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Om bilagorna till blanketten Ansökan om rätt att få verka som auktoriserad translator med stöd av 
högskoleexamen 
 
 

Studieinnehåll i högre högskoleexamen 
 
I 2 paragrafens 2 moment i lagen om auktoriserade translatorer 1231/2007 sägs:  
”examen krävs inte av en person som har avlagt filosofie magisterexamen eller någon annan högre 
högskoleexamen som innehåller studier i översättningsvetenskap omfat-tande minst 60 
studiepoäng, om denna person ansöker om rätt att göra översättningar som auktoriserad 
translator utgående från ett språkpar som ingår i examen enbart till sitt modersmål eller till det 
språk han eller hon behärskar bäst (A -arbetsspråk). Närmare bestämmelser om studierna i 
översättningsvetenskap utfärdas genom förordning av statsrådet.” 

 
I 1 paragrafen i Statsrådets förordning om auktoriserade translatorer 1232/2007 preciseras att 
”Studierna i översättningsvetenskap är teoretiska och praktiska universi-tetsstudier. I dem ska ingå 
studier omfattande minst sex studiepoäng i auktoriserad översättning.” 

 
Försäkran för auktoriserad translator 
  
Skriv ut och fyll i blanketten i den bifogade filen med försäkran för auktoriserad transla-tor. 
Underteckna blanketten och bifoga den till ansökan. 

 
I paragraf 3 i förordning 1232/2007 sägs att försäkran för auktoriserad translator är föl-jande:  
”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min verksamhet som auktoriserad 
trans-lator samvetsgrant och efter bästa förmåga ska utföra mig anförtrodda uppdrag och inte till 
egen fördel utnyttja eller olovligen yppa vad jag får vetskap om i denna verksamhet.” 

 
Bestyrkande av riktigheten hos ansökningens bilagor 
 
Examensnämnden för auktoriserade translatorer kräver för sin behandling att rik-tigheten hos alla 
kopierade sidor av följande handlingar ska vara bestyrkta (notarius publicus):  

▪ av fakulteten godkänt betyg över högre högskoleexamen av vilket de lagstadgade 60 
sp framgår  

▪ examensutdrag 
▪ i studierna ingående 6 sp studier i auktoriserad översättning 

 
Alla kopierade sidor som gäller examen och genomförandet av denna ska vara officiellt bestyrkta 
för att ansökan ska kunna behandlas av Examensnämnden för auktoriserade translatorer. 

 
Fastställande av modersmål 
Modersmålet kan fastställas genom ett utdrag ur befolkningsdatasystemet som fås av magistraten 
i hemkommunen. Uppgifter om person jämte familjeförhållanden, Ändamål: rätt att verka som 
auktoriserad translator. En modellsida över de uppgifter som behövs i utdraget bifogas detta brev. 
Utdraget bifogas i original.  
Obs! Intyget över rätten att verka som auktoriserad translator är avgiftsbelagt. 

 
Ansökan med bilagor skickas på adressen 
Registraturen 
Utbildningsstyrelsen 
PB 380, 00531 Helsingfors. 

 


