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A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 

1 Muutokset 

Määräykseen 31 G/2017 M on tehty seuraavat keskeiset muutokset 
verrattuna edelliseen määräysversioon (31 F/2014 M): 

 
 Määräyksen tarkoitusta ja soveltamisalaa on tarkennettu siten, että 

määräystä sovelletaan kaikkien viestintäpalveluiden veloituksen 

lisäksi myös viestintäpalvelun laskulla veloitettavien muiden 
palveluiden kuin viestintäpalveluiden veloituksen tekniseen 

toteutukseen yleisissä viestintäverkoissa. 
 Määritelmiä on päivitetty, muun muassa poistamalla määräyksestä 

purkusanoman, matkaviestinverkon ja puhelinverkon määritelmät 

sekä lisäämällä veloitusvirheen määritelmä. 
 Määräyksen rakennetta on muutettu siten, että veloituksen 

toteutusta koskevat vaatimukset on jaettu eri pykälien alle. 
 Veloitusvirheiden määrää koskeva vaatimus on korvattu 

veloitusvirheiden korjausta koskevalla vaatimuksella. 
 Verkkoelementin kalenteriajan tarkkuusvaatimusta on tarkennettu 

arvosta ± 5 s  ± 1 s. 

 Sykäysvälin tarkkuutta koskeva vaatimus on poistettu samoin kuin 
vaatimus maksuttomuuden järjestämisestä koskien muita kuin 

standardin mukaisia maksuttomina tarjottavia tiedotuksia. 
 Määräyksen on lisätty vaatimus, jonka mukaan siirtäjän teleyritys 

vastaa puhelunsiirron veloituksesta ja veloituksen teknisestä 

oikeellisuudesta. 
 Määräykseen on lisätty vaatimus internetyhteyspalveluiden 

tiedonsiirtomäärään perustuvan veloituksen toteutuksesta. 
 
Lisäksi määräykseen ja tähän MPS-dokumenttiin on tehty joukko muita 

lähinnä määräystä ja MPS-dokumenttia täsmentäviä muutoksia. 
 

2 Muutoshistoria 

Määräys 31 F/2014 M 

Määräyksen lainsäädäntöosuudet päivitettiin vastaamaan 
tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) [1] ja MPS:n rakennetta uudistettiin. 

Määritelmiin on lisätty yleisen puhelinverkon, puhelinverkon, kiinteän 
puhelinverkon ja matkaviestinverkon määritelmät. Määräyksen 

soveltamisalaa täsmennettiin maininnalla, että määräys koskee myös 
IP/VoIP-tekniikalla toteutettujen palveluiden veloitusta.  Määräykseen on 

lisätty vaatimus sykäystaajuuden tarkkuudesta suhteessa asetteluarvoon. 
Lisäksi MPS-dokumenttiin lisättiin täsmennyksiä. 

Määräys 31 E/2009 M 

Määräyksen uusimisen pohjaksi laadittiin Viestintäviraston 
veloitustyöryhmässä raportti 1/2009 Veloituksen toteutus 
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viestintäverkoissa [2]. Alla on listattu merkittävimmät sisältömuutokset 
verrattuna määräykseen M 31 D/2008. 

Määräykseen sisällytettiin veloitusstandardin SFS 5641 olennainen sisältö 

(ajan mittaukseen perustuvan laskennan tarkkuusvaatimus ja sykäysvälin 
asettelutarkkuuden vaatimus) ja standardi kumottiin tämän jälkeen 

tarpeettomana. 

Määräyksestä poistettiin vaatimus, jonka mukaan maksuttomuus 
toteutetaan siirtämällä merkinannossa tieto maksuttomiksi säädettyjen tai 
määrättyjen puheluiden maksuttomuudesta, koska teleyritykset olivat 

sopineet, ettei yhteiskanavamerkinannon ACM maksuton -tietoa käytetä 
maksuttomien puheluiden toteuttamiseen. 

Määräykseen tehtiin lisäksi muutamia tarkennuksia ja täsmennyksiä ja 

määräykseen lisättiin vastaussanoman määritelmä.  

3 Vaikutukset 

Tässä luvussa kuvataan määräysmuutosten keskeiset vaikutukset. Pääosa 

määräykseen ja tähän MPS-dokumenttiin tehdyistä muutoksista on 
rakennetta ja velvoitteita selventäviä. Määräyksestä on poistettu myös 
muutamia vanhoja PSTN-verkkoa varten laadittuja vaatimuksia, jotka eivät 

sovellu enää IP-verkoissa toteutettavaan veloitukseen. Nämä muutokset 
parantavat määräyksen ymmärrettävyyttä. Muutoin muutokset eivät ole 

vaikutukseltaan merkittäviä. 

Määräyksen soveltamisalaa on laajennettu siten, että määräystä 
sovelletaan viestintäpalveluiden veloituksen lisäksi myös viestintäpalvelun 
laskulla veloitettavien muiden kuin viestintäpalveluiden veloituksen 

tekniseen toteutukseen yleisissä viestintäverkoissa. Velvoite varmistaa 
myös näiden palveluiden veloituksen oikeellisuutta ja siten käyttäjien 

asemaa. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
teleyritysten kustannuksiin. 

Verkkoelementin kalenteriajan tarkkuusvaatimusta on tarkennettu arvosta 

± 5 sekunnista ± 1 sekuntiin, sillä NTP-protokollan käyttöönoton myötä 
solmujen kellon tarkkuus on olennaisesti parantunut. Muutos parantaa 
veloituksen luotettavuutta. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia teleyritysten kustannuksiin. 

