
Pohjoismainen selkeän virkakielen konferenssi  

Klarspråk 2013     

Viranomaistekstit kansalaisnäkökulmasta 

Helsinki 21.–22.11.2013 

Kotimaisten kielten keskus, Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikkö Nordisk Sproogkoordination 

(NOSK) ja pohjoismaiden virkakielenhuoltajien verkosto järjestävät seitsemännen pohjoismaisen selkeän 

virkakielen konferenssin 21.–22. marraskuuta 2013. Konferenssi pidetään Helsingissä, Helsinki Congress 

Paasitornissa, (Paasivuorenkatu 5 A), www.paasitorni.fi. 

Konferenssin teema on kansalaisten näkökulma viranomaisteksteihin, ja aiheesta esitelmöivät virkakielen 

asiantuntijat Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Konferenssissa esitellään mm. virkakieltä 

koskevien uusien tutkimusten tuloksia sekä kokemuksia, joita pohjoismaisissa kielenhuoltohankkeissa on 

viime vuosina saatu. 

Konferenssiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki, joita kiinnostaa viranomaisten tekstien kehittäminen 

ja parantaminen. Konferenssiin mahtuu esitelmöitsijöiden ja pohjoismaiden kielenhuoltoelinten virallisten 

edustajien lisäksi noin 50 osallistujaa. Konferenssin esitelmät tulkataan norjasta, ruotsista ja tanskasta 

suomeen ja suomesta ruotsiin. 

Voit ilmoittautua konferenssiin verkkolomakkeella. 

https://www.webropolsurveys.com/S/89617238DBC481DE.par 

Lisätietoja antavat Kotimaisten kielten keskuksessa 

EU-kielenhuoltaja Aino Piehl (poissa 5.7.–12.8.), aino.piehl@kotus.fi, puh. +358 (0)295 333 271  

ja virkakielenhuoltaja Eivor Sommardahl (6.8. jälkeen), eivor.sommardahl@sprakinstitutet.fi, puh. + 358 

(0)295 333 287. 

Konferenssin verkkosivut ovat osoitteessa http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4685.  

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

Jos ilmoittaudut ja maksat maksun viimeistään heinäkuun 31. päivänä, osallistumismaksu on edullisempi. 

• Osallistumismaksu ilman illallista 185 euroa (sis. alv:n 24 %) 

• Osallistumismaksu ja illallinen 270 euroa (sis. alv:n 24 %) 

• Osallistumismaksu Suomen valtion työntekijöille ilman illallista 149,19 euroa (alv 0 %) 

• Osallistumismaksu ja illallinen Suomen valtion työntekijöille 217,74 euroa (alv 0 %) 

• Seuralaisen maksut: illallinen 85 euroa, museoretki 25 euroa (sis. alv:n 24 %). (Huom.! Myös 

kaikkien illalliselle tai retkelle osallistuvien seuralaisten on täytettävä oma 

ilmoittautumislomake osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/71005A225217935E.par.) 
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Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15. syyskuuta 2013. Myös osallistumismaksu on maksettava viimeistään 

silloin. 

• Osallistumismaksu ilman illallista 220 euroa (sis. alv:n 24 %) 

• Osallistumismaksu ja illallinen 305 euroa (sis. alv:n 24 %) 

• Osallistumismaksu Suomen valtion työntekijöille ilman illallista 177,42 euroa (alv 0 %) 

• Osallistumismaksu ja illallinen Suomen valtion työntekijöille 245,97 euroa (alv 0 %) 

• Seuralaisen maksut: illallinen 85 euroa, museoretki 25 euroa (sis. alv:n 24 %). (Huom.! Myös 

kaikkien illalliselle tai retkelle osallistuvien seuralaisten on täytettävä oma ilmoittautumislomake, 

osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/71005A225217935E.par.) 

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on maksettu. 

Mitä osallistumismaksuun sisältyy? 

Osallistumismaksu sisältää konferenssin asiaohjelman lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit sekä 

pääsylipun Kansallismuseoon ja opastuksen. Voit maksaa osallistumismaksun lisäksi samanaikaisesti myös 

konferenssin illallisen.  

