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Vill du bli lagöversättare? Vad kännetecknar översättning av författningstexter och andra myndighetstexter? Under 
läsåret 2019 –2020 anordnar HY+ en utbildning i författningsöversättning. Utbildningen hålls i samarbete med Hel-
singfors universitets humanistiska och juridiska fakultet samt statsrådets kansli.

Målsättning

Syftet med utbildningen är att utbilda nya författningsöversättare från finska till svenska med intresse av att översätta myn-
dighetsspråk och lagtexter. Avsikten är att tillgodose efterfrågan på kompetenta översättare inom statsförvaltningen. Målen 
är att deltagarna efter genomförd utbildning

• har fördjupat sig i författningsöversättning och kan verka som sakkunniga lagöversättare,
• har utvecklat sin förmåga att översätta och reflektera över egna och andras översättningar,
• känner till vilka källor, termer och begrepp som används i översättning av lagtexter och inom myndighetsspråket,
• vet hur myndighetsspråk och författningsöversättning skiljer sig från övrig översättning och
• är observanta på språkriktighet i sin egen verksamhet.

Utbildningen ger deltagarna praktisk, teoretisk och yrkesinriktad kunskap för att kunna arbeta som författningsöversättare 
från finska till svenska, antingen som en del av statliga organisationer (t.ex. svenska språkenheten vid statsrådets kansli, 
olika ministerier), företag (översättningsbyråer) eller som egenföretagare.   

Innehåll

Innehållet omfattar teman som berör lag- och myndighetsspråk, processer kring hur lagar skapas samt språkvård och ter-
minologi. Dessa teman behandlas under närstudiedagar och genom övningar som utförs på egen tid. Den egna utvecklings-
processen stöds även via grupphandledningsträffar, där deltagarna diskuterar sina översättningar tillsammans med erfarna 
lagöversättare och språkvetare.

Utbildningshelhetens preliminära innehåll:

• Normhierarkier och hur lagar kommer till
• Lag- och myndighetsspråket
• Informationssökning och källkritik
• Språkriktighet i översättning av författningstexter
• Terminologi i författningstexter
• Lagteknik för översättare

Utbildning för författningsöversättare, 20 sp
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Målgrupp

Utbildningen är avsedd förpersoner med god stilistisk förmåga som har viss erfarenhet av att översätta texter från 
finska till svenska och har intresse för att översätta myndighetstexter och lagar. Personer med lämplig examen i t.ex. 
översättning, språk, juridik, polisväsende, samhällsvetenskaper, ekonomi eller förvaltning är behöriga att söka till ut-
bildningen. Även studerande som är i slutskedet av sina studier kan lämna in en ansökan.

Ansökan och urval

Ansökan ska lämnas in senast 31.3.2019. Cv och ett fritt formulerat motivationsbrev (150–200 ord) ska bifogas.

För dem som sökt till utbildningen arrangeras ett gemensamt urvalsprov 15.4.2019 kl. 12–16 (platsen meddelas senare). 
Utgående från resultatet i urvalsprovet kallas en del sökande till en lämplighetsintervju. Intervjuerna hålls 21–23.5.2019 kl. 
9–16. Intervjun tar ca 30 minuter och deltagarna får själva välja en lämplig tid för sin intervju. De som kallas till intervju får 
besked om detta efter 3.5.2019. 

Till utbildningen antas 15 personer och urvalet baserar sig på de sökandes utbildning och erfarenhet, framgången i urvals-
provet samt den lämplighet och motivation för författningsöversättning som kommit fram i intervjun. Beslut om antagning 
fattas i slutet av maj 2019.

Utbildningens genomförande och program

Utbildningens omfattning är 20 studiepoäng (sp) och den består av närstudiedagar, smågruppshandledning, ett eget arbete 
med bl.a. översättningsuppgifter samt ett slutprov. Praktiska översättningsuppgifter kombineras med föreläsningar och 
övningar i juridiskt språkbruk.

Ett noggrannare program är under arbete och publiceras snarast möjligt. Preliminärt ingår det under läsåret 2019–2020 
fem närstudiedagar (heldagar) samt fyra grupphandledningsträffar (ca 2–3 timmar/träff). Därtill får deltagarna också indi-
viduell handledning en gång under utbildningens gång (handledningstiden kommer deltagarna överens om med sin handle-
dare). Utbildningen sträcker sig över ett läsår och kan utföras vid sidan om förvärvsarbete och studier.

Utbildare

I utbildningen medverkar sakkunniga inom lagtextöversättning och juridik. Som grupphandledare fungerar erfarna 
lagöversättare och språkvetare. Därtill har hela gruppen en gemensam handledande tutorlärare vars uppgift är att fung-
era som mentor för gruppen. En mer detaljerad förteckning över alla medverkande sakkunniga delges senare.

Pris/kostnader

Helsingfors universitet har beviljat strategiska medel för att genomföra utbildningen. Merparten av utbildningen finan-
sieras med dessa medel. De som antas till utbildningen debiteras en deltagaravgift på ca 300 euro + moms. 

Med finansieringen och deltagaravgiften bekostas bl.a. utbildarnas och grupphandledarnas arvoden, utgifter som 
uppstår i samband med antagningsprocessen, HY+ utgifter som uppstår i samband med administration och planering 
av utbildningen samt för- och eftermiddagskaffe på utbildningsdagarna.  Eventuella resor, övernattningar och övriga 
måltider måste var och en betala själv.

Anmälan och antagning

Anmäl dig till urvalsprovet senast 31.3.2019 på adressen hyplus.helsinki.fi/oversattare. Fyll i alla uppgifter som efter-
frågas i anmälningsformuläret. Skicka även ditt cv och ett fritt formulerat motivationsbrev på 150–200 ord i samband 
med ansökan.

Ytterligare information: 
Kundchef Kaija Junttila
kaija.junttila@helsinki.fi
050 318 0296


