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TULKKAUSPALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ 

 

1. Vähimmäisvaatimukset 

Tulkilta edellytettävä(t) tutkinto/tutkinnot tulee olla suoritettuna viimeistään 31.12.2013.  

Jos tulkkirekisterin ylläpitäjä vaihtuu sopimuskauden aikana, palveluntuottajan vastuulla on 
huolehtia tulkkiensa kuuluminen myös uuden ylläpitäjän hallinnoimaan tulkkirekisteriin. 

 

a. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, viittomakielen tai viitotun puheen tulkkaus (Tulkin 
tiedot 5b -lomake) 

Tulkkauspalvelua tuottavien henkilöiden tulee kuulua Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpi-
tämään tulkkirekisteriin ja heillä tulee olla suoritettuna viittomakielen tulkin tulkkirekisterikoe. 
Lisäksi heillä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista koulutuksista tai vastaava ulkomailla 
suoritettu tutkinto tai koe: 

 asioimistulkkikurssi 

 1-vuotinen viittomakielentulkin koulutusohjelma 

 2-vuotinen viittomakielentulkin koulutusohjelma 

 3-vuotinen opistotason viittomakielen tulkin koulutusohjelma (120 ov) 

 viittomakielentulkki AMK (210 op/140 ov) 

 viittomakielentulkki AMK (240 op/160 ov) 
 

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake) 

Tulkkauspalvelua tuottavien henkilöiden tulee kuulua Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpi-
tämään tulkkirekisteriin ja heillä tulee olla suoritettuna kirjoitustulkkauksen tulkkirekisterikoe tai 
sitä edeltänyt nopeuskoe. Lisäksi heillä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista koulutuksista 
tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto tai koe: 

 3-vuotinen opistotason viittomakielen tulkin koulutusohjelma (120 ov), johon sisältyy 
kirjoitustulkkauksen opinnot 

 viittomakielentulkki AMK (210 op/140 ov tai 240 op/160 ov) –tutkinto, johon sisältyy kir-
joitustulkkausopinnot 

 Kuulonhuoltoliitto ry:n (Kuuloliitto ry:n) järjestämä kirjoitustulkkauskurssi 

 Vähintään 20 opintopisteen kirjoitustulkkauksen erikoistumisopinnot 
 
c. Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu, viittomakielen tai viitotun puheen tulkkaus 

(Tulkin tiedot 5b -lomake) 

Tulkkauspalvelua tuottavien henkilöiden tulee kuulua Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpi-
tämään tulkkirekisteriin. Lisäksi heillä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista koulutuksista tai 
vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto tai koe: 

 asioimistulkkikurssi 

 1-vuotinen viittomakielentulkin koulutusohjelma 

 2-vuotinen viittomakielentulkin koulutusohjelma 

 3-vuotinen opistotason viittomakielen tulkin koulutusohjelma (120 ov) 

 viittomakielentulkki AMK (210 op/140 ov) 
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 viittomakielentulkki AMK (240 op/160 ov) 
 

SEKÄ 

 opistotason tutkinnossa suoritettuna kuurosokeille tulkkaamiseen pätevöittävät opinto-
jaksot kuten esimerkiksi kuurosokeiden menetelmät, tulkkausharjoittelu kuurosokeiden 
tulkkauksessa, tulkkaus kuurosokeille ja kuuroutuneille TAI 

 ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä suoritettuna suuntautumisvaihtoehtona tulk-
kaus kuuroutuneille ja kuurosokeille TAI 

 vähintään 10 opintopisteen laajuiset kuulonäkövammaisten tulkkausta koskevat eri-
koistumisopinnot tai kurssit, jotka antavat riittävät valmiudet toimia kuulonäkövammais-
ten tulkkina sekä opastaa ja kuvailla tulkkauksen yhteydessä. Tällaisia kursseja on 
esimerkiksi 

o tulkkaus kuurosokeille 
o kuurosokeille tulkkauksen käytännöt ja menetelmät 
o taktiilit kommunikaatiomenetelmät 
o monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille 

 
Kuulonäkövammaisille tulkkausta koskevat erikoistumisopinnot tai kurssit tulee olla suoritettu-
na viimeistään 31.12.2015 mennessä. Koulutuksen tulee olla alan oppilaitosten järjestämää tai 
heidän kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutusta. Kela suosittelee myös kuurosokeille tulk-
kauksen tulkkirekisterikokeen suorittamista sopimuskauden aikana. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että suosituksen mukaista edellytystä ei tarvitse täyttää tarjousvaiheessa, koska kysees-
sä ei ole vähimmäisvaatimus vaan suositus. 
 

