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Tidigare auktoriserad translators ansökan om att få verka som auktoriserad translator enligt gällande 
lag 
 
Lagen om auktoriserade translatorer (1231/2997) trädde i kraft 1.1.2008. Genom den upphävdes den tidigare 
lagen (1146/1988). Om rätt att vara verksam som auktoriserad translator som beviljats före den nya lagen stadgas 
i 25 paragrafen. 
 
Rätten gäller i fem år från lagens ikraftträdande eller fram till 31 december 2012. Under denna tid tillämpas på 
sådana personer till tillämpliga delar det som står i den nya lagen om auktoriserade translatorer. Hon eller han får 
dock inte använda benämningen "auk-torisoitu kääntäjä" på finska. 
 
En person som när den nya lagen trätt i kraft har rätt att verka som auktoriserad transla-tor (fi. ”virallinen 
kääntäjä) får på ansökan verka som auktoriserad translator utan att ge-nomföra examen eller avge försäkran i 
enlighet med den nya lagen om hon eller han i övrigt uppfyller de föreskrivna kraven. Intyg utfärdas mot avgift. 
 
Ansökningsförfarande 
 
Den som beviljats auktorisation enligt den tidigare lagen kan skriftligt ansöka om rätt att verka som auktoriserad 
translator hos Examensnämnden för auktoriserade translatorer på adressen: 
 
Registraturen 
Utbildningsstyrelsen 
 
PB 380, 00531 Helsingfors. 
 
Ansökan ska göras på blanketten Tidigare auktoriserad translators ansökan om att få verka som auktoriserad 
translator (lag 1231/2007). 
 
Om sökandens hemkommun inte är i Finland ska till ansökan bifogas behörig utländsk myndighets intyg som 
motsvarar finländskt ämbetsintyg eller annat mot-svarande intyg. 
 
Intyg över modersmål avser ett utdrag ur befolkningsregistret som fås hos magistraten i hemkommunen 
(uppgifter om person jämte familjeförhållanden) och vars ändamål är rätt att få verka som auktoriserad 
translator. En modellsida över de uppgifter som behövs i utdra-get bifogas detta brev. Utdraget bifogas i original. 
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