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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om auktoriserade translatorer 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det utfärdas 
en lag om auktoriserade translatorer, som 
skall ersätta den nuvarande lagen om auktori-
serade translatorer från 1989. Det föreslås att 
den nuvarande övre åldersgränsen 70 år för 
rätten att vara verksam som auktoriserad 
translator slopas och att auktorisationen av 
translatorer blir tidsbegränsad. Samtidigt 
skall benämningen på finska ändras från "vi-
rallinen kääntäjä" till "auktorisoitu kääntäjä". 
På svenska kvarstår benämningen "auktorise-
rad translator" språkligt oförändrad.  

Det föreslås att verkställandet av systemet 
för auktoriserade translatorer reformeras så 
att examensverksamheten placeras vid Ut-
bildningsstyrelsen och examensnämnden för 
auktoriserade translatorer flyttas från forsk-
ningscentralen för de inhemska språken till 
Utbildningsstyrelsen. Även examensford-
ringarna för auktoriserade translatorer skall 
revideras. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2008. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Rätt att vara verksam som auktoriserad  
translator 

En auktoriserad translator är en translator 
som har rätt att göra offentligt tillförlitliga 
översättningar. Bestämmelser om auktorise-
rade translatorer finns i lagen om auktorise-
rade translatorer (1148/1988) och i förord-
ningen med samma namn (626/1989). Enligt 
5 § i lagen om auktoriserade translatorer 
skall en översättning som utförts av en aukto-
riserad translator anses som laggill, om den 
inte visas vara felaktig. 

Enligt lagens 2 § kan som auktoriserad 
translator godkännas en person som har upp-
nått myndighetsåldern och inte har förklarats 
omyndig och som är känd för tillförlitlighet 
och har hemkommun i Finland enligt lagen 
om hemkommun (201/1994) eller som är 
stadigvarande bosatt i en medlemsstat i Eu-
ropeiska unionen eller i någon annan stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Som auktoriserad translator kan 
dock inte godkännas den som har fyllt 70 år. 
En ytterligare förutsättning för att bli god-
känd som auktoriserad translator är att perso-
nen i fråga har avlagt en translatorsexamen 
som anordnas av translatorsexamensnämn-
den. 

Benämningen auktoriserad translator får 
enligt 1 § i lagen om auktoriserade translato-
rer endast användas av den som har fått rätt 
att vara verksam som auktoriserad translator. 
Rätt att vara verksam som auktoriserad trans-
lator beviljas av translatorsexamensnämnden 
på ansökan. Rätten beviljas den som uppfyl-
ler villkoren i lagens 2 §. Innan en sökande 
beviljas rätt att vara verksam som auktorise-
rad translator skall han eller hon till exa-
mensnämnden lämna in en skriftlig transla-
torsförsäkran. 

Translatorsexamensnämnden ger ett intyg 
över rätten att vara verksam som auktoriserad 

translator. Enligt lagens 3 § skall det av inty-
get framgå det språk från och det språk till 
vilket personen har rätt att utföra översätt-
ningar i egenskap av auktoriserad translator. 
Rätten gäller endast det språkpar och den 
språkriktning för vilka den har beviljats. En 
person kan beviljas rätt i flera olika språkpar, 
men examen måste avläggas och rätt sökas 
separat för varje språkpar och varje språk-
riktning.  

Enligt lagens 4 § gäller rätten att vara verk-
sam som auktoriserad translator till utgången 
av det kalenderår under vilket translatorn fyl-
ler 70 år. Translatorsexamensnämnden kan 
dock bevilja en auktoriserad translator rätt att 
alltjämt vara verksam som auktoriserad 
translator efter det kalenderår under vilket 
han eller hon har fyllt 70 år. Rätten beviljas 
härvid för högst fem år i sänder. Förlängd 
rätt kan beviljas om sökanden uppfyller de 
villkor som nämns i 2 § 1 mom., med undan-
tag för ålderskravet och att han eller hon har 
avlagt sådan examen för auktoriserade trans-
latorer som avser denna tidsbestämda rätt. 

Translatorsexamensnämnden kan enligt la-
gens 7 § 2 mom. återkalla en auktoriserad 
translators rätt att vara verksam som auktori-
serad translator om han eller hon inte uppfyl-
ler de villkor som nämns i lagen eller om han 
eller hon på något annat sätt har visat sig 
vara uppenbart olämplig för uppgiften. 
Translatorsexamensnämnden skall låta kun-
göra i officiella tidningen om att rätten åter-
kallats. Ett beslut av translatorsexamens-
nämnden, som gäller rätten att vara verksam 
som auktoriserad translator eller genom vil-
ket rätten har återkallats, får enligt lagens 9 § 
överklagas hos förvaltningsdomstolen.  

Rätten att vara verksam som auktoriserad 
translator är nationell, dvs. den gäller enbart i 
Finland. Motsvarande rätt som förvärvats ut-
omlands medför inte rätt att vara verksam 
som auktoriserad translator i Finland. I Fin-
land är det inte heller möjligt att bevilja en 
person rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator på den grund att personen i fråga 
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har förvärvat motsvarande rätt i någon annan 
stat.  

Lagen av den 1 augusti 1989 om auktorise-
rade translatorer ersatte den tidigare lagen 
om edsvurna translatorer (191/1967). I sy-
stemet för edsvurna translatorer verkställdes 
språkexamen av examensnämnder för ed-
svurna translatorer. Nämnderna tillsattes av 
undervisningsministeriet. Ed eller motsva-
rande försäkran avgavs i underrätterna och 
rätten att vara verksam som edsvuren transla-
tor beviljades av justitieministeriet. Enligt 
13 § 2 mom. i lagen om auktoriserade trans-
latorer får de som när lagen om auktoriserade 
translatorer träder i kraft har rätt att vara 
verksamma som edsvuren translator, utan att 
avlägga examen och avge försäkran, på an-
sökan rätt att vara verksamma som auktorise-
rade translatorer, om de uppfyller villkoren 
för auktoriserade translatorer. Rätten att vara 
verksam som auktoriserad translator som be-
viljas en edsvuren translator gäller utan övre 
åldersgräns.  

Antalet översättare med rätt att vara verk-
sam som auktoriserad translator uppgår till ca 
2 900 i totalt 87 språkpar. I ett språkpar är 
det ena språket alltid finska, svenska eller 
samiska. De vanligaste andra språken är eng-
elska, tyska, ryska och franska.  

 
 

Translatorsexamensnämnden 

Systemet för auktoriserade translatorer 
sköts av translatorsexamensnämnden, som 
finns i samband med forskningscentralen för 
de inhemska språken. Examensnämnden ly-
der under undervisningsministeriet. Den ord-
nar och godkänner examina för auktoriserade 
translatorer, beviljar och återkallar rätten att 
vara verksam som auktoriserad translator, ut-
övar tillsyn över de auktoriserade translato-
rernas verksamhet och för en förteckning 
över de auktoriserade translatorerna. 

Enligt 1 § i förordningen om auktoriserade 
translatorer förordnar undervisningsministe-
riet ordföranden, vice ordföranden och sju 
andra medlemmar i translatorsexamens-
nämnden. För var och en av dem förordnas 
en personlig suppleant. Sekreterare i exa-
mensnämnden är en tjänsteman vid forsk-
ningscentralen som denna har förordnat till 

uppgiften. Translatorsexamensnämndens 
mandatperiod är högst fem år. Mandatperio-
den för den nuvarande av undervisningsmini-
steriet tillsatta translatorsexamensnämnden 
utgår den 31 juli 2007. Undervisningsmini-
steriet har för avsikt att förlänga examens-
nämndens mandatperiod till utgången av 
2007. 

Enligt 1 § i förordningen om auktoriserade 
translatorer skall sakkunskap i finska, svens-
ka, engelska, franska, ryska, spanska och 
tyska språken samt i översättningsfrågor vara 
representerad i nämnden. De medlemmar 
som representerar dessa språk skall vara hög-
skolelärare i respektive språk, yrkesverk-
samma translatorer eller andra för uppgiften 
lämpliga personer som behärskar språket. 
Varje suppleant skall ha nämnda behörighet i 
samma språk som den vars suppleant han är. 
En av medlemmarna i nämnden och hans el-
ler hennes personliga suppleant skall ha av-
lagt juris kandidatexamen. 

Undervisningsministeriet förordnar ett be-
hövligt antal permanenta adjungerade med-
lemmar i nämnden för nämndens mandattid. 
Permanenta adjungerade medlemmar förord-
nas för sådana språk som inte är represente-
rade i nämnden men i vilka examina avläggs 
ofta. En permanent adjungerad medlem skall 
dock alltid förordnas för samiska. 

Nämnden kan utöver permanenta adjunge-
rade medlemmar vid behov anta tillfälliga 
adjungerade medlemmar för någon viss upp-
gift. En tillfällig adjungerad medlem skall 
dock antas för behandling av rättelseyrkan-
den samt då examen anordnas i ett språk som 
inte är representerat i nämnden och för vilket 
inte heller någon permanent adjungerad med-
lem har förordnats.  

Translatorsexamensnämnden kan anlita 
sakkunniga för utarbetande och bedömning 
av prov. Enligt 13 § i undervisningsministe-
riets beslut om prov för auktoriserade transla-
torer (306/1990) utser nämnden för sin man-
dattid sakkunniga för de språk som är per-
manent representerade i nämnden. En sak-
kunnig kan vara en person som behärskar 
ifrågavarande examensspråk som en infödd 
eller på därmed jämförbart sätt eller som är 
sakkunnig på ett visst område. 
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Examina för auktoriserade translatorer 

Examen för auktoriserade translatorer om-
fattar två uppgifter: den ena skall utvisa all-
mänspråklig förmåga, och den andra språk-
kunskap på ett ämnesområde som examinan-
den själv har valt. Nämnden beslutar om de 
ämnesområden mellan vilka val kan ske. 
Ämnesområdena har varit juridik och för-
valtning, handel och ekonomi, medicin och 
biologi samt teknik och industri. I intyget 
över rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator nämns inte vilket ämnesområde 
examinanden valt i provet. Valet av ämnes-
område begränsar inte heller den behörighet 
som rätten att vara verksam som auktoriserad 
translator medför. 

Examen, som varar tre timmar, avläggs i 
form av översättning från ett språk till ett an-
nat. Av dessa språk skall det ena vara finska, 
svenska eller samiska. Enligt 6 § i undervis-
ningsministeriets beslut om prov för auktori-
serade translatorer undersöks genom proven 
examinandens förmåga att översätta. Över-
sättningsförmågan omfattar såväl förmåga att 
förstå källspråket som att felfritt använda 
målspråket. Provuppgifterna, som är skriftli-
ga originaltexter, fastställs av translatorsex-
amensnämnden. Skriftliga hjälpmedel kan 
användas vid examen.  

Examina för auktoriserade translatorer ord-
nas enligt 5 § i förordningen om auktorisera-
de translatorer minst en gång om året vid de 
tidpunkter som translatorsexamensnämnden 
fastställer. Om examenstillfällena skall an-
nonseras i Officiella tidningen och, enligt 
nämndens prövning, även i andra tidningar. 
Vid varje examenstillfälle kan endast en ex-
amen avläggas. Examina skall ordnas i olika 
delar av landet på de orter som nämnden be-
stämmer. I praktiken har examenstillfällen 
ordnats två gånger per år i Helsingfors och på 
orter som ger översättarutbildning samt i Ma-
riehamn på Åland. 

Fram till utgången av 2005 hade 32 exa-
menstillfällen ordnats. I början av 1990-talet 
deltog 200—300 examinander per gång. Se-
dan 1997 har antalet examinander legat under 
200. 

