
 

 

 

Suunnittelukilpailu: Miltä hiilinegatiivinen näyttää? 

 

 

Kilpailun säännöt 

 

 

1. Kilpailun järjestäjä 
 
Vantaan Energia Oy (jäljempänä: Järjestäjä). 

 

2. Yleistä kilpailusta 
 
Suunnittelukilpailussa tehtävänä on suunnitella tunnus, joka kuvastaa hiilinegatiivisuutta. Suunnittelukilpailun 
voittajatunnus annetaan julkisesti kaikkien käyttöön. Tavoitteena on, että tunnus kuvittaisi jatkossa kirjoittelua 
ja keskustelua hiilinegatiivisuudesta ja olisi yhtä tunnettu kuin rakkautta symboloiva sydän tai kolmen nuolen 
kierrätysmerkki. 

Kilpailun järjestäjään (Vantaan Energia) viitataan: Järjestäjä 
Kilpailuun osallistuvaan viitataan: Osallistuja.  
Kilpailun voittajaan viitataan: Voittaja. 

Osallistumalla suunnittelukilpailuun Osallistuja myöntää Järjestäjälle täydet oikeudet käyttää lähettämäänsä 
tunnusta Vantaan Energian omassa viestinnässä ja antaa tunnus julkiseen käyttöön. 

 

3. Kilpailuaika 
 
Kilpailuaika on 28.4.2022-30.6.2022. 

 

4. Osallistumiskelpoisuus 
 
Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet henkilöt.  

Osallistumalla kilpailuun Osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt, vahvistaa täyttävänsä määritellyt ehdot ja 
sitoutuu noudattamaan niitä. 

 

5. Kilpailuun osallistuminen 
 
Osallistuja suunnittelee hiilinegatiivistä kuvaavan tunnuksen. Tunnus toimitetaan viimeistään 30.6.2022 
vantaanenergia.fi/suunnittelukilpailu -verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta pdf-tiedostona.  
 
Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet tunnuksen käyttöön ja Osallistuja vastaa siitä, ettei tunnus loukkaa 
kolmansien oikeuksia. 



Osallistumalla suunnittelukilpailuun Osallistuja myöntää Järjestäjälle täydet oikeudet käyttää tunnusta ja 
antaa se myös julkiseen käyttöön.  

 

6. Voittajan valinta ja palkinnon luovutus 

Voittajan valitsee Järjestäjän määrittelemä valitsijaraati. Järjestäjä ja/tai valitsijaraati voi myös olla 
valitsematta voittajaa. Päätöksestä ei voi valittaa. 

Voittajaan ollaan yhteydessä lokakuun 2022 aikana sähköpostitse hänen tunnuksen lähettämisen 
yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Järjestäjä varaa tilaisuuden valita uuden Voittajan, mikäli 
alkuperäinen Voittaja ei vastaa viestiin ja toimita pyydettyjä tietoja 5 päivän sisällä tai mikäli epäillään 
väärinkäytöstä tai muusta syystä. Palkinto maksetaan Voittajan ilmoittamien tietojen perusteella. 

Osallistuessaan kilpailuun Osallistuja hyväksyy, että hänen nimensä voidaan julkaista. Osallistuja myöntää 
Järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Muiden tunnuksen 
lähettäneiden kuin Voittajan tunnuksia tai nimiä ei julkaista.  

Järjestäjä pidättää oikeuden olla valitsematta Voittajaa kilpailuun lähetettyjen tunnusten joukosta. 

 

7. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet 

Osallistumalla suunnittelukilpailuun Osallistuja myöntää Järjestäjälle täydet oikeudet käyttää kilpailuun 
lähettämäänsä tunnusta Vantaan Energian omassa viestinnässä ja antaa tunnus julkiseen käyttöön. 
Osallistumalla kilpailuun Osallistuja luovuttaa Vantaan Energialle täydet oikeudet lähettämäänsä tunnukseen 
sekä oikeuden muokata tunnusta ja jakaa sitä eri tiedostomuodoissa. Voittajan kanssa tehdään kirjallinen 
sopimus. 

Osallistujan kilpailuun lähettämä tunnus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai jo käytössä oleva tunnus. 
Järjestäjä ei ota vastuuta kilpailuun lähetettyjä tunnuksia koskevista oikeudenloukkauksista tai väitteistä. 
Osallistuja vakuuttaa osallistuessaan, että kilpailutunnus on hänen itse suunnittelemansa ja käytettävissä 
kilpailun tarkoitusta varten, eikä se hänen parhaan tietonsa mukaan millään tavoin loukkaa kolmansien 
osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia. 

 

8. Palkinto 
 
Suunnittelukilpailussa on yksi Voittaja. Palkintosumma on 5 000 €. Palkinto on Voittajalle muuta veronalaista 
ansiotuloa. Palkinnosta ei pidätetä ennakonpidätystä palkintoa maksettaessa. Voittaja ilmoittaa 
veroilmoitusta antaessaan saadun palkinnon muissa ansiotuloissa ja maksaa palkinnosta verot sekä muut 
mahdolliset maksut. Järjestäjä ilmoittaa palkinnosta tulorekisteriin. Palkinto maksetaan, kun Voittajan kanssa 
on allekirjoitettu kirjallinen sopimus. 

Palkintosumma on kertakorvaus, ja se sisältää korvauksen teoksen tekijänoikeuksien luovuttamisesta 
Järjestäjälle. Voittajatunnuksen julkisessa jakelussa olemisesta tai käytöstä ei makseta erillistä korvausta. 
Voittajan nimen julkistamisesta ei makseta erillistä korvausta. 

Tunnuksen omistusoikeus siirtyy Voittajalta Järjestäjälle, kun palkintosumma on maksettu Voittajan 
ilmoittamien tietojen mukaan. Palkintosumma ei ole verovapaa. Palkintoa ei voi muuttaa muuksi palkinnoksi. 

 

 

 

 

 



9. Rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely 

 
Rekisterin ylläpitäjä: Vantaan Energia Oy 
Y-tunnus 0124461-3 

Rekisteri koostuu Osallistujan antamista tiedoista. 

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: 

Etu- ja Sukunimi 
Sähköpostiosoite 
Ehdotus Hiilinegatiivinen-tunnukseksi 
Tieto siitä että Osallistuja on täyttänyt 18 vuotta. 

 

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä markkinointilupia.  
 
Rekisterin tiedot tuhotaan tietoturvallisesti välittömästi, kun Voittajan suunnittelema tunnus on julkaistu. 

Tietosuojaseloste: https://www.vantaanenergia.fi/me/vantaan-energia-oyn-markkinointi-ja-viestintarekisteri/  

 

10. Järjestäjän vastuu 
 
Järjestäjän vastuu kilpailun Osallistujaa kohtaan rajoittuu säännöissä mainitun palkinnon arvoon. Järjestäjän 
vastuu ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. 
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen 
osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. 

Osallistumalla kilpailuun Osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. 
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä liittyen kilpailuun osallistumiseen 
tai palkinnon vastaanottamiseen. 

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoon, 
ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Vantaan 
Energian verkkosivuilla. 

 

11. Lisätietoa kilpailusta  

Lisätietoa kilpailusta vantaanenergia.fi/suunnittelukilpailu tai sähköpostitse osoitteesta 
viestinta@vantaanenergia.fi Otsikoi sähköpostiviestin aihekenttään "Suunnittelukilpailu". 

 

Vantaan Energia Oy 
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