Tilinnumero 

Osallistumismaksu suoritetaan Kotimaisten kielten keskuksen tilille 

Pohjola Pankki Oyj, Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola 

IBAN: FI80 5000 0120 2566 71  

BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Maksun saaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Vuorikatu 24, 00100 Helsinki 

Muistathan merkitä tilisiirron tietoihin tunnuksen Klarspråk 7219 sekä osallistujan tai osallistujien nimet. 

Jos osallistumismaksun maksaa Suomen valtio, merkitse tilisiirron tietoihin tunnukseksi Klarspråk 7219  

valtio. 

Majoitus 

Osallistujat järjestävät ja maksavat majoituksensa itse. Lähimpänä konferenssipaikkaa on hotelli Scandic 

Paasi, www.scandichotels.fi. Konferenssilla on siellä kiintiö, josta voi varata huoneen marraskuun 6. päivään 

asti.  Mainitse tunnus KOT201113, kun teet varausta. Tällöin yhden hengen huoneen hinta on 128 euroa ja 

kahden hengen huoneen hinta 138 euroa.  

Konferenssipaikan lähellä sijaitsevat myös 

Hilton Helsinki Strand Hotel, John Stenbergin ranta, 00530 Helsinki, http://hiltonnordics.com/fin/ 

Hotel Cumulus Hakaniemi, Siltasaarenkatu 14, 00530 Helsinki, http://www.cumulus.fi/hotellit/hakaniemi/  
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Pohjoismainen selkeän kielen konferenssi, Helsinki 21.–22.11.2013  

Ohjelma 

Torstai 21. marraskuuta 

8.30–9.00 Ilmoittautuminen
 

9.00–9.15  Konferenssin avaus 

Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten keskus 

9.15–10.15 Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt – hur många ideal ryms i det 

svenska myndighetsspråket?  

Catharina Nyström Höög, ruotsin kielen professori, Högskolan Dalarna 

10.15–10.25 Konferenssipaikan esittely  

Anna Aminoff, sales coordinator, Paasitorni  

10.25–10.50  Kahvi  

10.50–11.25 Kan lovspråket temmes? Hva vet vi om våre utfordringer? 

Sissel Motzfeldt, seniorrådgivare, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)  

11.25–12.00 Spørgeskemaundersøgelse: hvor godt almeindelige borgere forstår breve fra det 

offentlige  

Anne Kjærgaard, tutkija, Dansk sprøgnaevn 

12.00–13.15  Lounas  

13.15–13.50  På mottagarnas sida – advokaters uppfattningar om hur klienterna förstår domar  

Marie Sörlin, pohjoismaisten kielten lehtori, Uumajan yliopisto 

13.50–14.25 Hvordan lykkes med klarspråksarbeidet – en suksesshistorie fra Norge 

Sissel Faller, viestintäjohtaja, Vegvesenet 

14.25–15.00 Klarspråk som politik och praktik – vad händer när ett språkpolitiskt projekt av 

klarspråkstyp implementeras?   

Lena Lind Palicki, kielenhuoltaja, Språkrådet 

15.00–15.30  Kahvi  

15.30–16.05 En vegg av tekst – En kvalitativ intervjuundersøkelse av skjemaet Krav om ytelse ved 

fødsel og adopsjon  

Iris Alice Vigerust Furu, konsulentti, NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) 

16.05–16.40 Når borger og kommune mødes digitalt  

Anja Flebbe, verkko- ja viestintävastaava, Horsens kommune  

16.40–17.00  Yhteenveto 

20.00–   Illallinen  

  



Perjantai 22. marraskuuta 

 

9.15–9.50  Skattekort på nätet – ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar elektroniska 

tjänster  

Kaj Hoffrén, ylitarkastaja, Verohallinto 

9.50–10.25  Mot bättre service – utveckling av Folkpensionsanstaltens nättjänster 

Marjukka Turunen, projektijohtaja, Kela 

10.25–10.50  Kahvi 

10.50–11.25  Miten hallituksen toimintaohjelma edistää viranomaisten kielenkäytön 

ymmärrettävyyttä? 

Aino Piehl, erikoistutkija, Kotimaisten kielten keskus 

11.25–12.15 Loppukeskustelu 

12.15–13.30 Lounas 

13.45–16.00  Opastettu käynti Kansallismuseossa ja iltapäiväkahvi 

 

Konferenssin esitelmät tulkataan norjasta, ruotsista ja tanskasta suomeen ja suomesta ruotsiin. 

 

 