Enligt 7 § i förordningen om auktoriserade 
translatorer godkänns examen av examens-
nämnden. Godkännande förutsätter att båda 

uppgifterna har fullgjorts på ett sätt som kan 
godkännas vid samma provtillfälle. Översätt-
ningarna skall vara språkligt korrekta och till 
sitt innehåll noggrant motsvara den text som 
skall översättas. 

Enligt 16 § i förordningen om auktorisera-
de translatorer skall den medlem, suppleant 
eller adjungerade medlem som företräder re-
spektive språk vara närvarande när en exa-
men för auktoriserade translatorer godkänns. 
Examensprestationerna granskas och bedöms 
preliminärt av minst två personer, vilka var-
dera skall vara medlem, suppleant, adjunge-
rade medlem eller sakkunnig i translatorsex-
amensnämnden. 

I utarbetandet och bedömningen av prov-
uppgifterna deltar ca 70 medlemmar, adjun-
gerade medlemmar eller sakkunniga per ex-
amen. 

Enligt 9 § 2 mom. i lagen om auktoriserade 
translatorer får ändring i bedömningen av en 
examen som nämnden anordnat inte sökas 
genom besvär. Däremot har den som har bli-
vit underkänd i en examen som anordnats av 
nämnden rätt att yrka rättelse hos denna. En-
ligt 18 § i förordningen om auktoriserade 
translatorer skall rättelseyrkande tillställas 
examensnämnden inom trettio dagar från den 
dag då den som blivit underkänd i examen 
fick del av beslutet. Translatorsexamens-
nämnden hade fram till utgången av mars 
2005 mottagit sammanlagt 172 rättelseyr-
kanden. Av dem har 18, dvs. 10,5 procent 
godkänts. 

Sammanlagt 6 079 examinander har delta-
git i examina för auktoriserade translatorer. 
Av dem har 1 268 godkänts. Godkännande-
procenten har i genomsnitt varit 21,7 procent.  

 
1.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och  
i EU 

Allmänt 

I det följande granskas systemen för aukto-
riserade translatorer i Sverige, Danmark och 
delstatens Sachsen. Sverige och Danmark har 
tagits med i granskningen eftersom systemen 
för auktoriserade translatorer i dessa länder 
har utvecklats längre än systemet i Finland 
och de behov som gäller auktoriserade trans-
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latorer i många avseenden motsvarar situa-
tionen hos oss. Modellen i delstaten Sachsen 
har tagits med eftersom den utgör ett mo-
dernt och långt utvecklat mellaneuropeiskt 
system.  

 
Sverige 

I Sverige föreskrivs om auktoriserade 
translatorer i en förordning om auktorisation 
av tolkar och översättare. Enligt den fattar 
Kammarkollegiet beslut om auktorisation av 
översättare. Kammarkollegiet ordnar också 
översättningsprov, för en förteckning över 
översättare och utövar tillsyn över auktorise-
rade översättares verksamhet. 

Auktorisation kan beviljas en myndig per-
son som har fyllt 18 år och inte har förvalta-
re, som är bosatt i Sverige eller i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området och som är känd för redbarhet och 
även i övrigt är lämplig som översättare. Vi-
dare förutsätts att personen har fullgjort ett 
skriftligt översättningsprov som Kammarkol-
legiet ordnar. 

Det översättningsprov som Kammarkolle-
giet ordnar består av tre texter; en juridisk 
text, en ekonomisk text, och en allmän text. 
Översättningen görs antingen från svenska 
till ett annat språk eller från ett annat språk 
till svenska. Samtliga tre texter skall godkän-
nas i samma provomgång. Examinanderna 
har åtta timmar på sig att skriva provet. 

En auktorisation gäller för viss tid, i regel 
för en tid av fem år. Därefter kan den förnyas 
på ansökan. Efter att auktorisation beviljats 
har översättaren rätt att använda beteckning-
en auktoriserad translator och en stämpel 
med texten "Av Kammarkollegiet auktorise-
rad translator". Antalet auktoriserade transla-
torer uppgår till 442. 

Auktoriserade translatorer skall samvets-
grant utföra de uppdrag som anförtros dem 
och i allt iaktta god translatorssed. Auktorise-
rade translatorer skall avböja att utföra ett 
uppdrag om det finns särskilda omständighe-
ter som kan rubba förtroendet för deras opar-
tiskhet eller självständighet.  

Kammarkollegiet kan upphäva auktorisa-
tionen för en auktoriserad translator eller 
meddela honom eller henne en varning. Auk-
torisationen upphävs om en translator uppsåt-

ligen gör orätt i sin verksamhet eller på något 
annat sätt förfar oredligt. Är omständigheter-
na mildrande ges en varning. Auktorisationen 
upphävs också för en translator som inte 
längre är bosatt i Sverige eller i en annan 
EES-stat eller har fått förvaltare. Auktorise-
rade translatorer är skyldiga att anmäla änd-
rade förhållanden till Kammarkollegiet. 

 
Danmark 

I Danmark föreskrivs om auktorisation av 
översättare i en lag om översättare och tolkar. 
Enligt den beslutar näringsstyrelsen (erh-
vervs- og selskabsstyrelsen) om auktorisation 
av översättare. Styrelsen ordnar också över-
sättningsprov och utövar tillsyn över transla-
torernas verksamhet. I skötseln av uppgifter-
na bistås den av en translatorskommission. 

Auktorisation kan beviljas en person som 
har fyllt 25 år och som inte förklarats omyn-
dig och som har samma rättigheter som en 
infödd dansk. Därtill förutsätts att personen 
är bosatt i Danmark och att hon godkänts i ett 
särskilt översättningsprov. Näringsstyrelsen 
kan bevilja undantag från villkoren och vid 
behov antingen begränsa auktorisationen el-
ler ställa villkor för den.  

Den som har beviljats auktorisation kan 
använda beteckningen translator. När aukto-
risationen beviljas skall översättaren avge en 
försäkran om att han eller hon med omsorg 
skall sköta de uppdrag som anförtros honom 
eller henne och samvetsgrant uppfylla sina 
plikter som översättare. Enligt lagen är en 
auktoriserad translator skyldig att utföra sina 
uppdrag omsorgsfullt och snabbt.       

Auktorisationen kan upphävas om översät-
taren i sitt värv betett sig klandervärt eller 
inte fullgör sina uppgifter på ett ansvarsfullt 
sätt. Auktorisationen upphör när översättaren 
avlider eller inte längre uppfyller villkoren 
för beviljande av auktorisation. 

Näringsstyrelsen kan meddela närmare fö-
reskrifter om översättningsprovet för översät-
tare (krav, anmälan, omfattning och bedöm-
ning). I andra språk än engelska, franska, 
spanska och tyska kan styrelsen låta ett sär-
skilt utskott ordna översättningsprovet. 

Översättare skall meddela näringsstyrelsen 
innan de grundar en byrå. Näringsstyrelsen 
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kan fastställa närmare bestämmelse om över-
sättares näringsverksamhet. 

 
 

Modellen i delstaten Sachsen 

I delstaten Sachsen beslutar dess undervis-
nings- och kulturministerium samt justitie-
ministerium om auktorisationen av översätta-
re. Auktorisation kan beviljas en myndig per-
son som inte har förklarats omyndig och som 
är bosatt i delstaten Sachsen. En förutsättning 
för auktorisation är dessutom att personen är 
tillförlitlig och att hon har klarat en examen 
som ordnas av en examensnämnd. Examen 
för översättare ordnas av en examensnämnd 
som är verksam i samband med det regionala 
utbildningsverket i Leipzig. 

Den examen för översättare som examens-
nämnden ordnar är till sin natur en speciali-
seringsexamen. Den som godkänts i examen 
anses ha visat sin lämplighet att professio-
nellt förmedla skriftliga meddelanden för 
rättsväsendets och myndigheters syften. Ex-
amensspråk kan vara alla moderna språk för 
vilka det finns en tentator. Tyska skall vara 
antingen källspråk eller målspråk. Examen 
skall avläggas åtminstone i tyska, ett annat 
språk och inom ett specialområde. De speci-
alområden texterna handlar om är näringsliv, 
juridik, teknik, naturvetenskaper, humanis-
tiska vetenskaper och samhällsvetenskaper. 
Provet består av sammanlagt tio delar och 
examinanden har ca tio timmar på sig att 
skriva provet. 

En översättare som beviljats auktorisation 
har rätt att offentligt använda beteckningen 
auktoriserad translator och allmänt beteck-
ningen edsvuren translator. Översättaren ges 
ett intyg av examensnämnden och ett till-
ståndsbevis av den regionala domstolen. En 
auktoriserad translator är skyldig att använda 
en stämpel. Beslut om formen och texten på 
stämpeln fattas av justitieministeriet i Sach-
sen. 

När auktorisationen beviljas skall översät-
taren vid en regional domstol under ed för-
säkra att han eller hon kommer att utföra 
översättningar samvetsgrant och efter bästa 
förmåga och uppfylla de skyldigheter som 
åligger en offentligt auktoriserad translator. 
En auktoriserad translator är skyldig att utfö-

ra uppgifterna samvetsgrant och opartiskt, 
omsorgsfullt förvara de handlingar som an-
förtrotts honom eller henne och hemlighålla 
såväl deras innehåll som andra omständighe-
ter som kommit till hans eller hennes känne-
dom i samband med uppdraget samt ta emot 
översättningsuppdrag av de rättsinstanser och 
myndigheter i vars förteckningar translatorn 
ingår. Den regionala domstolen följer att 
skyldigheterna uppfylls. 

Den offentliga auktorisationen upphör när 
översättaren avlider, när hans eller hennes 
hemort eller plats för näringsidkande inte 
längre finns i delstaten Sachsen eller när han 
eller hon avstår från sina rättigheter. Auktori-
sationen kan också återkallas om översätta-
ren upprepade gånger presterat felaktiga eller 
bristfälliga översättningar eller handlat i strid 
med yrkesplikterna eller på annat sätt visat 
sig vara olämplig för uppgiften som offent-
ligt auktoriserad translator. Om auktorisatio-
nen återkallas skall översättaren återlämna 
sitt tillståndsbevis till den regionala domsto-
len. 

En offentligt auktoriserad translator skall 
meddela den regionala domstolen ändringar 
som gäller hemorten eller platsen för närings-
idkande, eventuella straffdomar samt kon-
kurs eller likvidation. 

Den regionala domstolen för register över 
offentligt auktoriserade translatorer. Förteck-
ningen ges ut av justitieministeriet i Sachsen. 
I delstaten Sachsen, med 4,4 miljoner invåna-
re, finns det sammanlagt 300 auktoriserade 
translatorer. 

 
 

Europeiska unionen 

Inom Europeiska unionen har man inte an-
tagit någon lagstiftning om auktoriserade 
translatorer. Någon gemenskapslagstiftning i 
frågan är inte heller aktuell. Europeiska 
kommissionen har visserligen finansierat oli-
ka slags utredningar i frågan (Grotius-
projekten 98/GR/1312 och 2001/GRP/915), 
som har använts i grönboken om rättssäker-
hetsgarantier för misstänkta och tilltalade i 
brottmål i Europeiska unionen (KOM(2003) 
75). 
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1.3 Bedömning av nuläget 

Systemet för auktoriserade translatorer har 
gällt i sin nuvarande form sedan 1989. Sy-
stemet har fungerat förhållandevis väl. Inte 
minst det tilltagande internationella doku-
mentflödet och invandringen har dock gett 
anledning att revidera lagstiftningen. 