Määräykseen on lisätty uusi vaatimus, jonka mukaan 
internetyhteyspalveluiden tiedonsiirtomäärään perustuva veloitus on 

toteutettava IP-paketin sisällön tai kuljetuskerroksen (L4) protokollan 
sisällön perusteella. Syynä muutokselle on uusi nopeuden ilmoittamista 

koskeva sääntely ja se, että internetyhteyden tiedonsiirtomäärään 
perustuva hinnoittelun tulee vastata nopeuden määrittelyä 
sopimusehdoissa. Muutos parantaa veloituksen ymmärrettävyyttä ja 

ennakoitavuutta ja siten asiakkaan asemaa. 
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Tämä vaatimus voi lisätä teleyritysten kustannuksia, mikäli ne joutuvat 
tekemään muutoksia internetyhteyspalveluiden tiedonsiirtomäärään 

perustuvaan veloituksen toteutukseen. Määräysvalmistelutyön aikana 
mahdollisista kustannusvaikutuksista tai muutostarpeiden määrästä ei 

kuitenkaan ole saatu tarkempaa tietoa teleyrityksiltä. Muutoksella ei siten 
lähtökohtaisesti arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia teleyritysten 
kustannuksiin. 

B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 

1 § Määräyksen tarkoitus 

Tämän määräyksen tarkoituksena on varmistaa veloituksen tekninen 

oikeellisuus viestintäverkoissa. Määräyksessä asetetaan minimivelvoitteet, 
joilla varmistetaan veloituksen luotettavuus ja tarkkuus siltä osin kuin 

veloitustietoa tuotetaan, siirretään tai käsitellään teleyrityksen 
viestintäverkossa. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus estää laskutusvirheiden 
syntyä. 

Määräyksen tarkoituksena on varmistaa veloitusperusteiden selkeys, niin 

ettei käyttäjille synny odottamattomia laskuja. 

2 § Soveltamisala 

Määräystä sovelletaan viestintäpalveluiden sekä viestintäpalvelun laskulla 

veloitettavien muiden palveluiden kuin viestintäpalveluiden veloituksen 
tekniseen toteutukseen yleisissä viestintäverkoissa. Määräystä sovelletaan 
siten kaikkien viestintäpalveluiden veloitukseen eli puhelinverkkojen lisäksi 

myös muun muassa kaikkiin aika-, tapahtuma- tai 
tiedonsiirtomääräperusteisesti veloitettaviin viestintäpalveluihin kuten 

mobiililaajakaistaliittymiin, joiden käytettävissä oleva tiedonsiirtomäärä on 
rajoitettu. 

Määräystä sovelletaan myös viestintäpalvelun laskulla veloitettavien 

muiden palveluiden kuin viestintäpalveluiden veloituksen tekniseen 
toteutukseen siltä osin kuin veloitustietoa tuotetaan, siirretään tai 
käsitellään teleyrityksen yleisessä viestintäverkossa. Siten määräystä 

sovelletaan esimerkiksi palvelunumeroihin sekä lyhytsanoma- ja 
mobiilimaksupalveluihin. 

3 § Määritelmät 

Pykälässä määritellään määräyksessä käytettävät termit, joita ei ole 
määritelty tietoyhteiskuntakaaressa, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja ja 
joihin liittyy määräyksessä yksilöityjä velvoitteita.  

3.1 Viestintäverkko, viestintäpalvelu ja teleyritys 

Viestintäverkko, viestintäpalvelu ja teleyritys on määritelty 
tietoyhteiskuntakaaren 3 §:ssä:  
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 Viestintäverkolla tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä johtimista sekä 
laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien 

siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla.  

 Viestintäpalvelulla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren mukaan 

palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä 
viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelua 
joukkoviestintäverkossa. 

 Teleyrityksellä tarkoitetaan sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai 

viestintäpalvelua ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille eli 
harjoittaa yleistä teletoimintaa.  

 Verkkopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) 

tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa 
viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun. 

3.2 Puhelinverkko 

Tietoyhteiskuntakaareen ei ole sisällytetty termejä puhelinverkko, kiinteä 

puhelinverkko ja matkaviestiverkko. Termejä kuitenkin käytetään 
määräyksessä sellaisina kun ne oli esitetty kumotussa 

viestintämarkkinalaissa. 

 Puhelinverkolla tarkoitetaan matkaviestinverkkoa tai kiinteää 
puhelinverkkoa. 

 Matkaviestinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään 

käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys 
viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen 
välityksellä. Tietoyhteiskuntakaaren 6 §:n mukaisesti yleisen 

teletoiminnan harjoittaminen matkaviestinverkossa edellyttää 
verkkotoimilupaa. 

 Kiinteällä puhelinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään 

käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys 
viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä 
yhteydellä. 

 Yleisellä puhelinverkolla ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille 

tarkoitettua matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa, jossa 
käytetään kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) suosituksen E.164 

mukaista numerointia; 

Myös VoIP-palveluita tarjoava teleyritys toimii yleisessä puhelinverkossa, 
jos palveluita tarjotaan etukäteen rajaamattomalle käyttäjäjoukolle ja 

palvelusta on yhteys yleiseen puhelinverkkoon eli palvelusta voi soittaa 
yleiseen puhelinverkkoon tai vastaanottaa puheluita yleisestä 
puhelinverkosta. 
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3.3 Vastaussanoma ja purkusanoma 

Vastaussanomalla tarkoitetaan sanomaa, joka siirretään merkinannossa 
osoittamaan yhteyden muodostumista aikaperusteisesti veloitettavissa 

palveluissa. 

