvausta.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
Osallistujien antamia henkilötietoja käsitellään vain nimikilpailun yhteydessä, eikä niitä luovuteta edelleen.
Kaikki tiedot hävitetään kilpailun päätyttyä.
Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä tiedoista tai tietoliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista.
Järjestäjä ei vastaa sellaisista kustannuksista, jotka syntyvät kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Väestörekisterikeskus
Helsingissä 9.1.2018