Behovet av officiella översättningar i in-
vandrarspråk har vuxit. Tillgången på aukto-
riserade translatorer har dock visat sig vara 
ett problem i dessa språkgrupper. Så är fallet 
trots att examen för auktoriserade translatorer 
kan avläggas oberoende av tidigare utbild-
ning. För närvarande finns det auktoriserade 
translatorer i sammanlagt 13 av de största in-
vandrarspråken. När det gäller somaliska, ki-
nesiska, serbokroatiska och kroatiska finns 
det dock bara en auktoriserad translator med 
rätt att utföra översättningar från finska till 
respektive språk. I fråga om albaniska, viet-
namesiska, kurdiska och thailändska saknas 
auktoriserade translatorer helt. När ingen 
auktoriserad translator finns att tillgå har man 
i praktiken fått ty sig till inofficiella översätt-
ningar, vars riktighet har styrkts av en kon-
takttolk. Förfarandet är inofficiellt, men 
myndigheterna har godkänt översättningar 
som gjorts på detta sätt. Praxis kan inte anses 
tillfredsställande.  

Gällande förfarande, enligt vilket en person 
som har fyllt 70 år inte kan godkännas som 
auktoriserad translator, kan inte anses ända-
målsenligt i dagens läge. Det finns inga till-
förlitliga bevis på att yrkesskickligheten hos 
en auktoriserad translator försämras vid upp-
nådd 70 års ålder. Detta missförhållande har 
också riksdagens kulturutskott påtalat i ett 
betänkande år 2001 (KuUB 2/2001 rd). 

Enligt gällande lag utövar translatorsexa-
mensnämnden tillsyn över de auktoriserade 
translatorernas verksamhet. Tillsynen har i 
huvudsak skett på basis av klagomål som in-
lämnats till examensnämnden. Klagomålen 
över de auktoriserade translatorernas verk-
samhet är få till antalet och har inte lett till 
återkallande av rätten att vara verksam som 
auktoriserad translator. Också den förteck-
ning över auktoriserade translatorer som ex-
amensnämnden för har fungerat som ett red-
skap vid tillsynen över verksamheten. Det 
har dock funnits problem med att upprätthål-

la förteckningen. Den innehåller inte uppda-
terade uppgifter för alla auktoriserade trans-
latorers del. Riksdagen har också i sitt svar 
(RSv 28/2001 rd) efterlyst åtgärder för att ef-
fektivisera övervakningen av auktoriserade 
translatorers verksamhet.  

Ett missförhållande gäller den organisato-
riska placeringen av translatorsexamens-
nämnden och nämndens sammansättning. 
Praxis har visat att examensnämndens verk-
samhet inte passar in i den verksamhet som 
bedrivs vid forskningscentralen för de in-
hemska språken. I sin nuvarande omgivning 
har examensnämnden inte haft tillgång till 
tillräckliga stödåtgärder för att utveckla exa-
mensverksamheten och verksamheten i öv-
rigt. Ett missförhållande när det gäller exa-
mensnämndens nuvarande sammansättning 
har ansetts vara att det saknas företrädare för 
de kunder som är i behov av officiella över-
sättningar. 

En brist i examen för auktoriserade transla-
torer har ansetts vara att den inte mäter den 
yrkesskicklighet som krävs för att arbeta som 
auktoriserad translator. Examen handlar 
primärt om att bedöma översättarens språk-
kunskaper och innehåller inga andra delom-
råden som visar översättarens yrkesskicklig-
het. I de texter som översätts i provet saknas 
sådana text- och dokumenttyper, såsom be-
tyg, handelsregisterutdrag och bolagsord-
ningar, som auktoriserade translatorer stöter 
på i sitt praktiska arbete. En auktoriserad 
translator skall utöver översättningsförmåga 
och språkkunskaper ha ingående kännedom 
särskilt om det juridiska ansvar en auktorise-
rad translator har, specialfrågor som gäller 
officiella översättningar och yrkesetiken för 
auktoriserade translatorer. 

Slutligen har vissa praktiska arrangemang 
vid verkställandet av examen för auktorise-
rade translatorer visat sig oändamålsenliga. 
Den tid som reserverats för att skriva exa-
mensprovet har ansetts vara alltför kort. Man 
har också ansett att examinanden i stället för 
skriftliga hjälpmedel borde ha möjlighet att 
använda dator, elektroniska ordböcker och 
Internet. 
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2  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

2.1 Mål 

Det viktigaste syftet med reformen är att 
säkerställa tillgången på högklassiga officiel-
la översättningar i de officiella språken inom 
Europeiska unionen, i invandrarspråken och 
de viktigaste utomeuropeiska språken. Re-
formens syften hänför sig till de auktorisera-
de translatorernas yrkeskompetens, tillsynen 
över de auktoriserade translatorernas verk-
samhet och förvaltningen av systemet för 
auktoriserade translatorer.  

För att de auktoriserade translatorernas yr-
keskompetens skall kunna säkerställas måste 
examen reformeras. Yrkeskompetensen in-
begriper förutom översättningsförmåga också 
att den auktoriserade translatorn inser sitt ju-
ridiska ansvar och är förtrogen med de speci-
alfrågor som gäller officiella översättningar. I 
examen för auktoriserade translatorer behövs 
således förutom de delar som utvisar själva 
översättningsförmågan också en del som mä-
ter kännedom om de bestämmelser som gäll-
er arbetet som auktoriserad translator och om 
praxis för yrkesutövningen. 

En effektivare tillsyn över de auktoriserade 
translatorernas verksamhet och rättigheter 
skulle göra det möjligt att upprätthålla upp-
daterade uppgifter om auktoriserade transla-
torer. Syftet med effektiviseringen är också 
att på förhand förhindra eventuellt missbruk. 
Exempel på missbruk är att en person intygar 
en översättnings riktighet trots att personen i 
fråga saknar rätt att vara verksam som aukto-
riserad translator. 

För att förvaltningen av systemet för aukto-
riserade translatorer skall kunna revideras 
och effektiviseras måste systemet vara place-
rat i en verksamhetsmiljö där examina för 
auktoriserade translatorer utgör en del av en 
större helhet med examina för arbetslivet. 
Det måste också finnas tillräckliga resurser 
för verkställandet, uppföljningen och utveck-
lingen av examina och för informationen om 
dem. De arrangemang som gäller beviljande 
av rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator, förande av förteckningen och till-
handahållande av informationstjänster bör 
organiseras så att de fyller behoven och kra-

ven hos dem som deltar i examenstillfället, 
hos dem som söker och som beviljats rätt att 
vara verksamma som auktoriserade translato-
rer samt hos dem som använder dessa tjäns-
ter. 

Avsikten är att bedöma hur reformen utfal-
lit och hur väl målen uppfyllts fem år efter 
det att den föreslagna lagen trätt i kraft. 

 
2.2 Alternativa sätt att organisera  

systemet 

Systemet för auktoriserade translatorer 
kunde genomföras och förvaltningen refor-
meras på tre alternativa sätt: som en del av 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och 
systemet med fristående examina, som en del 
av systemet med allmänna språkexamina el-
ler enligt systemet med språkexamina för 
statsförvaltningen.  

En lösning som en del av systemet med fri-
stående examina skulle garantera ett friståen-
de prov som säkerställer kompetens, tillgång 
till den yrkesinriktade tilläggsutbildningens 
resurser samt en examenskommission på tre-
partsbasis som svarar för verkställandet och 
utvecklandet av systemet. Systemet med fri-
stående examina skulle dock inte vara en än-
damålsenlig verksamhetsmiljö för att ordna 
verksamhet i förhållandevis liten skala. De 
uppgifter som handlar om att bevilja någon 
rätt att vara verksam som auktoriserad trans-
lator och övervaka verksamheten skulle inte 
heller passa in, utan skulle överföras på nå-
gon annan myndighet. I och med detta skulle 
systemet som helhet splittras. Det skulle ock-
så vara förenligt med praktiska problem att 
ordna examenstillfällen i sådana universitet 
som inte har verksamhet inom ramen för yr-
kesinriktad tilläggsutbildning. En modell en-
ligt de allmänna språkexamina skulle föra 
med sig samma slags problem som modellen 
med fristående examina, och skulle också 
sakna de fördelar med garanterad ekonomi 
som är karaktäristiskt för systemet med fri-
stående examina. 

På basis av vad som ovan anförts har det 
bästa sättet att organisera verkställandet av 
systemet för auktoriserade translatorer an-
setts vara i en nämnd, på samma sätt som 
språkexamenssystemet för statsförvaltningen. 
Nämnden kunde placeras i samband med un-
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dervisningsministeriet eller Utbildningssty-
relsen.  

Undervisningsministeriets uppgifter hand-
lar främst om att vara en stab för statsrådet 
och det är därför inte ändamålsenligt att di-
rekt ta in de auktoriserade translatorernas 
verksamhet i ministeriets uppgifter. Det bästa 
alternativet har därför ansetts vara ett arran-
gemang där translatorsexamensnämnden flyt-
tas till Utbildningsstyrelsen. Redan nu sköter 
Utbildningsstyrelsen systemet med fristående 
examina för arbetslivet, systemet med all-
männa språkexamina samt språkexamina för 
statsförvaltningen. Om translatorsexamens-
nämnden placerades vid Utbildningsstyrelsen 
skulle denna helhet kompletteras. En sådan 
placering skulle också erbjuda större möjlig-
heter att ordna examensnämndens verksam-
hetsbetingelser. 

 
2.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att lagen om aukto-
riserade translatorer från 1989 skall ersättas 
med en ny lag som har samma namn på 
svenska. Genom den föreslagna lagen revide-
ras de principer som gäller villkoren för auk-
torisationen och dess giltighet, innehållet i 
examen för auktoriserade translatorer samt 
administrationen i anslutning till verkställan-
det av systemet. Genom den föreslagna lagen 
ändras den gällande finska benämningen från 
"virallinen kääntäjä" till "auktorisoitu kääntä-
jä".  

Den nuvarande övre åldersgränsen 70 år 
för rätten att vara verksam som auktoriserad 
translator föreslås bli struken. Rätten att vara 
verksam som auktoriserad translator föreslås 
bli tidsbestämd. Auktorisationen skall enligt 
förslaget beviljas för fem år. Auktorisationen 
skall kunna förlängas med högst fem år åt 
gången. 

Det föreslås att verkställandet av systemet 
för auktoriserade translatorer reformeras så 
att examensverksamheten för auktoriserade 
translatorer placeras vid Utbildningsstyrelsen 
och examensnämnden för auktoriserade 
translatorer flyttas från forskningscentralen 
för de inhemska språken till Utbildningssty-
relsen. Utbildningsstyrelsen skall ha ansvaret 
för att administrera och utveckla examenssy-
stemet för auktoriserade translatorer samt 

tillsynen över verkställandet av examen för 
auktoriserade translatorer. Sammansättning-
en på examensnämnden för auktoriserade 
translatorer föreslås bli ändrad jämfört med 
nuläget så att utbildningsinstitutionerna inom 
branschen, de auktoriserade translatorerna 
och kunderna blir representerade i den. 

Examen för auktoriserade translatorer re-
formeras så att examinanden förutom språk-
kunskaper och översättningsfärdighet i exa-
mensspråken också skall visa andra färdighe-
ter som en auktoriserad translator behöver 
vid utövandet av yrket. Närmare bestämmel-
ser om innehållet i examen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Rätten att vara verksam som auktoriserad 
translator skall under vissa förutsättningar 
kunna beviljas en person som inte har avlagt 
examen för auktoriserade translatorer. Vill-
koret är då att personen i fråga har avlagt fi-
losofie magisterexamen eller någon annan 
högre högskoleexamen som innehåller studi-
er i översättningsvetenskap omfattande minst 
60 studiepoäng. Närmare bestämmelser om 
studierna i översättningsvetenskap skall ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

De årliga kostnaderna för den nuvarande 
translatorsexamensnämnden har under de se-
naste åren stadigt legat kring ca 130 000 euro 
sammanlagt. Ca 50 000 euro av kostnaderna 
har täckts med examens- och intygsavgifter 
och resten har finansierats via statsbudgeten.  