TAI 

 Kuurojen Liitto ry:n järjestämä kuulonäkövammaisten vapaa-ajan tulkin koulutus 
 

d. Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b-lomake)  
 

Tulkkauspalvelua tuottavien henkilöiden tulee kuulua Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpi-
tämään tulkkirekisteriin ja heillä tulee olla suoritettuna kirjoitustulkkauksen tulkkirekisterikoe tai 
sitä edeltänyt nopeuskoe. Lisäksi heillä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista koulutuksista 
tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto tai koe: 

 

 3-vuotinen opistotason viittomakielen tulkin koulutusohjelma (120 ov), johon sisältyy 
kirjoitustulkkauksen opinnot 

 viittomakielentulkki AMK (210 op/140 ov tai 240 op/160 ov) -tutkinto, johon sisältyy kir-
joitustulkkausopinnot 

 Kuulonhuoltoliitto ry:n (Kuuloliitto ry:n) järjestämä kirjoitustulkkauskurssi 

 Vähintään 20 opintopisteen kirjoitustulkkauksen erikoistumisopinnot 
 

SEKÄ 

 opistotason tutkinnossa suoritettuna kuurosokeille tulkkaamiseen pätevöittävät opinto-
jaksot kuten esimerkiksi kuurosokeiden menetelmät, tulkkausharjoittelu kuurosokeiden 
tulkkauksessa, tulkkaus kuurosokeille ja kuuroutuneille TAI 

 ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä suoritettuna suuntautumisvaihtoehtona tulk-
kaus kuuroutuneille ja kuurosokeille TAI 

 vähintään 10 opintopisteen laajuiset kuulonäkövammaisten tulkkausta koskevat eri-
koistumisopinnot tai kurssit, jotka antavat riittävät valmiudet toimia kuulonäkövammais-
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ten tulkkina sekä opastaa ja kuvailla tulkkauksen yhteydessä. Tällaisia kursseja on 
esimerkiksi 

o tulkkaus kuurosokeille 
o kuurosokeille tulkkauksen käytännöt ja menetelmät 
o taktiilit kommunikaatiomenetelmät 
o monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille 

 
Kuulonäkövammaisille tulkkausta koskevat erikoistumisopinnot tai kurssit tulee olla suoritettu-
na viimeistään 31.12.2015 mennessä. Koulutuksen tulee olla alan oppilaitosten järjestämää tai 
heidän kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutusta. Kela suosittelee myös kuurosokeille tulk-
kauksen tulkkirekisterikokeen suorittamista sopimuskauden aikana.. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että suosituksen mukaista edellytystä ei tarvitse täyttää tarjousvaiheessa, koska kysees-
sä ei ole vähimmäisvaatimus vaan suositus. 
 

e. Puhevammaisten tulkkauspalvelu (Tulkin tiedot 5c -lomake) 

Tulkkauspalveluja tuottavalla henkilöstön pitää täyttää vähintään yksi seuraavista pätevyys-
vaatimuksista: 

 Tulkki AMK, suuntautuminen puhevammaisten tulkkauspalveluun 

 puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto  

 AAC-koulutus ja vähintään neljän (4) vuoden työkokemus puhevammaisen henkilön tulkki-
na toimimisesta  

 

Työkokemusta laskettaessa sivutoimenaan tulkkausta tehneellä työkokemusta tulee olla vä-
hintään kahdeksan (8) vuotta, jos tulkkaustunteja on ollut enintään keskimäärin 15 tuntia vii-
kossa. Työkokemus tulee olla hankittu 1.1.2004 jälkeiseltä ajalta ja sen tulee olla puhevam-
maisten tulkilta edellytettävän tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittua työkokemusta. 

Työkokemusta laskettaessa ei oteta huomioon perhe- tai muun vapaan aikaista työkokemusta. 

