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Palveluhinnasto 1.1.2023 lähtien 
TULKKAUSPALVELUT 

 

     Perustaso/tunti/tulkki Vaativa taso/tunti/tulkki 

Viittomakielen tulkkaus  83,00 €   105,00 € 

Puhevammatulkkaus   93,00 €   116,00 € 

Kirjoitustulkkaus   93,00 €   116,00 € 

Oikeustulkkaus   -    161,00 € 

 

Matka-aika    21,00 €  

Iltalisä klo 18-22   +15% 

Yölisä klo 22-06   +30% 

Lauantailisä    +30% 

Sunnuntai- ja arkipyhälisä  +100% 

Kuurosokeiden tulkkauslisä  +30% 

Matkakulut    toteutuneen mukaan 

Live tai tulkkauksen taltiointi 10,00 € 

 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva lain mukainen arvonlisävero. Hinnat ovat verottomia, mikäli tilattu 

tulkkauspalvelu on arvonlisäverolain 38§ mukaiseen sosiaalihuoltoon tai tulkkauspalvelua järjestetään lain 

nojalla tai avustetaan valtion varoin. 

Tulkkaustunnit veloitetaan alkavalta 30 minuutilta. Vähimmäislaskutusaika on yksi tunti. Jos tulkkauksen 

toteutunut kesto on pidempi kuin tilattu aika, laskutetaan toteutuneen keston mukaisesti alkavalta 30 

minuutilta. Muutoin laskutetaan tilatun ajan mukaan. 

Matka-aika veloitetaan alkavalta 15 minuutilta toteutuneen kokonaiskeston mukaan. Matka-ajalta ei veloiteta 

lisiä. 

Vaativan tason tulkkauksia ovat konferenssit, seminaarit, teatteritulkkaus ja vieraan kielen tulkkaukset. Vieraan 

kielen tulkkauksia ovat tulkkaukset, joissa puhuttu kieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai käytetään kansainvälistä 

viittomista.  

Kuurosokeiden tulkkauslisä sisältää opastuksen, kuvailun ja erilaiset kuurosokeiden tulkkausmenetelmät. 

Kuurosokeiden tulkkauslisä veloitetaan koko tulkkauksen laskutettavalta ajalta. 

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia, tilaajalta ei veloiteta mitään. 
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Etätulkkaus  

Tulkkaus voidaan toteuttaa myös etätulkkauksena, jolloin tilaaja, asiakas tai tulkki on fyysisesti eri paikassa. 

Etätulkkaus toteutetaan suojatulla yhteydellä siten, että tulkki on palveluntuottajan studiossa. Yhteys otetaan 

tietokoneen tai tablettilaitteen välityksellä. Etätulkkaus tulee tilata etukäteen. Etätulkkauksessa 

minimilaskutusaika on puoli tuntia. 

Peruutusehdot 

Tilaus veloitetaan kokonaisuudessaan, jos peruutus tehdään myöhemmin kuin kaksi arkipäivää (48 tuntia) ennen 

tilaisuuden alkamisaikaa. Jos peruutus tehdään, kun tulkki on jo ehtinyt lähteä matkaan, veloitetaan myös 

toteutuneet matkakulut ja matka-ajan korvaus. 

Tarjouspyyntö 

Pyydä erillinen tarjous pidemmistä esim. koko päivän kestävistä tai usein toistuvista tulkkauksista. Teemme 

mielellämme tarjouksen tilaisuutenne erityispiirteet huomioiden.   

Tulkkaustilanteet, joissa tulkkaus taltioidaan tai esitetään live-lähetyksenä (esim. stream tai tv-lähetys) 

hinnoitellaan aina tilannekohtaisesti.  

 

Ota yhteyttä! 

Palvelemme Sinua! 
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