Puhelun vastaussanoma on määritelty käytettävän merkinantojärjestelmän 
standardeissa. Vastaussanomana käytetään esimerkiksi ISUP-

merkinannossa ANM tai CON -sanomaa ja SIP-merkinannossa 200 OK 
(INVITE)-sanomaa. Purkusanoma on ISUP-merkinannossa REL-sanoma ja 
SIP-merkinannossa BYE-sanoma. 

3.4 Veloitusvirhe 

Veloitusvirheellä tarkoitetaan ennen laskutusta havaittuja ja korjattuja 
virheitä, asiakasvalitusten kautta havaittuja virheitä ja teleyritysten itse 
laskutuksen jälkeen havaitsemia virheitä. Veloitusvirheiksi lasketaan sekä 

ilmoitetusta hinnasta ylöspäin että alaspäin poikkeava veloitus. 

Puheluiden sykäysveloitus ja palvelun keston laskeminen sisältävät 
epätarkkuustekijöitä, jotka ovat käytännössä väistämättömiä, eikä niitä 

katsota veloitusvirheiksi. Nämä sallitut epätarkkuustekijät ovat: 

 Aikaan perustuva laskenta, kun yhteyden kesto on rekisteröity 
sekunnin tarkkuudella (katso kohta 5.5). 

 Karlsson-menetelmänä tunnettu tilastollinen 

sykäysveloitusmenetelmä, kun se on toteutettu seuraavasti: 
Aikalaskennassa käytetään tilastollista aloitusta, jolloin ensimmäinen 

aikalaskentasykäys annetaan yhden sykäysvälin sisällä puhelun 
aloitushetkestä lukien. (Puhelinverkkojen rakennemääräykset 1979) 

 Sykäysväli on asetettu 0,1 sekunnin tarkkuudella 100 sekuntiin asti 
ja 1 sekunnin tarkkuudella sen yli menevillä sykäysväleillä.  

3.5 Käyttäjä ja tilaaja 

Määräyksen kannalta ovat olennaisia myös käyttäjän ja tilaajan käsitteet. 
Käyttäjällä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 7-kohdan mukaan 
luonnollista henkilöä, joka palvelun tilaajana tai muuten käyttää 

viestintäpalvelua tai lisäarvopalvelua. Tilaajalla tarkoitetaan 
tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 30-kohdan mukaan oikeushenkilöä ja 

luonnollista henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa varten tehnyt 
sopimuksen viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toimittamisesta. 

4 4 § Veloituksen yleiset vaatimukset 

4.1 Veloitusvirheiden korjaaminen 

Pykälän ensimmäisessä momentissa asetetaan teleyrityksille velvollisuus 

korjata havaitsemansa sekä asiakkaan ilmoittama veloitusvirhe (ks. kohta 
3.4) ilman aiheetonta viivytystä.  
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4.2 Verkkoelementin kalenteriajan tarkkuus 

Määräyksen mukaan teleyrityksen tulee huolehtia siitä, että veloitukseen 
vaikuttavan verkon solmun kalenteriaika ei poikkea Suomen virallisesta 

ajasta ± 1 sekuntia enempää. Vaatimusta on kiristetty aiemmasta ± 5 
sekunnista, sillä NTP-protokollan käyttöönoton myötä solmujen kellon 

tarkkuus on olennaisesti parantunut. Kaikissa vanhemmissa 
puhelinkeskuksissa NTP ei ole käytössä, mutta sen sijaan näissä voi olla 
mahdollista käyttää GPS:ää. 

Velvoite turvaa laskutuksen oikeellisuutta palveluissa, joissa on käytössä 

taksanvaihto siten, että palvelulla on eri aikaan eri hinta. Kalenteriajan 
tarkkuudella on merkitystä myös veloitustietojen korrelaatiossa 

jälkikäsittelyssä. Sen sijaan kalenteriajan tarkkuus ei vaikuta yleisesti 
aikaperusteisesti veloitettavien yhteyksien kestoon ja sitä kautta 

veloitukseen. 

4.3 Laskentatietojen tallennukseen käytettävien järjestelmien 
varmistaminen 

Pykälän kolmannessa momentissa säädetään, että laskentatietojen 
tallennukseen käytettävien järjestelmien tulee olla varmistettuja. 

Tietoyhteiskuntakaaren 139 §:n mukaan laskun määräytymiseen liittyviä 
tietoja on säilytettävä vähintään kolme kuukautta laskun eräpäivästä tai 
tunnistamistiedon tallentumisesta riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista 

on myöhäisempi. Tietoja ei saa kuitenkaan säilyttää enää sen jälkeen, kun 
saatava on velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) [3] mukaan 

vanhentunut. Yleinen vanhentumisaika on edellä mainitun lain mukaan 
kolme vuotta eräpäivästä, jos eräpäivä on velallista sitovasti ennalta 
määrätty tai kun velka on eräännyttämistoimien johdosta erääntynyt, jollei 

vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Laskua koskevan erimielisyyden 
synnyttyä laskua koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, 

kunnes asia on sovittu tai ratkaistu.  

Säädöksissä asetetaan vaatimukset tiedon tallennusajalle ja tietoturvalle. 
Jotta vaatimukset voidaan täyttää myös mahdollisissa järjestelmävikojen 
tapauksissa, on perusteltua edellyttää järjestelmien varmistamista. 

Laskun määräytymisen pohjana käytettäviä tikettejä syntyy 
verkkoelementeissä, ja sieltä ne siirretään teleyrityksestä riippuen 
erilaisten välivaiheiden kautta jälkikäsittelyjärjestelmiin. Määräyksen 

vaatimus edellyttää, että laskentatietojen säilytys on siten varmistettu, 
ettei tietoja häviä yksittäisen järjestelmän vikaantuessa. 

