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Laki
oikeustulkkirekisteristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeustulkkirekisteri

Opetushallitus ylläpitää oikeustulkkirekisteriä, jonka tarkoituksena on edistää oikeu-
dellisissa asioissa riittävän pätevien tulkkien saatavuutta. 

2 §

Oikeustulkkirekisterilautakunta

Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä ja oikeustulkkirekisteristä poistamisesta päät-
tää Opetushallituksen yhteydessä toimiva oikeustulkkirekisterilautakunta, jonka Opetus-
hallitus asettaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Oikeustulkkirekisterilautakunta valvoo oikeustulkkirekisteriin merkittyjen tulkkien toi-
mintaa.

Opetushallitus päättää oikeustulkkirekisterilautakunnan jäsenten palkkiot ja vastaa oi-
keustulkkirekisterilautakunnan hallintoasioista.

Oikeustulkkirekisterilautakunnan tehtävistä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

3 §

Oikeustulkkirekisterilautakunnan kokoonpano

Oikeustulkkirekisterilautakuntaan nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
vähintään neljä muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Vara-
jäseneen sovelletaan mitä tässä laissa säädetään jäsenestä.

Lautakunnan jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa tulkin ammatissa toimivia ja vä-
hintään yhden oikeustulkkauspalvelujen käyttäjiä. Vähintään yhden oikeustulkkirekisteri-
lautakunnan jäsenen tulee olla suorittanut muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto
kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Lisäksi vähintään yh-
dellä jäsenellä tulee olla korkeakoulujen tulkkaus- ja käännösalan opetuksen asiantunte-
musta ja yhdellä jäsenellä muun tulkkaus- ja käännösalan opetuksen asiantuntemusta.

Lautakunnan jäsenen tehtävästä eronneen jäsenen tilalle nimetään uusi jäsen lautakun-
nan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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4 §

Päätöksenteko oikeustulkkirekisterilautakunnassa

Oikeustulkkirekisterilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat läsnä.

Päätöksenteosta ja asioiden käsittelystä lautakunnassa voidaan säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.

5 §

Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytykset

Oikeustulkkirekisterilautakunta merkitsee oikeustulkkirekisteriin hakemuksesta tulkin:
1) joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu;
2) joka on suorittanut:
a) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla säädetyn tutkin-

torakenteen mukaisen oikeustulkin erikoisammattitutkinnon; tai
b) tulkin tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon ja vähintään 35 opintopisteen tai

sitä vastaavan laajuiset oikeustulkkauksen opinnot;
3) joka on antanut oikeustulkkirekisterilautakunnalle kirjallisen vakuutuksen ja jota ei

hakemista edeltävän kolmen vuoden aikana ole poistettu oikeustulkkirekisteristä 7 §:n 1
momentin 3 tai 4 kohdan perusteella.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tutkinto tai opinnot on suoritettu aikaisemmin
kuin viisi vuotta ennen oikeustulkkirekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen vi-
reille tuloa, on rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä, että hakija osoittaa ylläpitäneensä
oikeustulkkaustaitoaan.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin siitä, miten oikeustulkkaustaidon yl-
läpitäminen voidaan osoittaa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1
momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista soveltuvista korkeakoulututkinnoista ja
oikeustulkkauksen opinnoista sekä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen sisäl-
löstä.

6 §

Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen voimassaolo

Edellä 5 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä tulkki merkitään oikeustulkkirekisteriin
viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Oikeustulkkirekisterilautakunta antaa tulkille to-
distuksen rekisteriin merkitsemisestä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkem-
min tulkille annettavan todistuksen sisällöstä.

Oikeustulkkirekisteriin merkitseminen voidaan 1 momentissa tarkoitetun määräajan
jälkeen hakemuksesta uusia, jos 5 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset edelleen täytty-
vät ja tulkki osoittaa ylläpitäneensä oikeustulkkaustaitoaan hakemista edeltäneiden viiden
vuoden aikana. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen uusimista voi hakea aikaisintaan
kuusi kuukautta ennen 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä.