De direkta kostnadsverkningarna av propo-
sitionen väntas bli små. Kostnader tillkom-
mer på grund av att examen för auktoriserade 
translatorer och praxis för bedömningen av 
examensuppgifterna revideras. Enligt lagför-
slaget skall examen för auktoriserade transla-
torer innehålla en ny del, som mäter de fär-
digheter en auktoriserad translator behöver 
vid utövandet av sitt yrke. Uppgifterna för de 
olika delarna i examen skall utarbetas och 
bedömas av bedömare, som införs i ett sär-
skilt register över bedömare. Den som avläg-
ger examen för auktoriserade translatorer 
skall ges information om hur bedömnings-
grunderna har tillämpats på hans eller hennes 
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examensprestation. Införandet av den nya de-
len i examen och den nya praxisen vid be-
dömningen av examensprestationerna upp-
skattas öka translatorsexamensnämndens 
kostnader med ca 160 000—170 000 euro 
per år. 

Kostnadsverkningarna av förändringarna 
uppgår således till 30 000—40 000 euro, vil-
ket har beaktats i undervisningsministeriets 
förslag för statsbudgeten för 2008. Avsikten 
är att arrangemanget skall göras inom ramen 
som en intern överföring under undervis-
ningsministeriets huvudtitel. I budgetproposi-
tionen för 2007 har det reserverats 65 000 
euro för utvecklingen av examen för auktori-
serade translatorer. Arrangemanget är tänkt 
att bli permanent, och det ingår i undervis-
ningsministeriets förslag för statsbudgeten 
för 2008. 

Avsikten är att den finansiering som insam-
las via examens- och intygsavgifter och fi-
nansieringen via statsbudgeten skall utgöra 
en lika stor andel som för närvarande. Detta 
innebär att den avgift som tas ut för avläg-
gande av examen stiger från nuvarande 152 
euro till uppskattningsvis ca 200—230 euro. 

 
 

3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

I propositionen föreslås att translatorsexa-
mensnämnden flyttas från forskningscentra-
len för de inhemska språken till Utbildnings-
styrelsen. Utbildningsstyrelsen har redan för 
närvarande hand om systemet med fristående 
examina för arbetslivet, det allmänna språk-
examenssystemet samt språkexamina för 
statsförvaltningen. Om translatorsexamens-
nämnden placerades vid Utbildningsstyrelsen 
skulle denna helhet kompletteras. 

Om examensnämnden placeras i samband 
med Utbildningsstyrelsen skulle det innebära 
att den tjänsteman vid forskningscentralen 
för de inhemska språken som varit sekretera-
re för examensnämnden med uppdraget som 
huvudsyssla skulle flytta över i Utbildnings-
styrelsens tjänst från början av 2008. Samar-
betsförhandlingar har förts med sekreteraren, 
som har givit sitt samtycke till överföringen. 
Överföringen av ett årsverke från forsknings-
centralen för de inhemska språken till Ut-

bildningsstyrelsen har beaktats i budgetpro-
positionen för 2008. 

Translatorsexamensnämndens mandatperi-
od utgår i slutet av 2007. Avsikten är att Ut-
bildningsstyrelsen utnämner de nya med-
lemmarna och suppleanterna i examens-
nämnden för auktoriserade translatorer för 
den femårsperiod som inleds i början av 
2008.  

 
3.3 Samhälleliga konsekvenser 

Propositionens syfte är att säkra tillgången 
på högklassiga auktoriserade översättningar i 
de officiella språken i Europeiska unionen, i 
invandrarspråken och i centrala utomeurope-
iska språk. Med att reformera examenssy-
stemet för auktoriserade translatorer vill man 
främja tillgången på auktoriserade translato-
rer inte minst i de språk som saknat eller inte 
haft tillräckligt med auktoriserade translato-
rer. Propositionen skulle således ha en posi-
tiv effekt för medborgarna i och med att till-
gången på auktoriserade översättningar blir 
bättre.   

 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Riksdagen har enligt vad som relaterats 
ovan fäst uppmärksamhet vid behovet av ef-
fektivare tillsyn över de auktoriserade trans-
latorernas verksamhet och vid åldersgränsen 
för auktoriserade translatorer. Åldersgränsen 
är 70 år. 

Undervisningsministeriet tillsatte den 17 
november 2004 en arbetsgrupp med uppgift 
att bereda förslag till författningar och ut-
vecklingsåtgärder gällande examenssystemet 
för auktoriserade translatorer. Företrädda i 
arbetsgruppen var undervisningsministeriet, 
Utbildningsstyrelsen, forskningscentralen för 
de inhemska språken, translatorsexamens-
nämnden, universiteten, Finlands översättar- 
och tolkförbund samt Centralhandelskamma-
ren. Under arbetets gång hörde arbetsgruppen 
ordföranden för translatorsexamensnämnden, 
en sakkunnig vid undervisningsministeriet, 
ordföranden för examenskommissionen för 
kontakttolk samt instanser som företräder de 
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auktoriserade translatorerna och deras kun-
der. Arbetsgruppen gav ut sin promemoria 
den 27 januari 2006 (undervisningsministeri-
ets arbetsgruppspromemorior och utredning-
ar 2005:35). 

Propositionen har beretts vid undervis-
ningsministeriet i samarbete med arbetsgrup-
pens medlemmar och Utbildningsstyrelsen. 
Propositionen baserar sig på arbetsgruppens 
förslag. I propositionen ingår dock till skill-
nad från vad arbetsgruppen föreslog inget 
förslag om att den tidsbestämda rätten att 
vara verksam som auktoriserad translator 
också skall tillämpas på en person som har 
beviljats rätt att vara verksam som auktorise-
rad translator eller som edsvuren translator 
innan den föreslagna lagen träder i kraft. 

 
4.2 Remissyttranden och hur de har  

beaktats 

Promemorian av arbetsgruppen för auktori-
serade translatorer sändes på remiss den 2 
februari 2006. Utlåtanden gavs av justitiemi-
nisteriet, handels- och industriministeriet, ar-
betsministeriet, Utbildningsstyrelsen, forsk-
ningscentralen för de inhemska språken, mi-
noritetsombudsmannen, magistraten i Hel-
singfors, Helsingfors universitet, institutio-
nen för översättningsvetenskap vid Helsing-
fors universitet, Jyväskylä universitet, Uleå-
borgs universitet, Joensuu universitet, institu-
tionen för interkulturell kommunikation vid 
Joensuu universitet, Åbo universitet, Tam-
merfors universitet, Åbo Akademi, Vasa uni-
versitet, Centralhandelskammaren, Suomen 
kääntäjien ja tulkkien liitto — Finlands över-
sättar- och tolkförbund samt Translatorernas 
fackorganisation rf. Ett sammandrag av utlå-
tandena har sammanställts vid undervis-
ningsministeriet. 

Alla remissinstanser förhöll sig positivt till 
arbetsgruppens förslag. En reform av syste-

met med auktoriserade translatorer ansågs 
värd understöd och arbetsgruppens förslag 
motiverade. Endast förslaget om att exa-
mensnämnden för auktoriserade translatorer 
såsom för närvarande skall övervaka de auk-
toriserade translatorernas verksamhet ansågs 
i någon mån problematiskt. Utbildningssty-
relsen, Finlands översättar- och tolkförbund, 
Translatorernas fackorganisation rf och 
Tammerfors universitet ansåg att examens-
nämnden inte nödvändigtvis förmår övervaka 
de auktoriserade translatorernas verksamhet 
och föreslog att tillsynsuppgiften överförs på 
någon annan myndighet, exempelvis justi-
tieministeriet. Remissinstansernas övriga ut-
vecklingsförslag gällde preciseringar av vissa 
detaljer i förslagen, såsom villkoren för att 
förlänga rätten att vara verksam som auktori-
serad translator, fastställandet av vad en auk-
toriserad translators yrkesskicklighet innefat-
tar och fastställandet av studierna för en auk-
toriserad translator. 

Trots ovannämnda remissinstansers an-
märkningar föreslås i propositionen att exa-
mensnämnden för auktoriserade translatorer 
skall svara för tillsynen över de auktoriserade 
translatorernas verksamhet. Den grund-
läggande utgångspunkten för reformen har 
varit att de olika funktioner som ingår i sy-
stemet för auktoriserade translatorer inte 
splittras, utan att systemet bibehålls som en 
helhet i den föreslagna verksamhetsmiljön. 
Tanken med reformen är att effektivisera de 
auktoriserade translatorernas verksamhet. För 
att förverkliga detta syfte införs bestämmel-
ser om en tidsbestämd rätt att vara verksam 
som auktoriserad translator. Det har bedömts 
att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för 
att effektivisera övervakningen av de aukto-
riserade translatorernas verksamhet. 

Utlåtande om propositionen begärdes av 
dataombudsmannen. Synpunkterna i utlåtan-
det har beaktats i propositionen.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 kap. Tillämpningsområde 

1 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fen definieras den verksamhet som den före-
slagna lagen gäller. Enligt den skall i lagen å 
ena sidan föreskrivas om de förutsättningar 
på basis av vilka det är möjligt att få rätt att 
vara verksam som auktoriserad translator 
samt om rättens innehåll och innebörd. Å 
andra sidan skall i lagen föreskrivas om frå-
gor som hänför sig till examen för auktorise-
rad translator och verkställandet av examen. I 
den föreslagna lagen föreslås den nuvarande 
benämningen på finska bli ändrad från "viral-
linen kääntäjä" till "auktorisoitu kääntäjä". På 
svenska kvarstår benämningen "auktoriserad 
translator". 

 
2 kap.  Auktorisation av translatorer 

samt laggilla översättningar 

2 §. Behörighet för auktoriserad translator. 
I paragrafens 1 mom. anges förutsättningarna 
för att bli godkänd som auktoriserad transla-
tor. Förutsättningarna motsvarar i huvudsak 
de förutsättningar om vilka föreskrivs i 2 § i 
den gällande lagen om auktoriserade transla-
torer. I lagförslaget föreslås att den nuvaran-
de åldersgränsen på 70 år för att få rätt att 
vara verksam som auktoriserad skall slopas, 
vilket innebär att också en person som har 
fyllt 70 skall kunna godkännas som auktori-
serad translator. 

En av förutsättningarna för att bli godkänd 
som auktoriserad translator är i regel att per-
sonen i fråga har avlagt examen för auktori-
serade translatorer. I paragrafens 2 mom. fö-
reskrivs om undantag då auktorisation kan 
beviljas en person utan att denna avlägger 
examen. Detta är möjligt när personen har 
avlagt en sådan filosofie magisterexamen el-
ler någon annan högre högskoleexamen som 
innehåller studier i översättningsvetenskap 
omfattande minst 60 studiepoäng. Närmare 
bestämmelser om studier i översättningsve-
tenskap skall enligt förslaget utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Avsikten är att ge-

nom förordning föreskriva att studierna i 
översättningsvetenskap skall innehålla studi-
er i auktoriserad översättning omfattande 
minst sex studiepoäng.  