 

2. Vieraiden kielten tulkkaamista koskevat vaatimukset 

 

a. Keskitason mukainen kielitaito 

 

Vieraan kielen, esimerkiksi englannin kielen tulkkausta tarjoavalla tulkilla tulee olla riittävä kie-
len osaaminen. Tulkki itse arvioi oman osaamisensa tason paitsi kielilisään oikeuttavan, vähin-
tään yleisen kielitutkinnon tason 5 mukaisen kielitaidon osalta.  

Keskitason kielitaito (vähintään yleisen kielitutkinnon tason 3/ B1 mukainen kielitaito) riittää 
tulkkaamiseen ns. turistimatkoilla sekä pienissä keskusteluissa. Siitä ei makseta kielilisää eikä 
tulkin tarvitse toimittaa todistuskopioita osaamisen osoittamiseksi. 

 Esimerkkejä tason 3 mukaisesta kielitaidosta: 

 suoritettuna taso 3 yleisessä kielitutkinnossa 

 korkeakoulututkintoon kuuluvan vieraan kielen opinnot vähintään arvosanalla tyydyttävä 

 korkeakoulussa vähintään 15 opintoviikon opinnot ko. kielessä  

 ylioppilastodistuksen arvosana a-kielenä suoritetussa kielessä vähintään cum laude appro-
batur tai b-kielenä suoritetussa kielessä vähintään eximia cum laude approbatur (tai lauda-
tur, jos tutkinto suoritettu ennen vuotta 1996) 

 The Cambridge First Certificate in English (FCE)  
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b. Vaativan tason mukainen kielitaito 

 

Jos tulkki tarjoaa vaativan tason tulkkauspalvelua jollakin vieraalla kielellä, hänellä tulee olla 
ko. kielestä suoritettuna opintoja tai tutkinto.  Jos henkilö on äidinkieleltään muu kuin suomen- 
tai ruotsinkielinen, esimerkiksi englanninkielinen, todistuskopiota ei tarvita. Kielilisään oikeut-
taa vähintään yleisen kielitutkinnon tason 5/ C1 mukainen kielitaito tulkkauskielessä ja että ky-
seessä on vaativa tulkkaus, jossa vieraan kielen käyttötarve on ennakkoon tiedossa. Kieli-
lisään oikeuttavan kielitaidon osoittamiseksi tulee tarjoukseen liittää todistuskopio suoritetusta 
kielitutkinnosta tai -opinnoista. 

 Esimerkkejä tason 5 mukaisesta kielitaidosta 

 suoritettuna taso 5 yleisessä kielitutkinnossa 

 kyseisellä kielellä hankittu koulusivistys 

 kyseisellä kielellä suoritettu korkeakoulun kypsyysnäyte 

 korkeakoulututkintoon kuuluvan vieraan kielen opinnot vähintään arvosanalla hyvä 

 korkeakoulussa vähintään 35 opintoviikon opinnot ko. kielessä 

 The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai The Cambridge Certificate of Profi-
ciency in English (CPE) 

 
Ks. määritelmä liitteestä 1 Hankittavan palvelun kuvaus ja korvausperusteet liitteestä 7 Hin-
noittelun perusteet. Vieraiden kielten osaaminen ja taitotasot ilmoitetaan Tulkin tiedot -
lomakkeella ja kopiot suoritetuista tutkinnoista tulee toimittaa lomakkeen liitteenä. Tulkki sitou-
tuu tuottamaan tulkkauspalvelua Tulkin tiedot -lomakkeella ilmoittamillaan kielillä. 

 

3. Siirtymäajat 

 

a. Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu 

Tulkki voi tarjota kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua ilman kohdassa 1 c) tai 1 d) vaadittu-
ja erikoistumisopintoja 31.12.2015 asti. 

Kuulonäkövammaisille tulkkaamista koskevien erikoistumisopintojen osalta opintojen tulee olla 
suoritettuna viimeistään 31.12.2015. Kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua voi 1.1.2016 al-
kaen tuottaa vain vähimmäisvaatimukset täyttävä tulkki. Kela tarkistaa tammikuussa 2016 eri-
koistumisopintojen suoritukset ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelun tuotteet tullaan pois-
tamaan niiltä tulkeilta, jotka eivät täytä kohdissa 1 c) ja d) määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia.  