7 §

Oikeustulkkirekisteristä poistaminen

Oikeustulkkirekisterilautakunnan on poistettava tulkki oikeustulkkirekisteristä, jos
tulkki:

1) pyytää sitä kirjallisesti;
2) ei täytä 5 §:n 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä;
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3) on tuomioistuimen tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, jonka hän on tehnyt
tulkkina toimiessaan;

4) on muutoin tulkkina toimiessaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan
oikeustulkkina.

Tulkkia ei kuitenkaan poisteta rekisteristä, jos edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tun tuomion antamisesta tai 4 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta on kulunut yli kolme
vuotta.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu asia tulee lautakunnan ratkaistavaksi tuomio-
istuimen 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen perusteella. Edellä 1 momentin 4 kohdassa tar-
koitettu asia tulee lautakunnan ratkaistavaksi tulkkia koskevan kirjallisen kantelun tai vi-
ranomaisen ilmoituksen perusteella.

8 §

Oikeustulkkirekisteriin merkittävät tiedot

Oikeustulkkirekisteriin merkitään tulkin nimi, henkilötunnus ja osoite sekä tiedot rekis-
teriin merkitsemisen edellytyksenä olevasta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta
tutkinnosta tai opinnoista sekä oikeustulkkaustaidon ylläpitämisestä. Osoitetietojen lisäk-
si oikeustulkkirekisteriin voidaan tulkin pyynnöstä merkitä sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero ja muu yhteystieto.

Oikeustulkkirekisteriin merkityn tulkin on viipymättä ilmoitettava oikeustulkkirekiste-
rilautakunnalle rekisteriin merkittyjen tietojensa muuttumisesta.

Oikeustulkkirekisteriin merkityt tiedot on poistettava ilman aiheetonta viivytystä jos
merkitsemisen voimassa olo on päättynyt, tulkki on poistettu rekisteristä tai oikeustulkki-
rekisterilautakunta on saanut tiedon rekisteriin merkityn tulkin kuolemasta. Tieto tulkin
poistamisesta rekisteristä 7 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdan perusteella on kuitenkin säily-
tettävä kolme vuotta rekisteristä poistamisesta.

9 §

Oikeustulkkirekisterin tietojen käsitteleminen

Oikeustulkkirekisteriin merkittyjen tietojen julkisuudesta ja käsittelystä säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa
(523/1999).

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momen-
tissa säädetään, oikeustulkkirekisteristä voidaan yleisen tietoverkon välityksellä julkaista
tiedot rekisteriin merkityn tulkin nimestä ja siitä, missä kielissä hän on suorittanut tämän
lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai opinnot. Rekisteriin merkityn
tulkin pyynnöstä yleisen tietoverkon välityksellä voidaan julkaista myös tulkin toiminta-
alue, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu yhteystieto. Rekisteriin merkityllä tulkilla
on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen julkaiseminen.

Yleisen tietoverkon välityksellä voidaan julkaista 2 momentissa tarkoitetut tiedot tiet-
tyä toiminta-aluetta, tulkkauskieltä tai tulkin nimeä koskevan yksittäishaun tuloksena saa-
tuna listauksena.

10 §

Maksut

Oikeustulkkirekisterilautakunta perii hakijalta maksun 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:n 2
momentissa tarkoitetun hakemuksen käsittelemisestä. Maksusta säädetään valtion maksu-
perustelaissa (150/1992) ja sen nojalla.
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11 §

Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen on ilmoitettava oikeustulkkirekisterilautakunnalle ratkaisustaan, jolla
rekisteriin merkitty tulkki on todettu syyllistyneen rikokseen, jonka hän on tehnyt tulkkina
toimiessaan.

12 §

Muutoksenhaku

Oikeustulkkirekisterilautakunnan päätökseen, joka koskee oikeustulkkirekisteriin mer-
kitsemistä, oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen uusimista tai oikeustulkkirekisteristä
poistamista, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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