I de fall som avses i paragrafens 2 mom. 
beviljas auktorisation i begränsad omfatt-
ning. Auktorisationen gäller översättning i ett 
språkpar som ingår i personens examen och 
endast till modersmålet eller det språk som 
han eller hon behärskar bäst (A-arbetsspråk). 
Språkparen och arbetsspråken framgår av 
personens examensbetyg. A-arbetsspråket är 
antingen personens modersmål eller det 
språk som han eller hon behärskar bäst. De 
övriga språkparen är s.k. aktiva eller passiva 
främmande arbetsspråk (B- och C-arbets-
språk).  

3 §. Auktorisation av translatorer. I para-
grafen föreslås bestämmelser om att rätten att 
vara verksam som auktoriserad translator 
skall gälla för viss tid. Enligt paragrafens 1 
mom. skall rätten att vara verksam som auk-
toriserad translator beviljas en person som 
uppfyller de villkor som anges i lagen för en 
tid av fem år. Auktorisationen beviljas av ex-
amensnämnden för auktoriserade translatorer 
på ansökan. Före auktoriseringen skall per-
sonen avge en skriftlig försäkran för auktori-
serad translator. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall auktorisa-
tionen kunna förlängas på ansökan med högst 
fem år i sänder. Ett villkor för förlängning är 
för det första att den auktoriserade translatorn 
fortfarande uppfyller förutsättningarna i 2 §. 
För det andra krävs att personen har varit 
verksam som auktoriserad translator under 
auktorisationens giltighet. Då man bedömer 
huruvida en person har varit verksam som 
auktoriserad translator fästs uppmärksamhe-
ten inte så mycket vid antalet auktoriserade 
översättningar som vid verksamheten som 
auktoriserad translator som helhet. Uppmärk-
samhet skall då allmänt fästas vid att den 
auktoriserade translatorn har utfört auktorise-
rade översättningar och andra översättnings-
uppdrag och/eller att han eller hon även i öv-
rigt har upprätthållit sin översättningsfärdig-
het, t.ex. genom att delta i utbildning som 
upprätthåller yrkeskompetensen. 
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Enligt paragrafens 3 mom. skall närmare 
bestämmelser om ansökan om och beviljande 
av auktorisation samt om försäkran för auk-
toriserad translator och hur den avges utfär-
das genom förordning av statsrådet. Avsikten 
är att genom förordning av statsrådet före-
skriva om hur rätten söks, dvs. skriftligt hos 
examensnämnden för auktoriserade translato-
rer på en blankett som examensnämnden 
fastställt. Till ansökan fogas information om 
förutsättningarna för beviljande och en för-
säkran för auktoriserad translator. Försäkran 
skall vara skriftlig och egenhändigt under-
tecknad av den sökande.  

4 §. Intyg över auktorisation. Enligt para-
grafen skall det utfärdas ett intyg över aukto-
risationen. I intyget nämns från vilket språk 
till vilket språk en auktoriserad translator har 
rätt att utföra översättningar i denna egen-
skap. En auktoriserad translators verksamhet 
skall inte begränsas till ett visst specialområ-
de eller regionalt verksamhetsfält. I sak mot-
svarar paragrafen 3 § 2 mom. i den gällande 
lagen om auktoriserade translatorer.  

Närmare bestämmelser om utfärdande av 
intyget samt dess innehåll och undertecknar-
na skall utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Avsikten är att genom förordning före-
skriva att intyget utfärdas av examensnämn-
den för auktoriserade translatorer och under-
tecknas av examensnämndens ordförande 
och sekreterare.  

5 §. Återkallelse av auktorisation. I para-
grafen föreskrivs om återkallande av auktori-
sationen. Enligt 3 § i lagförslaget skall aukto-
risation beviljas för en tid av fem år. I prakti-
ken kan det vara möjligt att translatorn förlo-
rar sin behörighet som auktoriserad translator 
innan den föreskrivna tiden löpt ut. 

Enligt paragrafen kan auktorisationen åter-
kallas, i synnerhet om translatorn inte längre 
uppfyller de villkor om vilka föreskrivs i 2 § 
1 mom. i lagförslaget. För det andra kan auk-
torisationen återkallas om translatorn på nå-
got annat sätt har visat sig vara uppenbart 
olämplig som auktoriserad translator. Ett 
tecken på sådan olämplighet är t.ex. att en 
auktoriserad translator i denna egenskap har 
försökt intyga en översättnings riktighet, trots 
att han eller hon inte har beviljats rätt att in-
tyga översättningars riktighet på detta sätt, 
eller att en auktoriserad translator konstate-

rats ha brutit mot den tystnadsplikt uppdraget 
förutsätter. Beslut om att återkalla auktorisa-
tionen fattas av examensnämnden för aukto-
riserade translatorer. Innan auktorisationen 
återkallas skall translatorn ges tillfälle att bli 
hörd. En kungörelse om att auktorisationen 
återkallats skall införas i den officiella tid-
ningen. Ett beslut om återkallande är över-
klagbart. Bestämmelser om detta skall ingå i 
22 §. I sak motsvarar paragrafen i regel 7 § 2 
mom. i den gällande lagen om auktoriserade 
translatorer.  

6 §. Laggill översättning. Enligt paragrafen 
skall en översättning som utförts av en aukto-
riserad translator, inom de gränser som det av 
examensnämnden utfärdade intyget anger, 
anses vara laggill, om den inte visas vara 
felaktig. En garanti för att översättningen är 
offentligt tillförlitlig är bl.a. de krav på behö-
righet för auktoriserad translator om vilka fö-
reskrivs på annat ställe i lagförslaget samt 
principerna för tillsynen över en auktoriserad 
translatorers verksamhet. I sak motsvarar pa-
ragrafen 5 § i den gällande lagen om auktori-
serade translatorer. 

 
3 kap.  Examen för auktoriserade  

translatorer 

7 §. Examen. I paragrafen föreskrivs om 
examen för auktoriserade translatorer och 
dess innehåll. Enligt paragrafens 1 mom. 
skall examen bestå av två delar. I dem visas 
både språkkunskaper och översättningsför-
måga i examensspråken samt annan förmåga 
som behövs vid yrkesutövningen som aukto-
riserad translator. Närmare bestämmelser om 
examen och innehållet i examens olika delar 
samt om ordnande av examen och godkän-
nande av examen skall utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet föreskriva om examen och innehållet i 
examens olika delar. Den del som utvisar den 
förmåga en auktoriserad translator behöver 
vid yrkesutövningen skall testa kännedomen 
om central yrkespraxis samt författningar och 
bestämmelser som gäller en auktoriserad 
translators uppgifter. Språkkunskaper och 
översättningsfärdighet utvisas i form av en 
översättning inom området lag och förvalt-
ning, som är obligatorisk för alla, samt en 
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valfri översättning inom ett specialområde. 
Den nuvarande uppgiften som utvisar all-
mänspråklig förmåga slopas. Språkkunskaper 
och översättningsfärdighet visas i form av 
översättning från ett språk till ett annat. Så-
som för närvarande skall det ena av dessa 
språk vara finska, svenska eller samiska.   

Avsikten är att de nuvarande bestämmel-
serna om ordnande och godkännande av ex-
amen skall tas in en statsrådsförordning. Av-
sikten är att genom förordning föreskriva att 
examina skall ordnas minst en gång om året 
vid tidpunkter som examensnämnden för 
auktoriserade translatorer fastställer. Exa-
menstillfällen skall ordnas i olika delar av 
landet på de orter som examensnämnden för 
auktoriserade translatorer bestämmer. Exa-
mina skall godkännas av examensnämnden 
för auktoriserade translatorer. Ett villkor för 
att examen godkänns är att både delarna i ex-
amen har fullgjorts med godkänt resultat vid 
samma provtillfälle. Examina skall bedömas 
enligt bedömningsskalan godkänd / under-
känd.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall det utarbe-
tas grunder för examen för auktoriserade 
translatorer. Beslut om examensgrunderna 
skall enligt 3 mom. fattas av Utbildningssty-
relsen sedan examensnämnden för auktorise-
rade translatorer har givit sitt utlåtande i sa-
ken.  Utbildningsstyrelsen skall också besluta 
om examensspråken och från vilket språk till 
vilket språk översättning kan utföras samt om 
examensuppgifterna. 

I paragrafens 4 mom. skyddas examensbe-
nämningen auktoriserad translator. Exa-
mensnämningen auktoriserad translator får 
användas endast för en examen som avses i 
denna paragraf. 

8 §. Intyg. Enligt paragrafen skall det utfär-
das ett intyg för examinanden över godkänd 
examen. Om prestationen är underkänd ut-
färdar examensnämnden ett beslut om detta 
för att examinanden vid behov skall kunna 
utnyttja de föreskrivna rättsmedlen. Närmare 
bestämmelser om utfärdande av intyget samt 
om dess innehåll och undertecknarna skall 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Av-
sikten är att genom förordning av statsrådet 
föreskriva att intyget utfärdas av examens-
nämnden för auktoriserade translatorer och 
undertecknas av examensnämndens ordfö-

rande och sekreterare. Intyget skall innehålla 
uppgifter åtminstone om examens namn, 
namnet på den examensnämnd som utfärdat 
intyget, examinandens personuppgifter, da-
tum för utfärdandet och bedömningsskalan. 

9 §. Examensregister. Paragrafen innehål-
ler bestämmelser om ett register över de per-
soner som deltagit i examen för auktoriserade 
translatorer. Enligt paragrafen skall Utbild-
ningsstyrelsen vara registeransvarig. För att 
man skall kunna följa hur examen för aukto-
riserade translatorer fungerar och utveckla 
den måste de uppgifter som gäller examens-
prestationerna lagras på ett ställe. Registerfö-
ringen behövs också med tanke på dem som 
deltagit i examen, eftersom uppgifterna i re-
gistret vid behov finns tillgängliga också i ef-
terhand. I registret införs examinandens 
namn, personbeteckning, examensspråken 
och från vilket språk till vilket språk över-
sättningen gjorts, examensresultatet, namnet 
på den som bedömt examensprestationen, 
tidpunkten för prestationen samt nödvändig 
kontaktinformation. Uppgifterna skall sparas 
i 30 år. I fråga om införande av uppgifter i 
examensregistret samt användning och ut-
lämnande av registrerade uppgifter tillämpas 
bestämmelserna i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
personuppgiftslagen (523/1999). 

 
4 kap. Verkställandet av examenssy-

stemet för auktoriserade 
translatorer 

10 §. Administrationen av examenssystemet 
för auktoriserade translatorer. Enligt para-
grafen skall Utbildningsstyrelsen svara för 
administrationen och utvecklandet av exa-
menssystemet för auktoriserade translatorer 
samt för tillsynen över verkställandet av ex-
amen för auktoriserade translatorer. Avsikten 
är att Utbildningsstyrelsen inom ramen för 
lagförslaget skall ges fullmakt att på ett 
övergripande sätt sköta förvaltningen och ut-
vecklingen av examenssystemet för auktori-
serade translatorer och tillsynen över verk-
ställandet av examina.  

11 §. Examensnämnden för auktoriserade 
translatorer. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om tillsättningen av examensnämnden 
för auktoriserade translatorer och om nämn-
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des sammansättning. I paragrafens 1 mom. 
föreslås att den nuvarande translatorsexa-
mensnämnden skall flyttas från forsknings-
centralen för de inhemska språken till Ut-
bildningsstyrelsen. Examensnämnden för 
auktoriserade translatorer skall tillsättas av 
Utbildningsstyrelsen. Examensnämnden skall 
såsom för närvarande tillsättas för högst fem 
år i sänder. Examensnämnden skall ha en 
ordförande, en vice ordförande och sju övri-
ga medlemmar. För var och en av dem utses 
en personlig suppleant. Examensnämnden 
skall ha rätt att anlita sakkunniga. I fråga om 
examensnämndens sammansättning och 
längden på dess mandatperiod motsvarar de 
nya bestämmelserna de gällande bestämmel-
serna.  

