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TAUSTATIETOLOMAKE JA ETUKÄTEISTEHTÄVÄ  
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VIITTOMAKIELEN JA PUHEVAMMAISTEN TULKKAUKSEN KOULUTUS / Tulkki (AMK) 

240 op 

 

 

HENKILÖTIEDOT 
 

 __________________________________________  
Sukunimi  

 

 ______________________________________________  

Henkilötunnus (pakollinen) 

 

 ______________________________________________  

Äidinkieli 

 ______________________________________________  

 Etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 

 

 

 

 

 ______________________________________________  

 Koulusivistyskieli 

 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

 __________________________________________  
Lähiosoite 

 

 ______________________________________________  

Puhelin 

 ______________________________________________  

 Postinumero ja postitoimipaikka 

 

 ______________________________________________  

Sähköpostiosoite 

 

 

KOULUTUSTAUSTA 
 
Peruskoulutus / yleissivistävä koulutus 

 
 ____________________________________________  

Yleissivistävä koulutus (peruskoulu/lukio/muu) 

 

 

 ____________________________________________  

Muu yleissivistävä koulutus 

 

 ____________________________________________  

Muu yleissivistävä koulutus 

 _____________________________  

 Päättötodistus (kk/v) 

 

 

 _____________________________  

 Todistus (kk/v) 

 

 _____________________________  

 Todistus (kk/v) 

 __________________  

 Koulutuksen pituus 

 vuosina 

 

 __________________  

 Koulutuksen pituus 

 

 __________________  

 Koulutuksen pituus 

 

 
Ammatillinen koulutus / korkeakoulututkinto 

 
 ______________________________  

Tutkinto 

 

 ___________________________  

Oppilaitos 

 

 _______________  

 Päättötodistus 

 (kk/v) 

 __________________  

 Koulutuksen pituus 

 vuosina 

 

 

Koulutusalaan liittyvä jatko- ja täydennyskoulutus 

 
 ______________________________  

Koulutus 

 

 ______________________________  

Koulutus 

 ___________________________  

 Oppilaitos 

 

 ___________________________  

 Oppilaitos 

 _______________  

 Ajankohta (pvm) 

 

 _______________  

 Ajankohta (pvm) 

 __________________  

 Koulutuksen pituus 

 

 __________________  

Koulutuksen pituus 

 
 

Valokuva 
 
 
 
 



KIELITAITO
Olen suorittanut seuraavat viittomakielen, viittomien tai puhevammaisten kommunikaatiomenetelmien 

kurssit: 

 ______________________________ 

Kurssin nimi 

 ______________________________ 

Kurssin nimi 

 ______________________________ 

Kurssin nimi 

 ____________________________________  

 Paikka 

 ___________________________  

 Paikka 

 ___________________________  

Paikka 

 _______________  

 Aika 

 _______________  

 Aika 

 _______________  

 Aika 

 __________________ 

 Kesto (kk) 

 __________________ 

 Kesto (kk) 

 __________________ 

 Kesto (kk) 

Muu kielitaito 

 ___________________ 

Kieli 

 ___________________ 

Kieli 

puhun 

kirjoitan 

ymmärrän 

puhun 

kirjoitan 

ymmärrän 

(merkitse rasti X) 

 hyvin  melko hyvin  huonosti

 hyvin  melko hyvin  huonosti

 hyvin  melko hyvin  huonosti

 hyvin  melko hyvin  huonosti

 hyvin  melko hyvin  huonosti

 hyvin  melko hyvin  huonosti

TERVEYDENTILA 
Onko sinulla sellaisia terveydentilaan liittyviä riskejä, jotka liittyvät tulkkausalalla toimimiseen? (katso liite 

Humanistiselle ja kasvatusalalle hakeutuvan terveydentilasuositus)  

Tarvittaessa opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen 

arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. 

 Ei  Kyllä, lisätietoja: __________________________________________________ 

Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden 

vaarantamisen vuoksi? 

Opiskeluoikeus voidaan perua, jos hakija ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa 

peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä.  

 Ei  Kyllä, koska 

1) terveydelliset tekijät ovat olleet esteenä opinnoille tai

2) olen vakavasti vaarantanut muiden henkilöiden turvallisuuden tai terveyden.

Liitteet Liitä tämän lomakkeen mukaan kopiot yhteishakulomakkeesta (voit tulostaa nettihakemuksen sen täytön 

yhteydessä) ja tutkintotodistuksistasi. Tulostus- tai kopiointimahdollisuutta ei valintakoepäivinä ole. 

Palautus Lomake liitteineen palautetaan Lyyti-palvelussa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00. 

ALLEKIRJOITUS 

____________________________________________ _________________________________________ 
Paikka ja aika  Hakijan allekirjoitus 
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KIINNOSTUS ALAA, TULKIN AMMATTIA JA DIAKIA KOHTAAN 

Määrittele lyhyesti ”tulkki”. Käytä apuna lähteitä ja merkitse käyttämäsi lähde määritelmän loppuun. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Miksi sinusta tulisi hyvä tulkki? Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia sinulla on tulkin ammattia ajatellen? 

Kumpi kiinnostaa sinua enemmän, puhevammaisten tulkki vai viittomakielen tulkki? Kummaksi soveltuisit 

paremmin ja miksi?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Miksi olet hakenut juuri Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen 

koulutukseen? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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