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Föreskrift om debiteringens tekniska genomförande i 

kommunikationsnät 

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2017 

Kommunikationsverket har med stöd av 134 och 244 § i informationssamhällsbalken 

av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat följande föreskrift: 

 

 
 
1 § Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att säkerställa att debiteringen i 

kommunikationsnät är tekniskt korrekt. 

2 § Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på tekniskt genomförande av debitering av 
kommunikationstjänster och andra tjänster som debiteras på fakturan för 

kommunikationstjänster i allmänna kommunikationsnät. 

3 § Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1. debitering alla tekniska och administrativa rutiner som gäller 
datainsamling, fakturering och redovisning, 

2. datainsamling för debitering tekniska metoder med vilka 

användningen av tjänster i ett kommunikationsnät fastställs och 
registreras, 

3. fakturering efterbehandling av uppgifterna från datainsamlingen 

samt andra tekniska och administrativa rutiner med vilka av kunden 
tas ut en ersättning för tjänsten. En kund kan också vara ett annat 

teleföretag, 

4. redovisning efterbehandling av uppgifterna från datainsamlingen 
samt andra tekniska och administrativa rutiner med vilka ett 
teleföretag till ett annat teleföretag överför de avgifter som det har 

samlat in för det andra teleföretagets räkning, 

5. datainsamlingspost en formbunden post för den transaktion som 
debiteras, 

6. debiteringsfel fel som upptäckts och korrigerats före faktureringen, 

fel som upptäckts genom klagomål från kunder och fel som 
teleföretagen själv har upptäckt efter faktureringen,  
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7. svarsmeddelande ett meddelande som överförs i signaleringen för att 
anvisa att förbindelsen är uppkopplad. 

4 § Allmänna krav på debitering 

Ett teleföretag ska utan onödigt dröjsmål rätta de debiteringsfel som det 

själv har upptäckt eller som anmälts av kunder. 

Teleföretaget ska se till att kalendertiden i det nätelement som påverkar 
debiteringen inte avviker från Finlands officiella tid mer än ± 1 sekund. 

De system som används för lagringen av uppgifterna från datainsamlingen 

ska ge redundans. 

Teleföretaget ska säkerställa att debiteringen alltid fungerar på ett korrekt 
sätt omedelbart efter ändringarna i telenätets utrustning eller program, om 

ändringen bedöms påverka debiteringens funktion. Korrekt funktion av 
debiteringen ska säkerställas åtminstone för de allmännaste trafikfallen 

samt för sådana trafikfall på vilka ändringarna antas ha särskilda 
inverkningar. 

Teleföretagen ska se till att informationen som överförs mellan 
teleföretagens samtrafikgränssnitt är tillräcklig för genomförandet av en 

tillförlitlig och exakt debitering. 

Om teleföretaget på en faktura för kommunikationstjänster även debiterar 
kunden för andra tjänster än kommunikationstjänster, ska teleföretaget 

också säkerställa att debiteringen av dessa tjänster sker tekniskt korrekt i 
företagets eget nät. 

5 § Tekniskt genomförande av debitering 

Debiteringen ska tekniskt genomföras så att 

Krav som gäller alla tjänster 

1) debiteringen genomförs utifrån på förhand anmälda grunder, 

2) uppgifterna från datainsamlingen överförs och lagras i nätet så att 

fakturorna kan specificeras i enlighet med bestämmelserna, 

3) priset på en kommunikationstjänst är oberoende av routningen och 
samtrafiken mellan olika nät, om kunden inte kan välja dessa, 

4) debiteringen baserar sig på den nät- eller kommunikationstjänst som 

kunden får, men om nätet erbjuder bättre tjänst än vad kunden begärt, 
baserar debiteringen sig på den tjänst kunden beställt, 

Krav på tjänster som debiteras tidsbaserat  

5) vid tidsbaserad datainsamling för debitering, ska förbindelsens 

varaktighet som utgör grunden för debiteringen registreras med en 
sekunds noggrannhet, 

6) debiteringen av en tidsbaserad tjänst börjar när förbindelsen har 

uppkopplats och ett svarsmeddelande mottagits, 
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7) debiteringen av en tidsbaserad tjänst slutar när förbindelsen kopplas 
ned. 

6 § Debitering av telefoni- och kortmeddelandetjänster samt meddelanden 

Priset för kötiden till ett abonnemang för vilket det i faktureringen tas ut 

både en samtalstaxa och en servicetaxa är högst detsamma som 
samtalstaxan. 

Vid vidarekoppling av samtal till ett annat nummer är teleföretaget för den 

som kopplar samtalet vidare ansvarigt för debiteringen av vidarekopplingen 
och för debiteringens tekniska korrekthet. 

Vid samtal till servicenummer från ett allmänt fast telefonnät får förmedling 

av prisinformationen kosta uppringaren högst lika mycket som en 
lokalnätsavgift och vid samtal från det allmänna mobilnätet får 
prisinformationen kosta högst lika mycket som en mobilsamtalsavgift. 

Förmedling av prisinformationen om en kortmeddelandetjänst får kosta 
uppringaren högst lika mycket som grundavgiften för sändning av ett 
kortmeddelande. 

Teleföretagen ska sinsemellan komma överens om genomförandet av de 

avgiftsfria samtalen då informationen om avgiftsfriheten överförs mellan 
teleföretagens gränssnitt. 

De meddelanden i telefonnätet som fastställs i standard SFS 5749 är 

avgiftsfria, förutom ett meddelande som berättar att numret har ändrats, 
om det samtidigt ges exakt information om det nya numret. 

7 § Debitering av internetaccesstjänster 

Debitering av internetaccesstjänster på basis av mängden överförd data 

ska genomföras på basis av IP-paketets eller transportskiktsprotokollets 
(L4) innehåll. Då räknas dessa protokolls rubrikfält inte med i den 
dataöverföringsmängd som debiteras. 

8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2017 och gäller tills vidare. 

Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift 31 F/2014 M 
av den 8 december 2014 om debiteringens tekniska genomförande i 
kommunikationsnät. 
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9 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och 
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst: 

Besöksadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors 

Postadress PB 313, 00181 Helsingfors 

Telefon 0295 390 100,  
från utlandet +358 295 390 100 

Fax 0295 390 270 
från utlandet +358 295 390 270 

Webbplats http://www.kommunikationsverket.fi/ 

FO-nummer 0709019-2 

 
Helsingfors den 21 februari 2017 

  

 
 
 

 Kirsi Karlamaa 
generaldirektör 

  
 

 
 

 Merja Saari 
ställföreträdare för direktören, chef 
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