Määräys ei määrittele tarkemmin, missä järjestelmissä varmistus tulee 

toteuttaa. Varmistettaviksi tiedoiksi riittävät jälkikäsittelytiedot 
(laskutuksen perustana olevat tiedot). Käytännössä teleyritykset säilyttävät 
suuremman määrän tietoja kuin mitä esimerkiksi laskuvalitusten takia tulisi 

säilyttää. Syynä on se, että kuhunkin erityistapaukseen liittyvät tiedot ovat 
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vain pieni osa suurta tietomassaa, eikä niidenerottamista muista tiedoista 
tallennusvaiheessa nähdä järkeväksi.  

Tunnistamistietoja ei säilytetä kirjanpitoaineiston osana. Laskut ja muu 

kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan. 

4.4 Veloituksen oikeellisuuden varmistaminen 

Pykälän neljännessä momentissa säädetään veloituksen oikeasta 
toimivuudesta laitteisiin tai ohjelmiin tehtyjen muutosten jälkeen. 

Useat asiakaslaskutuksessa havaitut virheet ovat johtuneet siitä, että 

televerkossa on tehty muutoksia, joiden yhteydessä ei ole huomattu 
tarkastaa mahdollisia veloituksessa tapahtuneita muutoksia. 

Teleyritysten tulee tarkastaa veloituksen toimivuus televerkkoon tehtyjen 

muutosten yhteydessä, mikäli muutoksella arvioidaan olevan vaikutusta 
veloituksen toimivuuteen. Muutosten suunnittelun yhteydessä tulee 

suunnitella myös tapauskohtaisesti tarvittava testausohjeisto. 

4.5 Yhteenliittämisrajapinnan yli siirrettävä informaatio 

Pykälän viidennessä momentissa säädetään teleyritysten välisten 
yhteenliittämisrajapintojen yli siirrettävän informaation riittävyydestä 
luotettavan ja tarkan veloituksen toteuttamiseen. 

Useissa liikennetapauksissa asiakkaan muodostama yhteys koostuu 
ketjusta, jossa on mukana useita teleyrityksiä. Tällöin asiakkaan 
veloitukseen voi sisältyä myös teleyritysten välillä siirrettyyn 

veloitusinformaatioon perustuvia osia. Asiakasveloituksen ja myös 
teleyritysten välisten tilitysten oikeellisuuden varmistamiseksi tulee 

varmistaa, että yhteenliittämisrajapinnassa siirretään riittävä informaatio. 

Teleyritysten välillä reaaliaikainen veloitusinformaatio siirretään 
merkinannossa. Määräys ei määrittele yksityiskohtaisesti, mitä merkinantoa 
tai mitä sanomia siirtoon käytetään. Käytettävästä menetelmästä 

riippumatta järjestelmä on teknisesti toteutettava siten, että 
yhteenliittämisrajapinnan yli siirrettävä veloitusinformaatio vastaa 

ilmoitettua veloitusperustetta. 

Veloituksen toteutukseen vaikuttaa myös puhelunmuodostuksessa 
eteenpäin siirrettävä tieto käytettävästä veloitusmenetelmästä. Määräyksen 

vaatimus koskee myös tätä informaatiota. Asiaa käsitellään access-
hinnoiteltuun suuntaan otettujen puheluiden veloituksen osalta kappaleessa 
6.4.2 Access-hinnoiteltuun suuntaan otettujen puheluiden veloitus. 

4.6 Viestintäpalvelun laskulla veloitettavat muut palvelut 

Tapauksessa, jossa teleyritys veloittaa viestintäpalvelun laskulla myös 
muista palveluista kuin viestintäpalveluista, sen on varmistettava tämän 
määräyksen mukaan myös näiden palveluiden veloituksen tekninen 

oikeellisuus siltä osin kuin veloitustietoa tuotetaan, siirretään tai käsitellään 
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teleyrityksen yleisessä viestintäverkossa. Myös näiden palveluiden veloitus 
on siis toteutettava määräyksen vaatimusten mukaisesti. 

Sen lisäksi, että teleyritys vastaa veloituksen teknisestä oikeellisuudesta 

omalta osaltaan, teleyrityksellä on tietoyhteiskuntakaaren 128 §:n 
mukainen yhteisvastuu palveluntarjoajan tai myyjän kanssa 

laskuttamastaan kulutushyödykkeestä.  

Teleyrityksen on eriteltävä liittymän käytöstä aiheutuva lasku 
tietoyhteiskuntakaaren 134 §:n mukaisesti. Lisämaksulliset palvelut tulee 
eritellä pykälän 2 momentin mukaisesti. Viestintävirasto on antanut 

soveltamisohjeen koskien lisämaksullisten palveluiden erittelemistä 
telelaskulla [4]. Lisämaksullisten palveluiden erittelyvelvollisuus ei koske 

pelkästään puheluita ja tekstiviestejä, vaan esimerkiksi myös 
lisäarvopalveluita ja mobiilimaksupalveluita. Riittävää erittelyvelvoitteen 

soveltumiseksi on, että kyse on teleyrityksen laskuttamasta erästä ja että 
suostumus veloittamiseen on annettu tai muu maksuvelvollisuuden 
perustava toimenpide on tehty liittymää käyttäen. 

Jos teleyritys välittää maksutapahtumia käyttäjän ja palveluntarjoajan 

välillä, voi palvelu kuulua maksupalvelulain (290/2010) [5] 
soveltamisalaan. Myös maksulaitoslaki (297/2010) [6] voi soveltua tähän 

toimintaan. Mikäli teleyrityksen laskuttama maksutapahtuma kuuluu 
maksupalvelulain soveltamisalaan, on tietoyhteiskuntakaaren 134 §:n 2 
momentin mukainen erittelyvelvollisuus toissijainen suhteessa 

maksupalvelulakiin.  