I paragrafens 2 mom. föreslås att medlem-
marna i examensnämnden skall företräda in-
rättningar som ger utbildning för översätt-
ningsbranschen, yrkesverksamma auktorise-
rade translatorer och dem som anlitar aukto-
riserade translatorers tjänster. För att examen 
för auktoriserade translatorer skall kunna ut-
vecklas har det ansetts ändamålsenligt att det 
i examensnämnden förutom sakkunskap i 
språk och översättning också finns företräda-
re för dem som beställer och anlitar auktori-
serade översättningar. Examensnämndens 
ordförande och vice ordförande skall vara 
sakkunniga inom språk och översättning 
samt väl förtrogna med verksamheten som 
auktoriserad translator. En av medlemmarna 
och dennes personliga suppleant skall ha av-
lagt högre högskoleexamen i juridik. Till 
denna del motsvarar den nya bestämmelsen 
1 § 2 mom. i gällande förordning.  

Enligt paragrafens 3 mom. skall närmare 
bestämmelser om examensnämndens sam-
mansättning och tillsättning samt behand-
lingen av ärenden i examensnämnden utfär-
das genom förordning av statsrådet. Avsikten 
är att genom förordning av statsrådet före-
skriva bl.a. om sekreterar- och byråuppgif-
terna i examensnämnden så att sekreterare i 
examensnämnden är en tjänsteman vid Ut-
bildningsstyrelsen som denna förordnar och 
att sekreterar- och byråuppgifterna sköts vid 
Utbildningsstyrelsen som tjänsteuppdrag. 
Avsikten är också att genom förordning av 
statsrådet föreskriva bl.a. om hur examens-

nämnden sammankallas och hur den fattar 
beslut.  

Arbetet i examensnämnden för auktorise-
rade translatorer påverkar auktoriserade 
translatorers rätt att utöva yrket. Examens-
nämnden utövar offentlig makt och dess be-
slut är förvaltningsbeslut. På behandlingen av 
ärenden i examensnämnden skall således 
bl.a. förvaltningslagen (434/2003), lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (13/2003) samt 
språklagen (423/2003) tillämpas. Ett beslut 
om t.ex. beviljande eller återkallande av auk-
torisation samt ett beslut om godkännande el-
ler underkännande av examen för auktorise-
rade translatorer skall delges enligt vad som 
föreskrivs om delgivning av förvaltningsbe-
slut i förvaltningslagen. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall Utbild-
ningsstyrelsen besluta om arvoden till med-
lemmarna i examensnämnden och sakkunni-
ga samt sköta examensnämndens betalnings-
rörelse, bokföring och arkiv. 

12 §. Examensnämndens uppgifter. Para-
grafen innehåller bestämmelser om exa-
mensnämndens uppgifter. Uppgifterna mot-
svarar i regel den nuvarande translatorsexa-
mensnämndens uppgifter. Enligt paragrafens 
1 mom. har examensnämnden för auktorise-
rade translatorer i uppgift att bevilja och 
återkalla auktorisationer samt utöva tillsyn 
över de auktoriserade translatorernas verk-
samhet. Examensnämnden skall också god-
känna examen för auktoriserade translatorer 
och utfärda ett intyg över avlagd examen 
samt sörja för arrangemangen i anslutning till 
verkställandet av examen. På samma sätt 
som nu skall examensnämnden föra register 
över de personer som har auktoriserats. Ex-
amensnämnden skall dessutom kunna ta ini-
tiativ till utveckling av examenssystemet. 
Närmare bestämmelser om examensnämn-
dens uppgifter skall utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.  

Det föreslås att i paragrafens 2 mom. tas in 
en bestämmelse om ställningen för medlem-
marna i examensnämnden. Medlemmarna 
handlar under tjänsteansvar. Vid skötseln av 
uppgifterna utövar examensnämnden offent-
lig makt. Det föreslås därför att innehållet i 
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tjänsteansvaret preciseras så att det omfattar 
straffrättsligt tjänsteansvar. 

13 §. Bedömare av examina. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om bedömare. En-
ligt paragrafens 1 mom. har bedömarna i 
uppgift att utarbeta och bedöma examens-
uppgifterna i examen för auktoriserade trans-
latorer. Bedömarna utses av Utbildningssty-
relsen på ansökan. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall bestäm-
melser om bedömarnas behörighet utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Avsikten är 
att genom förordning av statsrådet föreskriva 
att en bedömare skall ha lämplig högre hög-
skoleexamen och tillräckliga kunskaper i 
språket i fråga. Avsikten är också att förutsät-
ta att personen har deltagit i av Utbildnings-
styrelsen godkänd utbildning för bedömare. 
För att kunna vara verksam som bedömare 
måste personen i fråga vara antecknad i det 
register över bedömare om vilket föreskrivs i 
14 § 

 Det föreslås att i paragrafens 3 mom. tas in 
en hänvisningsbestämmelse till bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar i 
strafflagens 40 kap. I likhet med medlem-
marna i examensnämnden utövar också be-
dömarna offentlig makt, och det föreslås där-
för att innehållet i tjänsteansvaret preciseras 
så att det omfattar straffrättsligt tjänstean-
svar. 

Enligt paragrafens 4 mom. fattar Utbild-
ningsstyrelsen beslut om bedömarnas 
arvoden. 

14 §. Register över bedömare. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om förande av ett 
register över bedömare, om ändamålet med 
registret och vilka uppgifter som införs i re-
gistret och hur de sparas. Enligt paragrafens 
1 mom. skall Utbildningsstyrelsen vara regis-
teransvarig. Syftet med registret är att trygga 
en så enhetlig nivå som möjligt när det gäller 
bedömningen av examensprestationerna. Ett 
annat ändamål är i praktiken att med hjälp av 
registret hitta det antal bedömare som behövs 
vid varje enskilt tillfälle. 

I registret över bedömare införs enligt pa-
ragrafens 2 mom. följande uppgifter: namn, 
personbeteckning och kontaktinformation 
samt uppgifter om i vilket eller vilka språk 
bedömaren har rätt att bedöma examenspre-
stationer. Bedömaren är skyldig att meddela 

ovannämnda uppgifter om sig själv för an-
teckning i registret. För att kunna vara verk-
sam som bedömare måste personen i fråga 
vara antecknad i registret över bedömare.   

Enligt paragrafens 3 mom. antecknas en 
bedömare i registret för fem år. Anteckning-
en kan förnyas på ansökan. En förutsättning 
för detta är att bedömaren alltjämt är behörig 
och att han eller hon upprätthållit sin bedöm-
ningsfärdighet i praktiken. Om väsentliga 
brister eller försummelser framkommer i de 
bedömningar som bedömaren gör, skall Ut-
bildningsstyrelsen ha möjlighet att stryka an-
teckningen ur registret. Innan anteckningen 
stryks bör Utbildningsstyrelsen höra bedöma-
ren. Enligt 29 § i personuppgiftslagen har 
också bedömaren rätt att be att få uppgifterna 
om honom eller henne utplånade ur registret 
över bedömare innan tiden på fem år utgår, 
om han eller hon av någon anledning inte 
längre fungerar som bedömare. I fråga om in-
förande av uppgifter i registret över bedöma-
re samt användning och utlämnande av regi-
strerade uppgifter tillämpas bestämmelserna i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och personuppgiftslagen. 

 
5 kap. Särskilda bestämmelser 

15 §. Register över auktoriserade transla-
torer. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om förande av registret över auktoriserade 
translatorer, ändamålet med registret och vil-
ka uppgifter som införs där. Registeransvarig 
är examensnämnden för auktoriserade trans-
latorer. Syftet med registret är att utöva till-
syn över de auktoriserade translatorernas 
verksamhet. Registret skall också utnyttjas 
vid förlängning av auktorisation. Avsikten är 
att examensnämnden för auktoriserade trans-
latorer på basis av de uppgifter om finns i re-
gistret skall sända blanketter för ansökan om 
fortsatt auktorisation samt anvisningar till de 
auktoriserade translatorer vars auktorisation 
håller på att upphöra.  

I registret införs följande uppgifter: den 
auktoriserade translatorns namn, personbe-
teckning och adress samt uppgifter om från 
vilket språk till vilket språk han eller hon är 
auktoriserad att utföra översättningar. I fråga 
om införande av uppgifter i registret samt 
användning och utlämnande av registrerade 
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uppgifter tillämpas bestämmelserna i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och personuppgiftslagen. Uppgifterna i re-
gistret skall sparas så länge auktorisationen 
är i kraft. Enligt paragrafen skall uppgifterna 
avföras från registret utan obefogat dröjsmål 
och senast 2 månader efter det att auktorisa-
tionen har upphört eller återkallats. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om en 
möjlighet för examensnämnden för auktori-
serade translatorer att lägga ut vissa av de 
personuppgifter som ingår i registret på exa-
mensnämndens webbplats. Eftersom en så-
dan åtgärd i sak kan betraktas som elektro-
niskt utlämnande av personuppgifter, har det 
ansetts ändamålsenligt att ta in en bestäm-
melse om detta i paragrafen. Enligt momen-
tet kan examensnämnden på sin webbplats 
publicera uppgifter om en auktoriserad trans-
lators namn och boningskommun samt från 
vilket språk till vilket språk han eller hon är 
auktoriserad att utföra översättningar. Trans-
latorn skall dock ha rätt att förbjuda publice-
ringen av någon av de uppgifter eller samtli-
ga uppgifter som nämns i momentet.  

16 §. Anmälan om ändringar i uppgifterna. 
I paragrafen förskrivs om en auktoriserad 
translators skyldighet att informera examens-
nämnden för auktoriserade translatorer om 
väsentliga förändringar i förutsättningarna att 
vara verksam som auktoriserad translator och 
i andra förhållanden som inverkar på detta. 
En auktoriserad translator skall enligt para-
grafen meddela examensnämnden om han el-
ler hon inte längre uppfyller villkoren för en 
auktoriserad translator, t.ex. i fråga om hem-
kommun eller stadigvarande boningsort. 
Anmälningsskyldigheten gäller också situa-
tioner då en auktoriserad translator flyttar till 
en annan ort eller helt upphör med sin verk-
samhet. Ändringar måste anmälas utan 
dröjsmål. I praktiken betyder detta att en an-
mälan bör göras senast inom en månad efter 
att ändringen ägt rum. Bestämmelsen är nöd-
vändig för att det skall vara möjligt att ordna 
tillsynen över de auktoriserade translatorer-
nas verksamhet.  

17 §. Avgifter. Enligt paragrafen tas det för 
deltagande i examen för auktoriserade trans-
latorer och för auktorisation ut en avgift, vars 
storlek slås fast genom förordning av under-
visningsministeriet. Bestämmelsen motsvarar 

ministeriets nuvarande behörighet att besluta 
om avgifter. Avgifterna skall basera sig på 
avgifter för offentligrättsliga prestationer en-
ligt vad som bestäms i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992). Avsikten 
är att avgifterna skall motsvara prestationer-
nas självkostnadsvärde. Utbildningsstyrelsen 
skall i sin helhet sörja för examenssystemets 
betalningsrörelse. 

18 §. Användning av benämningen auktori-
serad translator. I paragrafen föreskrivs om 
skydd för yrkesbenämningen auktoriserad 
translator. Enligt lagförslagets 6 § förmodas 
ett översättningsarbete som utförts av en auk-
toriserad translator vara korrekt. Enligt 19 § i 
förslaget har en auktoriserad translator tyst-
nadsplikt. En auktoriserad translators verk-
samhet skall övervakas av examensnämnden 
för auktoriserade translatorer. Av dessa skäl 
är det befogat att benämningen auktoriserad 
translator får användas endast av den som har 
auktoriserats på det sätt som avses i lagför-
slaget. Paragrafen motsvarar i sak 1 § 2 
mom. i den gällande lagen om auktoriserade 
translatorer.  