 

b. Vieraan kielen tulkkaus/ vaativa taso 

Tulkki voi tarjota vaativan tason vieraan kielen tulkkauspalvelua ilman kohdassa 2 b) vaadittu-
ja opintoja 31.12.2015 asti. Kielilisään oikeuttavat opinnot tai tutkinnot tulee olla suoritettuna 
viimeistään 31.12.2015. Vaativan tason vieraan kielen tulkkauspalvelua voi 1.1.2016 alkaen 
tuottaa vain sellainen tulkki, jolla on todistettu osaaminen ko. vieraasta kielestä. Kela tarkistaa 
tammikuussa 2016 kieliopintojen tai -tutkintojen suoritukset ja kielitaitomerkinnät tullaan pois-
tamaan niiltä tulkeilta, jotka eivät täytä kohdassa 2 b) määriteltyjä vaatimuksia.  

 

4. Muut vaatimukset 

a. Vaativan tason tulkkaus 

Vaativan tason tulkkausta tuottavilla tulkeilla tulee olla 1.1.2014 mennessä hankittu vähintään 
kolmen (3) vuoden työkokemus päätoimisena viittomakielen-, kirjoitus- tai puhevammaisten 
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tulkkina toimimisesta. Sivutoimenaan tulkkausta tehneellä työkokemusta tulee olla vähintään 
kuusi (6) vuotta, jos tulkkaustunteja on ollut enintään keskimäärin 15 tuntia viikossa. Työko-
kemus tulee olla hankittu 1.1.2004 jälkeiseltä ajalta ja sen tulee olla ao. tulkkauslajin tulkin tut-
kinnon suorittamisen jälkeen hankittua työkokemusta 

Työkokemusta laskettaessa ei oteta huomioon perhe- tai muun vapaan aikaista työkokemusta.  

 

b. Tulkin lähtöpiste 

Tulkilla tulee olla yksi lähtöpiste, josta hänen katsotaan lähtevän päivän ensimmäiseen tulk-
kaustapahtumaan ja johon hän palaa päivän viimeisen tulkkaustapahtuman jälkeen. Lähtöpis-
te toimii laskutuksen alkupisteenä ja loppupisteenä. Jos tulkki on muuttamassa ennen vuo-
denvaihdetta eikä tarkka lähtöpiste ole vielä tiedossa, lähtöpiste voidaan ilmoittaa tarjoukses-
sa paikkakuntatasolla (esim. Turku).    

 

c. Tulkin työskentelyalue 

Tulkki ilmoittaa työskentelyalueensa liitteessä 5d. Tulkki on velvollinen ottamaan vastaan pro-
fiiliinsa sopivat työskentelyalueelle sijoittuvat tulkkaustilaukset. Välitys voi tarvittaessa tiedus-
tella palveluntuottajalta tulkin käytettävyyttä tulkin työskentelyalueen ulkopuolelle sijoittuvaan 
tulkkaustilaukseen. 

Tulkille ei voi määritellä tuote- tai asiakasryhmäkohtaisia työskentelyalueita, vaan työskentely-
alue kattaa kaikki tulkin tarjoamat palvelut.  

Samaa tulkkia ei voi tarjota täytenä resurssina molemmilla välitysalueilla. Välitysalueiden raja-
alueilla työskentelevän tulkin työskentelyalueen määräytyminen on kuvattu liitteessä 1 Hankit-
tavan palvelun kuvaus.  

 

5. Tulkkaustuotteet 

Palveluntuottaja ilmoittaa tulkkikohtaiset tulkkaustuotevalikoimat Tulkin tiedot -lomakkeella. 
Tulkki sitoutuu tuottamaan ko.. tuotteen mukaista tulkkauspalvelua, jos tuote on merkitty hä-
nen tuotevalikoimaansa. Tulkin tuotevalikoimassa ei voi olla sellaisia tuotteita, joita palvelun-
tuottaja ei ole tarjonnut tarjouksessaan. 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkin tuotevalikoimassa on hänen taitotasoaan vastaavat 
tuotteet.  

 
6. Henkilöstömuutokset 

Jos tulkki lähtee pois palveluntuottajan resursseista joko väliaikaisesti tai pysyvästi, tulee re-
surssi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä korvaamaan uudella resurssilla. Tällaisista palvelun 
tuottamiseen vaikuttavista henkilöstön muutoksista tulee ilmoittaa mahdollisimman hyvissä 
ajoin Kelan terveysosastolle (ks. liite 1 Hankittavan palvelun kuvaus, kohta 9).   