5 5 § Veloituksen tekninen toteuttaminen 

Tämän luvussa vaatimukset koskevat sekä puhelin-, lyhytsanoma- ja 

datapalveluita. 

5.1 Veloituksen toteutus ennalta ilmoitettujen perusteiden mukaisesti 

Tietoyhteiskuntakaaren 243 §:n [1] mukaan veloituksen tulee olla 
luotettava ja tarkka. Toteutuneen veloituksen luotettavuutta ja tarkkuutta 

voidaan arvioida vain, jos veloituksen perusteet ovat ennalta tiedossa. 
Luotettavuus ja tarkkuus voi toteutua vain varmistamalla, että veloitus 
toimii teknisesti ennalta asetettujen perusteiden mukaisesti. 

Tietoyhteiskuntakaaren 107 §:n mukaan teleyrityksen on julkaistava 

viestintäpalveluita koskevat hinnastot siten, että ne ovat helposti saatavilla 
ilman korvausta. Saman lain 108 §:n mukaan teleyrityksen ja tilaajan 

välisestä viestintäpalvelusopimuksesta tulee käydä ilmi palveluiden 
hinnoitteluperuste tai sovellettavat hinnastot. 

Tämän mukaisesti maksujen muotoutumisperuste on selvitettävissä 

etukäteen. Teleyrityksen tulee varmistaa veloituksen teknisellä 
toteutuksella, että verkon muodostamien ja tallentamien veloitustietojen 
avulla voidaan veloittaa ennalta ilmoitettujen perusteiden mukaisesti. 



 MPS 31 10 (24) 

 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

Veloituksen tekninen toteutus voi kuitenkin aiheuttaa veloitukseen 
epätarkkuutta. Kun veloituksen epätarkkuus on kohdassa 3.4 Veloitusvirhe 

määriteltyjen puitteiden sisällä, epätarkkuutta ei katsota veloitusvirheeksi. 
Tällöinkin on kuitenkin syytä pyrkiä minimoimaan epätarkkuudesta 

aiheutuva virhe, etenkin siltä osin kuin virhe aiheuttaa yliveloitusta.  

5.2 Laskentatiedon siirto ja käsittely laskun erittelyn kannalta 

Erittelyvelvoitteet ja oikeudet säädetään laissa. Teknisen määräyksen 
vaatimus tarkentaa velvoitteita siten, että verkon on pystyttävä tukemaan 
säädettyjen erittelyjen tuottamista nimenomaan laskentatietoja siirtämällä 

ja tallentamalla. 

Laskentatiedot tallennetaan asiakaslaskutusta varten laskentatietojen 
rekisteröintipisteessä laskentatietueisiin jälkikäsittelytiedostoon 

(esimerkiksi sykäys- ja sekuntilaskenta).  

Ilmaisen jonotuksen tapauksessa jonotuksen aikana katkaistuja puheluita 
samoin kuin niin sanottuja nollahintaisia puheluita (eli esimerkiksi puhelut, 

jotka liitäntäoperaattori tarjousluontoisesti antaa ilmaiseksi) ei tule merkitä 
puheluerittelyyn, koska niillä ei ole laskun tarkistusintressin kannalta 
merkitystä. Yhteyskohtaista erittelyä ei tule antaa esimerkiksi 

maksuttomista vastaanotetuista puheluista eikä tilaajalle maksuttomiin 
numeroihin soitetuista puheluista. Tilaajalle maksuttomia puheluita ovat 

hätäpuhelut (112), puhelut yleiseurooppalaisiin 116-alkuisiin 
palvelunumeroihin, 0800-alkuisiin kansallisiin ilmaisnumeroihin sekä 

puhelut kansainvälisiin +800-alkuisiin ilmaisnumeroihin. 

Yksinomaan flat rate -laskutettavia palveluita ei myöskään tarvitse eritellä. 
Sen sijaan prepaid-tyyppisistä palveluista on annettava yhteyskohtainen 
erittely tilaajalle/käyttäjälle, mikäli tämä voidaan varmuudella tunnistaa.  

Mikäli liittymään sisältyy käyttömäärältään rajattu vakiohintainen puhe-, 

tekstiviesti- tai datapaketti (tietty määrä minuutteja, viestejä tai dataa), on 
näistäkin kerättävä laskutustiedot, koska jos paketin raja ylittyy, on 

asiakkaalle eriteltävä myös pakettiin sisältyneet yhteydet. 

Laskuerittely on annettava myös tilanteissa, joissa B-tilaajan numero ei 
muodostu E.164-numerosta (esim. SIP-osoite). Aihetta on käsitelty 

määräyksen 28 perustelut ja -soveltaminen (MPS) -dokumentin C-osan 
kohdassa 1.2 [7]. 

5.3 Viestintäpalvelun hinnan riippumattomuus reitityksestä 

Viestintäpalvelunhinta ei saa riippua sen reitityksestä eikä yhdysliikenteestä 

eri verkkojen välillä, jos asiakas ei voi niitä valita. Viestintäverkoissa 
yhteydet voivat muodostua muun muassa ylikuormitus- ja vikatilanteissa 
normaalista poikkeavia väyliä käyttäen. Koska tällaiset tilanteet johtuvat 

teleyritysten verkkojen teknisistä ominaisuuksista, veloituksen tulee 
asiakkaan kannalta toimia samoin kuin normaalitilanteissakin.  
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5.4 Veloitus perustuu saatuun tai tilattuun palveluun 

Määräyksen mukaan veloitus perustuu asiakkaan saamaan verkko- tai 
viestintäpalveluun, kuitenkin niin, että jos verkko tarjoaa parempaa 

palvelua kuin mitä asiakas on pyytänyt, veloitus perustuu asiakkaan 
tilaamaan sopimuksen mukaiseen palveluun. 

