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Tolkbeställning.fi prislista 2023 
 

     Basnivå/timme  Krävande nivå/timme 

Teckenspråkstolkning  83,00 €   105,00 € 

Tolkning till talhandikappade 93,00 €   116,00 € 

Skrivtolkning    93,00 €   116,00 € 

Tolkning i rätten   -    161,00 € 

 

Resetid    21,00 €  

Kvällstillägg kl 18-22   +15% 

Nattillägg kl 22-06   +30% 

Lördagstillägg    +30% 

Söndags- och helgdagstillägg +100% 

Tillägg för tolkning till dövblinda +30% 

Resekostnader   enligt faktiska kostnaden 

Live och inspelning av tolkning 10,00 € 

Därtill debiterar vi den giltiga momsen. Priserna är skattefria, ifall den beställda tolkningstjänsten är för socialvård 

enligt momslagens 38§ eller om tolkningstjänsten ordnas enligt lagen eller stöds av statliga medel. 

Tolkningstimmarna faktureras enligt varje påbörjad 30 minuter. Minimifaktureringstid är en timme, förutom 

gällande distanstolkning 30 minuter. Om tolkningen överskrider den beställda tiden, faktureras den faktiska tiden 

enligt varje påbörjade 30 minuter. I övriga fall faktureras den beställda tiden. 

Resetid faktureras enligt varje påbörjad 15 minuter enligt faktisk helhetstid. Av resetiden faktureras inte tillägg. 

Tolkningar på krävande nivå är konferenser, seminarier, teatertolkning, tolkning till främmande språk. Tolkning 

till främmande språk är tolkningar, där det talade språket är något annat än svenska eller finska eller då 

internationellt teckenspråk används. I tillägg för tolkning till dövblinda ingår ledsagning, syntolkning, och olika 

tolkningsmetoder för dövblinda. Tillägget faktureras för hela fakturerade tiden. 

Om ingen lämplig tolk hittas till beställningen, faktureras inget. 

Distanstolkning  

Tolkningen kan även genomföras som distanstolkning, då någon av parterna, beställaren, brukaren eller tolken 

kan vara fysiskt på en annan plats. Distanstolkningen genomförs med en skyddad förbindelse, så att tolken är i 

producentens studio. Förbindelsen fås via dator eller tablett. Distanstolkning beställs i förväg. I distanstolkning 

den minsta faktureringstiden är en halvtimme. 
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KONFIDENTIELL 

 

 

 

Annullering 

Tolkningen faktureras i sin helhet enligt den beställda tiden, om annulleringen görs senare än två vardagar (48 

timmar) före tillställningens början. Om tolkningen avbokas då tolken redan har hunnit påbörja resan, faktureras 

även de faktiska resekostnaderna och resetiden. 

Offertbegäran 

Begär en offert för längre tillställningar, t ex över dagen eller ofta återkommande tolkningar. Vi ger er gärna en 

offert där vi beaktar tillställningens specialbehov.   

Tolkningstillfällen, där tolkningen spelas in eller sänds live (t ex streaming eller direktsändning) prissätts enligt 

situation. 

 

Ta kontakt! 

Våra vänliga förmedlare betjänar Dig! 
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