 

7. Henkilöstön tietojen ilmoittaminen 

 

Palveluntuottaja täyttää jokaisesta tulkista Tulkin tiedot -lomakkeen tai -lomakkeet, jos tulkki 
tarjoaa sekä kuulo- että puhevammaisten tulkkauspalvelua sekä kokoaa tulkkien tiedot Yh-
teenveto tulkkauspalvelun tuottajan henkilöstöstä -lomakkeelle 5a. Tulkin tiedot -lomakkeella 
annetut tiedot ovat palveluntuottajaa sitovia. 
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Palveluntuottaja ilmoittaa tarjoamansa henkilöresurssit joko ilmoittamalla tulkin nimen tai muun 
tunnistetiedon (esim. numerokoodi tai kirjainlyhenne N.N.), jonka avulla tiedot voidaan toden-
taa ennen sopimuksen allekirjoittamista tai viimeistään 31.12.2013. Palveluntuottaja voi ilmoit-
taa resurssikseen myös pitkillä vapailla (äitiys-, vanhempain- tms. vapailla) olevan henkilös-
tönsä siten, että henkilön nimen tai tunnisteen jälkeen merkitään arvio ajankohdasta, jolloin ko. 
henkilö on käytettävissä tulkkaukseen. 

Jos palveluntuottaja tarjoaa resurssiksi tulkkiopiskelijaa, jolla on tarjousta jätettäessä vielä 
opinnot kesken ja joka on valmistumassa ennen 31.12.2013, resurssin hyväksyminen vahvis-
tetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Jos palveluntuottajalla ei ole tarjouksen jättämishetkellä vielä henkilöstöä rekrytoituna, tällöin 
tulee täyttää Tulkin tiedot -lomake jokaisesta suunnitellusta tulkkiresurssista, jonka palvelun-
tuottaja aikoo rekrytoida ennen sopimuskauden alkua. Lomake toimii tällöin ns. rekrytointi-
suunnitelmana, jonka toteutuminen tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.   

Tarkemmat tiedot tulkin käyttämistä tulkkausmenetelmistä kirjataan tulkkiprofiililomakkeelle, 
jonka Kela toimittaa palveluntuottajalle hankintapäätöksen yhteydessä. Täytetyt tulkkiprofiili-
lomakkeet tulee palauttaa mahdollisimman pian Kelaan. Loppuvuonna 2013 tutkintonsa suorit-
tavien osalta tulkkiprofiililomakkeen voi toimittaa vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
 
Tulkin päätoimisella työskentelyllä tarkoitetaan päätyönään tulkkauksen tekemistä. Sivutoimi-
nen työntekijä tekee tulkkaustyötä päätoimen (joku muu työ) ohella. Työsuhteen laadulla (tun-
tityöntekijä/ kuukausipalkkainen työntekijä) ei ole resurssien tarjoamisen kannalta merkitystä.  

 
8. Henkilöstöstä toimitettavat liitteet 

 
Palveluntuottajan tulee liittää tarjoukseen Tulkin tiedot -lomakkeiden lisäksi seuraavat tutkinto- 
tai kurssitodistuskopiot tulkkausta tuottavan henkilöstön pätevyyden todentamiseksi 
 
 kirjoitustulkkaus 

o kopio tutkintotodistuksesta ja/tai opintorekisteriote, josta suoritetut kirjoitustulk-
kausopinnot näkyvät, jos kirjoitustulkkauspätevyys on hankittu osana viittomakie-
lentulkin perustutkintoa 

 kuulonäkövammaisille tulkkaus 
o kopio tutkintotodistuksesta ja/tai opintorekisteriote, josta suoritetut kuurosokeille 

tulkkaamisen opinnot näkyvät TAI 
o kopio suoritettujen erikoistumisopintojen tai kurssien kurssitodistuksesta 

 puhevammaisille tulkkaus 
o kopio suoritetusta tulkki AMK, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon tai 

AAC-ohjaajan tutkintotodistuksesta 
 vaativan tason vieraan kielen tulkkaus 

o kopio suoritetusta kielitutkintotodistuksesta TAI 
o kopio tutkintotodistuksesta ja/tai opintorekisteriote, josta ilmenee kohdassa 2 b) 

määritelty kielitaito 