Esimerkiksi, jos asiakkaalle on tarjottu sovittua nopeampi 

laajakaistayhteys, kuukausimaksun veloitus tehdään silti sopimuksen 
mukaisesti. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas on ostanut 
tiedonsiirtonopeudeltaan 10 Mbit/s xDSL-liittymän, mutta todellisuudessa 

liittymä on provisioitu verkkoon 14 Mbit/s xDSL-liittymänä. 

5.5 Yhteyden keston rekisteröinti sekunnin tarkkuudella 

Veloituksen oikeellisuuteen vaikuttavia parametreja ovat aikaan 
perustuvassa laskennassa ajan rekisteröintitarkkuus ja sykäyslaskennassa 

sykäystaajuuden tarkkuus. Aikaperusteisessa eli ajan mittaukseen 
perustuvassa laskennassa puhe- tai datayhteyden kesto on rekisteröitävä 

sekunnin tarkkuudella ja myös veloitus on suoritettava tällä tarkkuudella 
ottaen huomioon käytetyn veloitusmallin.  

Määräys velvoittaa nimenomaan rekisteröimään veloituksen perusteena 

olevan yhteyden keston sekunnin tarkkuudella. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että taksan vaihtuessa kunkin erihintaisen yhteyden osan 
kesto on rekisteröitävä vaaditulla sekunnin tarkkuudella. Esimerkiksi: 

 Soitettaessa puhelua palvelunumeroon jonotus maksaa vain 

puhelutaksan ja palvelutaksan mukainen veloitus alkaa vasta 
asiakkaan päästessä varsinaiseen palveluun. Tällöin sekä jonotusaika 

että varsinainen palvelun käyttöaika on rekisteröitävä sekunnin 
tarkkuudella. 

 Soitettaessa palveluun, jonka jonotus on maksutonta, vaatimus ei 

koske jonotusajan rekisteröintiä. Tällöin yhteyden kesto tulee 
rekisteröidä sekunnin tarkkuudella vain siitä alkaen, kun asiakas on 
yhdistetty palveluun ja puhelusta veloitetaan. 

Puheluerittelyssä käytetään samaa sekunnin tarkkuutta, mutta 

laskuerittelyssä käytetään minuutin tarkkuutta. Puheluiden hinta 
ilmoitetaan yleensä minuuttihintana, mutta veloitettava hinta lasketaan 

sekunnin tarkkuudella. Vaatimus ei estä käyttämästä muita veloitusmalleja 
kuten minimiveloitusta, kun tiedot ovat löydettävissä kunkin operaattorin 
hinnastosta. 

5.6 Yhteyden veloitus alkaa vastaussanoman vastaanottamisesta 

Määräyksen mukaan aikaan perustuen veloitettavan palvelun veloitus 
alkaa, kun yhteys on muodostunut ja yhteydeltä on saatu vastaussanoma. 

Aikaperusteisesti veloitettavassa palvelussa vastaussanoma määrittelee 
puhelun alkamishetken. Puhelinpalveluiden osalta sanoma on määritelty 
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käytettävän merkinantojärjestelmän standardeissa. Vastaussanomana 
käytetään ISUP-merkinannossa ANM- tai CON-sanomaa ja SIP-

merkinannossa 200 OK (INVITE) -sanomaa. 

5.7 Veloitus päättyy yhteyden purkautuessa 

Määräyksen mukaan aikaperusteisesti veloitettavan palvelun veloitus 
päättyy yhteyden purkautuessa. 

Aikaperusteisesti veloitettavassa palvelussa purkusanoma määrittelee 

puhelun loppumishetken. Purkusanomalla tarkoitetaan sanomaa, joka 
siirretään merkinannossa osoittamaan yhteyden purkautumista.  Puhelun 

purkusanoma on määritelty käytettävän merkinantojärjestelmän 
standardeissa. Purkusanoma on ISUP-merkinannossa REL-sanoma ja SIP-
merkinannossa BYE-sanoma. 

SIP-merkinannossa standardien mukainen toimintatapa mahdollistaa myös 

sellaiset tilanteet, joissa purkusanoma ei kulje kaikkien niiden verkon 
solmujen kautta, jotka generoivat tai tallentavat veloitustietoa. 

Standardeissa on kuitenkin määritelty myös menetelmät (record 
route/route), joiden avulla voidaan varmistaa purkusanoman kulku samaa 
reittiä kuin aloitussanoma. 

Teleyritysten tulee omissa verkoissaan ja sopiessaan yhdysliikenteestä 
toisten teleyritysten kanssa varmistaa, että käytettävät menetelmät 
varmistavat aikaperusteisesti veloitettavissa palveluissa yhteyden 

purkautumistiedon välityksen veloitukseen vaikuttaviin solmuihin. 

6 6 § Puhelin- ja lyhytsanomapalveluiden veloitus ja tiedotukset 

Tässä luvussa määritellään pelkästään puhelin- ja lyhytsanomapalveluita 

koskevat vaatimukset. 

6.1 Puhelun veloitus jonotusajalla 

Määräyksen mukaan puhelun hinta jonotusajalta liittymään, johon 
puhelulaskutus sisältää puhelutaksan lisäksi myös palvelutaksan, on 

enintään kyseisen puhelutaksan suuruinen. 