19 §. Tystnadsplikt. Det föreslås att i lagen 
tas in en bestämmelse om en auktoriserad 
translators tystnadsplikt. I samband med 
översättningsuppdrag kan en auktoriserad 
translator få kännedom om yrkes- och affärs-
hemligheter samt andra sekretessbelagda om-
ständigheter. Av denna anledning behövs be-
stämmelser om tystnadsplikt. I sak motsvarar 
bestämmelsen 6 § i den gällande lagen. Be-
stämmelser om straff för brott mot tystnads-
plikten skall ingå i 23 §. 

20 §. Anmälningsplikt för domstolarna. I 
paragrafen föreskrivs om en domstols skyl-
dighet att informera examensnämnden för 
auktoriserade translatorer om utslag som 
gäller auktoriserade translatorer. Paragrafen 
motsvarar i sak 21 § i den gällande förord-
ningen om auktoriserade translatorer.   

21 §. Examinandens rättsskydd. Den som 
avlägger examen för auktoriserade translato-
rer skall informeras om hur bedömnings-
grunderna har tillämpats på hans eller hennes 
examensprestation. 

Ändring i bedömningen av en examen får 
inte sökas genom besvär. Bedömningen av 
examen gäller inte individens lagstadgade 
rättigheter eller skyldigheter, utan avläggan-



 RP 39/2007 rd  
  

 

19

de av examen ger personen en fördel. Det är 
således inte fråga om ett sådant beslut om in-
dividens rättigheter eller skyldigheter som 
avses i 21 § 1 mom. i grundlagen och som 
skall bli behandlat vid domstol. Den som bli-
vit underkänd i examen skall dock ha rätt att 
yrka rättelse. Rättelse yrkas hos examens-
nämnden för auktoriserade translatorer. Rät-
telseyrkandet skall tillställas examensnämn-
den inom 30 dagar från den tidpunkt då per-
sonen har tagit del av beslutet. I sak motsva-
rar bestämmelsen 9 § 2 mom. i den gällande 
lagen om auktoriserade translatorer.  

I paragrafens 3 mom. skall föreskrivas om 
behandlingen av rättelseyrkanden i examens-
nämnden för auktoriserade translatorer. En-
ligt den skall Utbildningsstyrelsen för be-
handlingen av rättelseyrkanden i examens-
nämnden utse en tillfällig medlem. Denna 
skall ha särskild kunskap i de språk som av-
ses i rättelseyrkandet. Ändring i ett beslut 
med anledning av rättelseyrkande kan inte 
sökas genom besvär. 

22 §. Ändringssökande. Enligt paragrafen 
skall ett beslut som gäller auktorisation eller 
dess återkallande kunna överklagas. Ändring 
söks genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len. I praktiken överklagas beslut hos den 
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den 
sökandes hemkommun är belägen. Bestäm-
melsen motsvarar 9 § 1 mom. i den gällande 
lagen om auktoriserade translatorer. 

 23 §. Straffbestämmelser. Paragrafen in-
nehåller straffbestämmelser om missbruk av 
benämningen auktoriserad translator och om 
brott mot tystnadsplikten. Paragrafen mot-
svarar i sak bestämmelserna i 10 § i den gäl-
lande lagen om auktoriserade translatorer. 

 
6 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

24 §. Ikraftträdande. Paragrafens 1 mom. 
innehåller en normal ikraftträdandebestäm-
melse.  

Genom lagen upphävs enligt paragrafens 2 
mom. lagen om auktoriserade translatorer 
jämte ändringar. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan åtgärder 
som verkställigheten av lagen förutsätter vid-
tas innan lagen träder i kraft. Avsikten är 
bl.a. att starta beredningen av en reform av 

innehållet i examen för auktoriserade transla-
torer och av tillsättandet av examensnämn-
den för auktoriserade translatorer. 

25 §. Övergångsbestämmelser. Paragrafen 
innehåller övergångsbestämmelser. Enligt 
paragrafens 1 mom. skall den rätt att vara 
verksam som auktoriserad translator som ba-
serar sig på nuvarande lagstiftning som sådan 
förbli i kraft i fem år från den nya lagens 
ikraftträdande. Enligt momentet skall rätten 
vara i kraft oavsett översättarens ålder. Syftet 
med bestämmelsen är att benämningen (på 
finska "virallinen kääntäjä") inte längre skall 
användas efter den fem år långa övergångs-
perioden, som bör anses skälig. Om en per-
son med denna benämning vill fortsätta efter 
övergångsperioden skall han eller hon på det 
sätt som anges i paragrafens 2 mom. ansöka 
om rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall de som för 
närvarande har rätt att vara verksamma som 
auktoriserade translatorer på ansökan kunna 
få rätt att vara verksamma som auktoriserade 
translatorer. Av dem krävs ingen sådan exa-
men eller försäkran som ingår i lagförslaget. 
De skall däremot vara kända för tillförlitlig-
het, ha uppnått myndighetsåldern, inte ha 
förklarats omyndiga och ha hemkommun i 
Finland eller vara fast bosatta i en medlems-
stat i Europeiska unionen eller i någon annan 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. De som inte längre upp-
fyller dessa förutsättningar kan fråntas rätten 
att vara verksamma som auktoriserade trans-
latorer.  

På en auktoriserad translator som enligt pa-
ragrafens 2 mom. ansöker om rätt att vara 
verksam som auktoriserad translator tilläm-
pas inte bestämmelsen i 3 § om tidsbegrän-
sad rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator. En rätt som har beviljats med stöd 
av 2 mom. skall gälla utan övre åldersgräns. 
Intyget över rätt att vara verksam som aukto-
riserad translator skall i dessa fall ges av-
giftsfritt. 

För att examenssystemet för auktoriserade 
translatorer skall fungera är det viktigt att sy-
stemet kommer igång så effektivt som möj-
ligt med start den 1 januari 2008. Detta förut-
sätter bl.a. att examensgrunderna för auktori-
serad translator bereds i god tid. Den nuva-
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rande translatorsexamensnämnden bör därför 
vid behov innan examensnämnden för aukto-
riserade translatorer tillsätts kunna ge utlå-
tanden t.ex. om examensgrunderna. Det före-
slås att en bestämmelse om detta tas in i pa-
ragrafens 3 mom. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall den för-
teckning över auktoriserade translatorer som 
förts av translatorsexamensnämnden utgöra 
en del av registret över auktoriserade transla-
torer. 

Enligt paragrafens 5 mom. skall en hänvis-
ning i någon annan lag eller förordning till 
den lag om auktoriserade translatorer som 
upphävs och den benämning som avses där 
efter den föreslagna lagens ikraftträdande 
avse en hänvisning till den föreslagna lagen 
och den benämning som avses där. 

 
2  Närmare bestämmelser och  

föreskrif ter  

I propositionen föreslås att rätten att vara 
verksam som auktoriserad translator på vissa 
villkor skall kunna beviljas en person som 
inte har avlagt examen för auktoriserad trans-
lator. Villkoret är då att personen har avlagt 
filosofie magisterexamen eller någon annan 
högre högskoleexamen som innehåller studi-
er i översättningsvetenskap omfattande minst 
60 studiepoäng. Avsikten är att genom för-
ordning av statsrådet föreskriva om studierna 
i översättningsvetenskap så att studierna bör 
innehålla studier för auktoriserad översätt-
ning omfattande minst sex studiepoäng.  

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet utfärda bestämmelser om innehållet i 

examen för auktoriserade translatorer. Den 
del som utvisar den förmåga en auktoriserad 
translator behöver vid yrkesutövningen skall 
testa kännedomen om central yrkespraxis 
samt om författningar och bestämmelser om 
en auktoriserad translators uppgifter. Språk-
kunskaper och översättningsfärdighet utvisas 
i form av en översättning inom området lag 
och förvaltning, som är obligatorisk för alla, 
samt en valfri översättning inom ett special-
område. Den nuvarande uppgiften som utvi-
sar allmänspråklig förmåga slopas. Avsikten 
är också att i förordningen ta in de nuvarande 
bestämmelserna om ordnande och godkän-
nande av examen.  

Det föreslås att närmare bestämmelser om 
sammansättningen på och tillsättningen av 
examensnämnden för auktoriserade translato-
rer, behandlingen av ärenden i examens-
nämnden samt om examensnämndens upp-
gifter utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Avsikten är också att genom förordning 
utfärda närmare bestämmelser om behörighe-
ten för den som fungerar som bedömare, för-
farandet i samband med ansökan om och be-
viljande av auktorisation samt om intygen 
och deras innehåll.  

 
 

3  Ikraft trädande 

Lagen om auktoriserade translatorer före-
slås träda i kraft den 1 januari 2008.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om auktoriserade translatorer 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap.  

Tillämpningsområde 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om rätten att vara 
verksam som auktoriserad translator och om 
examenssystemet för auktoriserade translato-
rer. 

 
2 kap. 

Auktorisation av translatorer samt laggilla 
översättningar 

2 § 

Behörighet för auktoriserad translator 

Som auktoriserad translator kan godkännas 
en för tillförlitlighet känd person som har 
uppnått myndighetsåldern och som 

1) inte har förklarats omyndig, 
2) har hemkommun i Finland enligt lagen 

om hemkommun (201/1994) eller som är 
stadigvarande bosatt i en medlemsstat i Eu-
ropeiska unionen eller i någon annan stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, och som 

3) har godkänts i den examen för auktorise-
rade translatorer som avses i denna lag. 

Examen enligt 1 mom. 3 punkten krävs inte 
av en person som har avlagt filosofie magis-
terexamen eller någon annan högre högsko-
leexamen som innehåller studier i översätt-
ningsvetenskap omfattande minst 60 studie-
poäng, om denna person ansöker om rätt att 
göra översättningar som auktoriserad transla-
tor utgående från ett språkpar som ingår i ex-
amen enbart till sitt modersmål eller till det 
språk han eller hon behärskar bäst (A-
arbetsspråk). Närmare bestämmelser om stu-
dierna i översättningsvetenskap utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

 
3 § 

Auktorisation av translatorer  

Rätt att vara verksam som auktoriserad 
translator beviljas för en tid av fem år en per-
son som uppfyller villkoren i 2 §. Före aukto-
riseringen skall personen avge en skriftlig 
försäkran för auktoriserad translator. 

En auktorisation kan på ansökan förlängas 
med högst fem år i sänder, om sökanden un-
der auktorisationens giltighet har varit verk-
sam som auktoriserad translator och fortfa-
rande uppfyller villkoren i 2 §. 

Närmare bestämmelser om ansökan om och 
beviljande av auktorisation samt om försäk-
ran för auktoriserad translator och hur den 
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avges utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  

 
4 § 

Intyg över auktorisation 

Över auktorisation av en translator utfärdas 
ett intyg, där det nämns från vilket språk till 
vilket språk översättaren har rätt att utföra 
översättningar i egenskap av auktoriserad 
translator. Närmare bestämmelser om utfär-
dandet av intyget samt dess innehåll och un-
dertecknarna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
5 § 

Återkallelse av auktorisation 

Om en auktoriserad translator inte längre 
uppfyller de villkor om vilka föreskrivs i 
denna lag eller om han eller hon på något an-
nat sätt har visat sig vara uppenbart olämplig 
som auktoriserad translator, kan auktorisa-
tionen återkallas. Innan auktorisationen åter-
kallas skall translatorn ges tillfälle att bli 
hörd. Ett beslut om återkallande skall utan 
dröjsmål kungöras i den officiella tidningen. 

