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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulkkikeskuksen taustaa

• Lahden kh:n päätös 9.3.1998 / §168: erottiin Hämeen 

tulkkikeskuksesta ( Hämeenlinna) ja perustettiin Lahden seudun 

tulkkikeskus Lahden ja sen lähikuntien pakolaisten vastaanoton 

aiheuttamiin tulkkaustarpeisiin 

• Valtion rahoitus vuoteen 2005 saakka, Työministeriön alaista 

toimintaa

• Vuonna 2006 siirryttiin valtion suorasta rahoituksesta 

palvelun tilaajien laskutukseen ja tulkkauksia alettiin välittää 

muillekin kuin pakolaistaustaisille

• Pakolais- ja paluumuuttajataustaisten tulkkauksiin valtiolta 

100 %:n korvaus jälkikäteisenä laskutuksena 

• Lainsäädäntö edellyttää tulkkausta ( hallintolaki, lait potilaan ja 

asiakkaan oikeuksista, ulkomaalaislaki) :  viranomaisen on 

huolehdittava asian tulkitsemisesta ja kääntämisestä , jos 

maahanmuuttaja ei osaa viranomaisissa käytettävää suomen tai 

ruotsin kieltä.  



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Kuntalain ( 626/2013) kilpailuneutraliteettia 

koskeva säädös 1.9.2013

• Kunnan on yhtiöitettävä 1.1.2015 alkaen toimintansa, jota se 

harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla: tulkkauspalvelut ovat 

tällainen tehtävä

• Lahden ratkaisu: tulkkikeskusta ei yhtiöitetty, vaan kunta supisti 

toiminnan omia palveluitaan koskevaksi, ulkopuolisille ei enää 

myyty palveluja kuin vähäisessä määrin

• Kunta voi tuottaa palvelut yhteistyössä muiden kuntien kanssa, 

jolloin seudullinen toiminta edelleen onnistui muiden kuntien kanssa 

tehtävien yhteistyösopimuksien perusteella 

• 1.1.2017 siirtyi Hykyyn: tulkittiin, että koska Hyky on kuntien 

omistama, voi tulkkauksia edelleen välittää myös peruskuntien 

tarpeeseen ( lähinnä sivistyspalvelut ja varhaiskasvatus) eikä 

yhtiöittämistä tarvita 



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulkkikeskuksen nykyinen toiminta 

• Sijaitsee Lahden sosiaalikeskuksessa Vapaudenkadulla

• Tehtävänä tulkkien välitys ja valtionkorvausten 

koordinointi ja hakeminen  

– 3  omaa tulkkia: 2  venäjänkielen tulkkia ja 1 arabiankielen tulkki

– 3 palvelusihteeriä, tulkkien välitys ja laskutus

• TA 2018: nettokulut 1 112 649 €,  ennuste elokuun 2018 

toteuman perusteella  1 324 614 €

• Tulkkauspalvelujen ostot  TA 2018: 606 700 €,      

ennuste elokuun toteuman perusteella  1 060 050 €

• Valtionkorvaukset TA 2018:  884 511 €,                 

ennuste 1 326 766 € elokuun toteuman perusteella 



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulkkikeskuksen nykyinen toiminta

• Suurimpia tulkkauskieliä ( 2017) : 

– arabia, venäjä, kurdisorani, persia, dari

– venäjänkielen tulkkaustarve vähenee paluumuuton päätyttyä 

• Kaikkiaan tulkittu  38 kielelle 

• Sote-alan tulkkaukset 63  %

• Muut ( sivistys, oikeus, VOK ym.)  37 %. 

• Ei - pakolaistaustaisten tulkkaukset 27 %. 

• Tulkkauspalvelujen tuottaminen kilpailutettu, viimeinen 

optio päättyy 31.8.2019



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulkkikeskuksen nykyinen toiminta
• Tulkkikeskus välittää tulkkauksia kaikille hykyn kunnille kaikenlaisiin 

tulkkaustarpeisiin

• Valtionkorvauksen piirissä olevien pakolaisten  tulkkauksia ei 

laskuteta toimialoilta tai kunnilta, vaan niihin haetaan valtionkorvaus 

suoraan hykyn toimesta

– kun kunta on tehnyt sopimuksen  ELY-keskuksen kanssa  ( sopimus kuntaan 

osoittamisesta ja kotoutumisen tukemisesta)

– ja hyvinvointikuntayhtymän kanssa sopimuksen laskutuskäytännöstä (Hartola, 

Hollola, Lahti, Orimattila, Pukkila) 

• Jos kunnalla ei ole em. sopimuksia,  lähetetään lasku kunnalle myös 

pakolaistaustaisten tulkkauskuluista. Kunta hakee valtionkorvaukset 

itse, jos on tehnyt sopimuksen ELY:n kassa ( Kärkölä, Asikkala) 

• Valtionkorvauksiin ei ole oikeutta ilman ELY:n kassa tehtyä 

sopimusta ( Iitti, Padasjoki, Myrskylä) 

• Ei- valtionkorvauksen piirissä olevat tulkkaukset laskutetaan aina 

tilaajalta tulkkaushinnaston mukaisesti 



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulkkaustunnit kunnittain

• Valtionkorvauksen piirissä ajalla 1.1.-30.6.2018:

– Hartola 17 h, 16 kertaa

– Hollola 90:38 h, 66 kertaa

– Lahti 5636:51 h, 4121 kertaa

– Orimattila 57:35 h, 52 kertaa

• Ei valtionkorvattavat 

– Hollola 2 h, 2 kertaa

– Lahti 256:45 h, 231 kertaa

– Orimattila 1 h, 1 kertaa

– Pukkila 2:30 h, 2 kertaa

• Vrt pakolaistaustaisia asukkaita 5/18: Lahdessa 947, 

Orimattilassa 13, Hollolassa 18, Hartolassa 12

• Lisäksi tulkkausta myydään vähäisessä määrin mm 

Heinolalle



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tulevaisuus

• Sote-maku-uudistus :

– Ei ole sote-toimintaa, toiminta omana toimintana päättyy 

– Laki maahanmuuttajien kotouttamisen tukemisesta muuttuu 

siten, että valtionkorvauksia ei enää saada korvamerkittynä, 

vaan ne siirtyvät laskennallisina  yleiskatteelliseen sote-maku-

rahoitukseen 

• Miten hoidetaan toiminta  1.9. 2019 – 31.12.2020 ja  sotessa? 

– Pääkaupunkiseudun  kuntien A-tulkkaus Oy:tä  voisi ottaa 

tulkkikeskuksen toiminnan 

– Ajetaan palvelu  alas ja hankitaan jatkossa palvelut markkinoilta 

( kunnat omansa ja Hyky omansa) 

– Säilytetään palvelu soteen saakka: edellyttää 

tulkkauspalvelujen kilpailuttamista➔ lopetettava tai yhtiöitettävä 

soten tullessa: pieni toimija, jota ei kannata yhtiöittää