Jonotustilanne vastaa verkon teknisen toiminnan kannalta normaalia 
puhelua siten, että siinä yhteys verkon läpi/verkon resursseja kutsuvalta 
tilaajalta kutsutulle tilaajalle on varattu viimeistä tilaajayhteyttä lukuun 

ottamatta. Tältä osin on perusteltua, että teleyritykset voivat niin 
halutessaan veloittaa jonotusajalta normaalin puhelutaksan. Tämä ei 

kuitenkaan estä sitä, että teleyritys voi halutessaan toteuttaa jonotuksen 
maksuttomana. Jonotusaikana käyttäjä ei kuitenkaan saa haluamaansa 
palvelutaksan sisältävää palvelua, joten palvelutaksan periminen 

jonotusajalta ei ole perusteltua. 

Teleyrityksen toteuttamassa jonotuksessa ja tavanomaisen hinnoittelun 
tapauksessa vastaussanoma lähetetään jonotuksen käynnistyessä, jolloin 

käynnistyy normaalipuhelun veloitus. Palveluveloitus (veloitussanomien 
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lähetys) käynnistetään vasta palvelupaikan vastatessa (toteutus 
älyverkkotoimintoja käyttäen). Ilmainen jonotus voidaan toteuttaa 

vastauksen odotus -aikavalvonnan puitteissa (ISUP:ssa 1,5–3 min) eli 
jonotus päättyy viimeistään aikavalvonnan lauetessa (puhelu purkautuu). 

Teleyrityksen toteuttamassa jonotuksessa ja access-hinnoittelutapauksessa 

vastaussanoma lähetetään jonotuksen käynnistyessä ja normaalipuhelun 
veloitus voi käynnistyä. Access-hinnoittelun tapauksessa jonotus voidaan 
kuitenkin toteuttaa myös ilmaisena. Palveluveloitus käynnistetään 

palvelupaikan vastatessa, ja tällöin aletaan lähettää veloitussanomia tai 
suoralaskutusta käytettäessä palvelutaksan sisältävän puheluajan mittaus 

alkaa. Palveluveloitus sisältää kyseisen numeroalueen käyttöoikeuden 
hallitsevan teleyrityksen määrittelemän puheluhinnan. 

Palveluntarjoajan toteuttamassa jonotuksessa vastaussanoma lähetetään 

jonotuksen käynnistyessä (palveluntarjoajan laitteen lähettäessä 
vastaussanoman, jolloin televerkossa käynnistyy normaalipuhelun 
veloitus). Palvelun käynnistyessä (ja yleisen verkon hoitaessa ko. 

palvelulaskutuksen) palveluntarjoaja alkaa generoida veloitussanomia. 

6.2 Siirrettyjen puheluiden veloitus 

Ennakkosiirrolla (Call forwarding) tarkoitetaan toimintoa, jossa soittaja (A) 
soittaa numeroon (B), josta puhelu ohjataan edelleen numeroon C. Siirto 

voi toteutua aina, B:n ollessa varattu tai ei vastaa tai selektiivisenä, 
esimerkiksi tiettyyn aikaan tai tietystä numerosta soitettaessa tai näiden 

kaikkien yhdistelmänä, mutta verkon perustoiminta on aina sama. 
Tarvittaessa puhelu voidaan siirtää edelleen C:ltä D:lle sekä edelleenkin 
tarpeen vaatiessa, enintään 5 kertaa. 

Ennakkosiirtotoiminteita käytettäessä, puhelu ohjataan siirtäjältä eteenpäin 

kohdenumeroa kohden siten, että puhelun viimeksi siirtäneen numero 
(ISUP-merkinannossa parametri Redirecting Number) ilmaisee puhelun 

maksajan kultakin siirretyltä osuudelta. A maksaa siis puhelun A:lta B:lle, B 
maksaa puhelun B:ltä C:lle ja C maksaa puhelun C:ltä D:lle jne. A-numero 
kulkee koko ketjun läpi (ISUP-merkinannossa parametrissa Calling Party 

Number) ja on se numero, jota näytetään soittajan numerona A-numeron 
näyttötoiminteessa (Calling line identification presentation). 

Siirtäjän teleyritys vastaa siirron veloituksesta ja siirtäjän numeron 

oikeellisuudesta sekä veloituksen teknisestä oikeellisuudelta siirto-
osuudelta. 

Puhelun siirtoa (Call transfer) käytettäessä, tyypillisesti välikyselyn 

(Enquiry) jälkeen, voidaan toimia kahdella tavalla: 

1) Puhelut muodostetaan siten, että ne ovat verkon kannalta alun perin 
siirtymättömiä. A voi esimerkiksi soittaa kaksi puhelua A-B1 ja A-B2 ja 
sitten yhdistää nämä toisiinsa, jolloin tuloksena on puhelu B1-B2. A maksaa 

molemmat puhelut ja B1 ja B2 näkevät A:n soittavana numerona.  
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Näissä puheluissa saatetaan käyttää ennakkosiirtotoiminteita, jolloin ne 
muodostuvat edellä kuvatulla periaatteella. 

2) Puhelut muodostetaan siten, että välikyselynä tehtävä puhelu on verkon 

kannalta alun perin ennakkosiirtopuhelu. A soittaa B:lle, joka tekee 
välikyselyn C:lle ja sen jälkeen yhdistää A:n ja C:n keskenään.  

Tällöin A maksaa puhelun B:lle ja B maksaa puhelun B:ltä C:lle. Tätä 

käytetään tyypillisesti puheluvälitysympäristöissä joissa halutaan, että C 
näkee A:n soittavana numerona välittäjänä toimivan B:n sijaan. Tällöinkin 
puheluissa saatetaan käyttää ennakkosiirtotoiminteita, jolloin ne 

muodostuvat edellä kuvatulla periaatteella. 

Välikyselyn ja siirron tekevän teleyritys vastaa puheluiden veloituksesta ja 
numeroiden oikeellisuudesta sekä veloituksen teknisestä oikeellisuudelta 

puheluosuuksiltaan. 