 
6 § 

Laggill översättning 

En översättning som utförts av en auktori-
serad translator är laggill, om den inte visas 
vara felaktig.  

 
3 kap. 

Examen för auktoriserade translatorer 

7 § 

Examen 

I examen för auktoriserade translatorer vi-
sas språkkunskaper och översättningsförmå-
ga i examensspråken samt annan förmåga 
som en auktoriserad translator behöver vid 
yrkesutövningen. Närmare bestämmelser om 
examen och innehållet i examens olika delar 

samt om ordnande av examen och godkän-
nande av examen utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

I grunderna för examen anges de språkkun-
skaper och den översättningsfärdighet som 
krävs i examen för auktoriserade translatorer, 
den förmåga som behövs för att vara verk-
sam som auktoriserad translator samt på vil-
ket sätt färdigheterna skall visas och de all-
männa grunderna för bedömningen av exa-
men.  

Beslut om examensgrunderna, examens-
språken och från vilket språk till vilket språk 
översättning kan utföras samt examensupp-
gifterna fattas av utbildningsstyrelsen sedan 
den examensnämnd som avses i 11 § givit 
sitt utlåtande i saken. 

Benämningen examen för auktoriserade 
translatorer får användas endast för en exa-
men som avses i denna paragraf. 

 
 

8 § 

Intyg 

Över godkänd examen för auktoriserade 
translatorer utfärdas ett intyg. Närmare be-
stämmelser om utfärdande av intyget samt 
om dess innehåll och undertecknarna utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

 
 

9 § 

Examensregister 

I syfte att följa hur examen för auktorisera-
de translatorer fungerar och för att spara 
uppgifter om avlagda examina finns ett regis-
ter över examen för auktoriserade translato-
rer. Registeransvarig för examensregistret är 
utbildningsstyrelsen. I registret införs exami-
nandens namn, personbeteckning, examens-
språken och från vilket språk till vilket språk 
översättningen gjorts, examensresultatet, 
namnet på den som bedömt examenspresta-
tionen, tidpunkten för prestationen samt nöd-
vändig kontaktinformation. Uppgifterna spa-
ras i examensregistret i 30 år.  
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4 kap. 

Verkställandet av examenssystemet för  
auktoriserade translatorer 

10 § 

Administrationen av examenssystemet  
för auktoriserade translatorer 

Utbildningsstyrelsen svarar för administra-
tionen och utvecklandet av examenssystemet 
för auktoriserade translatorer samt för tillsy-
nen över verkställandet av examen för aukto-
riserade translatorer.  

 
 

11 § 

Examensnämnden för auktoriserade  
translatorer 

I samband med utbildningsstyrelsen finns 
en examensnämnd för auktoriserade transla-
torer som utbildningsstyrelsen tillsätter för 
högst fem år i sänder. Examensnämnden har 
en ordförande, en vice ordförande och sju öv-
riga medlemmar. För var och en av dem ut-
ses en personlig suppleant. Examensnämn-
den har rätt att anlita sakkunniga. 

Medlemmarna i examensnämnden skall fö-
reträda inrättningar som ger utbildning för 
översättningsbranschen, yrkesverksamma 
auktoriserade translatorer och dem som anli-
tar auktoriserade translatorers tjänster. Ord-
föranden och vice ordföranden skall vara 
sakkunniga inom språk och översättning 
samt väl förtrogna med verksamheten som 
auktoriserad translator. En av medlemmarna 
och dennes personliga suppleant skall ha av-
lagt högre högskoleexamen i juridik.  

Närmare bestämmelser om examensnämn-
dens sammansättning och tillsättning samt 
behandlingen av ärenden i examensnämnden 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  

Utbildningsstyrelsen beslutar om arvoden 
till medlemmarna i examensnämnden och 
sakkunniga samt sköter examensnämndens 
betalningsrörelse, bokföring och arkiv. 

 
 
 

12 § 

Examensnämndens uppgifter 

Examensnämnden för auktoriserade trans-
latorer har i uppgift att bevilja och återkalla 
auktorisationer, utöva tillsyn över de auktori-
serade translatorernas verksamhet, godkänna 
examen och utfärda intyg över avlagd exa-
men, sörja för arrangemangen kring verkstäl-
landet av examen för auktoriserade translato-
rer samt vara registeransvarig enligt vad som 
föreskrivs i 15 §. Nämnden kan dessutom ta 
initiativ till utveckling av examenssystemet. 
Närmare bestämmelser om examensnämn-
dens uppgifter utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  

På de medlemmar i examensnämnden som 
sköter uppgifter som avses i 1 mom. tilläm-
pas bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar.  

 
13 § 

Bedömare av examina 

För utarbetande och bedömning av uppgif-
terna i examen för auktoriserade translatorer 
utser utbildningsstyrelsen på ansökan ett be-
hövligt antal bedömare. 

Bestämmelser om bedömarnas behörighet 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  

På bedömare som sköter uppgifter som av-
ses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar. 

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om be-
dömarnas arvoden. 

 
14 § 

Register över bedömare 

I syfte att trygga en enhetlig bedömning av 
examensprestationerna finns ett register över 
bedömare. Registeransvarig är utbildnings-
styrelsen. En bedömare är skyldig att för an-
teckning i registret meddela sitt namn, sin 
personbeteckning, nödvändig kontaktinfor-
mation samt uppgifter om i vilket eller vilka 
språk han eller hon har rätt att bedöma exa-
mensprestationer. 
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En bedömare antecknas i registret för fem 
år. Anteckningen kan förnyas på ansökan 
förutsatt att bedömaren alltjämt har den be-
hörighet som föreskrivs med stöd av 13 § och 
att bedömningsfärdigheten har upprätthållits i 
praktiken. Om väsentliga brister eller för-
summelser framkommer i bedömningarna, 
kan utbildningsstyrelsen efter att ha hört be-
dömaren stryka anteckningen före giltighets-
tidens utgång. 

 
 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

15 § 

Register över auktoriserade translatorer 

För att utöva tillsyn över de auktoriserade 
translatorernas verksamhet och över förlängd 
auktorisation för examensnämnden för aukto-
riserade translatorer ett register. I registret 
över auktoriserade translatorer införs en auk-
toriserad translators namn, personbeteckning 
och adress samt uppgifter om från vilket 
språk till vilket språk han eller hon är aukto-
riserad att utföra översättningar. Uppgifterna 
skall avföras från registret utan obefogat 
dröjsmål och senast 2 månader efter det att 
auktorisationen har upphört eller återkallats. 

Examensnämnden kan på sin webbplats 
publicera uppgifter om en auktoriserad trans-
lators namn, bosättningskommun samt från 
vilket språk till vilket språk han eller hon är 
auktoriserad att utföra översättningar. Trans-
latorn har dock rätt att förbjuda att uppgifter 
som gäller honom eller henne själv publice-
ras. 

 
 

16 § 

Anmälan om ändringar i uppgifterna 

En auktoriserad translator skall utan dröjs-
mål informera examensnämnden om väsent-
liga förändringar i förutsättningarna att vara 
verksam som auktoriserad translator och i 
andra förhållanden som inverkar på detta.  

 

17 § 

Avgifter 

För deltagande i examen för auktoriserade 
translatorer och för auktorisation tas ut en 
avgift i form av en offentligrättslig prestation 
enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). Närmare bestämmelser 
om avgiftens storlek utfärdas genom förord-
ning av undervisningsministeriet. 

 
18 § 

Användning av benämningen auktoriserad 
translator 

Benämningen auktoriserad translator får 
endast användas av den som har auktoriserats 
enligt denna lag. 

 
19 § 

Tystnadsplikt 

En auktoriserad translator får inte för ut-
omstående olovligen röja eller till egen fördel 
utnyttja vad han eller hon har fått kännedom i 
denna uppgift.  

 
20 § 

Anmälningsplikt för domstolarna 

En domstol skall lämna ett meddelande till 
examensnämnden för auktoriserade translato-
rer om ett utslag av domstolen genom vilket 
någon har dömts till straff med stöd av 23 § 
eller genom vilket en auktoriserad translator 
har dömts till straff för ett brott som han eller 
hon har begått i egenskap av translator. 

 
21 § 

Examinandens rättsskydd 

Den som avlägger examen för auktorisera-
de translatorer skall informeras om hur be-
dömningsgrunderna har tillämpats på hans 
eller hennes examensprestation. 

I bedömningen av en examen för auktorise-
rade translatorer får ändring inte sökas ge-
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nom besvär. Den som har blivit underkänd i 
examen för auktoriserade translatorer har rätt 
att yrka rättelse hos examensnämnden för 
auktoriserade translatorer. Rättelseyrkandet 
skall tillställas examensnämnden inom 30 
dagar från den tidpunkt då den som blivit un-
derkänd i examen har tagit del av beslutet 
och av hur bedömningsgrunderna tillämpats 
på examensprestationen. 

För behandlingen av ett rättelseyrkande ut-
ser utbildningsstyrelsen i examensnämnden 
för auktoriserade translatorer en tillfällig 
medlem som skall ha särskild kunskap i de 
språk som avses i rättelseyrkandet. Om sö-
kande av ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkande gäller vad som bestäms i 
första meningen i 2 mom. 

 
 

22 § 

Ändringssökande 

Ett beslut av examensnämnden för auktori-
serade translatorer som gäller auktorisation 
eller dess återkallande får överklagas hos 
förvaltningsdomstolen enligt vad som be-
stäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

 
 

23 § 

Straffbestämmelser 

Den som i strid med bestämmelserna i 
denna lag använder benämningen auktorise-
rad translator skall för brott mot bestämmel-
serna om auktoriserade translatorer dömas 
till böter, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag.  

Till straff för brott mot tystnadsplikt enligt 
19 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i 
strafflagen (39/1889), om gärningen inte ut-
gör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag.  

 
 
 
 
 
 

6 kap.  

Ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelser 

 
24 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 23 

december 1988 om auktoriserade translatorer 
(1148/1988) jämte ändringar.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
 

25 § 

Övergångsbestämmelser 

Sådan rätt att vara verksam som auktorise-
rad translator som har beviljats före denna 
lags ikraftträdande gäller i fem år från ikraft-
trädandet. På sådana personer tillämpas vad 
som i denna lag föreskrivs om auktoriserade 
translatorer. De får dock inte använda den 
benämning som föreskrivs i denna lag.  

De som när denna lag träder i kraft har rätt 
att vara verksamma som auktoriserade trans-
latorer får, utan att avlägga examen och avge 
försäkran, på ansökan rätt att vara verksam-
ma som auktoriserade translatorer enligt 
denna lag, om de uppfyller de villkor som fö-
reskrivs i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den-
na lag. På dem tillämpas inte den tidsbegrän-
sade rätt som föreskrivs i 3 § och någon av-
gift för ett intyg enligt 4 § tas inte ut.  

Den translatorsexamensnämnd som avses i 
lagen om auktoriserade translatorer fortsätter 
sin verksamhet och ger de utlåtande som av-
ses i 7 § 1 mom. tills den examensnämnd 
som avses i 11 § har tillsatts. 

Den förteckning över auktoriserade transla-
torer som förts av translatorsexamensnämn-
den utgör en del av det register över auktori-
serade translatorer som anges i denna lag.  

En hänvisning i någon annan lag eller för-
ordning till den lag om auktoriserade transla-
torer som upphävs genom denna lag och den 
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benämning som avses där avser efter denna 
lags ikraftträdande en hänvisning till denna 

lag och den benämning som avses här.  

————— 
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