Puheluiden uudelleenohjaustoimintoja (Call redirection) käytettäessä, 
tyypillisesti SIP-merkinannon mahdollistamana 3XX-vasteilla, 

muodostetaan alkuperäisen tilalle uusi puhelu uuteen kohteeseen, jonka 
soittaja eli A maksaa alkuperäisen puhelun sijaan tai lisäksi. Koska puhelun 
hinta saattaa tällöin muuttua, on A:lle annettava mahdollisuus valita, 

hyväksyykö hän uuden puheluehdotuksen vai ei. Mikäli 
uudelleenohjaustoimintoja käytetään verkossa tavalla, joka ei näy A:lle, 

puhelun hinta ei saa muuttua niiden käytön seurauksena. Tällaisia keinoja 
käytetään toisinaan teleyrityksen sisäisen numeron siirrettävyyden 

toteuttamisessa kytkentäyritysmenetelmää (ns. Query on release) 
sovellettaen. 

Uudelleenohjaustoimintoja käyttävä teleyritys vastaa puheluiden 
veloituksesta edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti 

puheluosuuksiltaan. 

6.3 Palveluiden hintatiedotteet 

Tähän kohtaan on koottu vaatimukset, jotka koskevat palveluiden 
hintatiedotteiden veloitusta. 

6.3.1 Palvelunumeroiden hintatiedotteet 

Määräyksen mukaan palvelunumeroihin soitettaessa hintatiedotteen 

antaminen saa maksaa soittajalle yleisestä kiinteästä puhelinverkosta 
soitettaessa enintään paikallisverkkomaksun ja yleisestä 

matkaviestinverkosta soitettaessa enintään matkapuhelumaksun. 

Tietoyhteiskuntakaaren 135 §:n nojalla Viestintävirasto voi antaa 
määräyksiä hintatiedotuksista. Asiasta ei ole annettu määräyksiä vaan 

hintatiedotteiden antaminen perustuu alan itsesääntelyyn maksullisten 
puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan (MAPEL) [8] asettamien ohjeiden 
mukaisesti. 
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Silloin kun hintatiedotteita annetaan puhelun alussa, hintatiedotteesta ei 
ole perusteltua periä palvelun sisältöön perustuvaa palvelutaksaa, vaan 

ainoastaan liikennetyyppiin perustuvan taksa. 

Hintatiedotteen antamiseen ainoastaan liikennetyyppiin perustuvalla 
taksalla voidaan käyttää samoja menettelyjä kuin jonotuksen 

toteuttamiseen.  

6.3.2 Lyhytsanomapalvelun hintatiedotteet 

Määräyksen mukaan lyhytsanomapalvelun hintatiedote saa maksaa 
soittajalle enintään lyhytsanoman lähettämisen perusmaksun. 

Tietoyhteiskuntakaaren 135 §:n nojalla Viestintävirasto voi antaa 

määräyksiä hintatiedotuksista. Asiasta ei ole annettu määräyksiä, vaan 
hintatiedotteiden antaminen perustuu alan itsesääntelyyn maksullisten 
puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan (MAPEL) [8] asettamien ohjeiden 

mukaisesti. 

Silloin, kun hintatiedotteita annetaan lyhytsanomapalvelussa, 
hintatiedotteesta ei ole perusteltua periä palvelun sisältöön perustuvaa 

palvelutaksaa, vaan ainoastaan liikennetyyppiin perustuva taksa. 

Lyhytsanomapalvelun hintatiedotteen toteutus perusmaksun hintaisena 
voidaan toteuttaa useilla tavoilla. Tavat on määritelty MAPELin 

perusnormistossa [8] seuraavasti: 

 pyytämällä tekstiviestillä käyttäjältä erillinen vahvistus (double opt-
in). Vahvistuspyynnössä on mainittava palvelun nimi ja hinta sekä 

palveluntarjoajan nimi ja yhteystieto. Palvelu voidaan veloittaa 
vasta, kun käyttäjä on vahvistanut tilauksen vastaamalla 
vahvistuspyyntöön hyväksyvästi tekstiviestillä; 

 sisällyttämällä palvelun hinta yksiselitteisesti käyttäjän lähettämään 

tilausviestiin (esim. LIPPU 5 €); 

 lähettämällä käyttäjälle välittömästi tilauksen jälkeen tekstiviesti, 
josta käy ilmi tilatun palvelun nimi ja hinta sekä palveluntarjoajan 

nimi ja yhteystieto. Tämä vaihtoehto on sallittu vain palveluissa, 
joiden hinta on korkeintaan 10 euroa. 

6.3.3 Maksuttomat puhelut ja tiedotukset 

Määräyksen mukaan teleyritysten on sovittava keskenään maksuttomien 

puheluiden toteutuksesta silloin, kun tieto puhelun maksuttomuudesta 
siirretään teleyritysten välisen rajapinnan yli. Verkkototeutukset ja 
standardit antavat erilaisia mahdollisuuksia maksuttomien puheluiden 

toteuttamiseen. Tästä syystä on perusteltua, että teleyrityksiä velvoitetaan 
sopimaan keskenään, miten tieto maksuttomuudesta siirretään 

yhdysliikennerajapinnan yli. 
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Pääsääntöisesti maksuttomissa puheluissa B-numero määrää, että puhelu 
on maksuton. Teleyritykset ovat sopineet, ettei yhteiskanavamerkinannon 

ACM maksuton -tietoa käytetä maksuttomien puheluiden toteuttamiseen 
(mikäli tällainen vastaanotetaan yhdysliikennerajapinnassa, koodaus 

muutetaan maksulliseksi). 

Tilaajalle maksuttomia puheluita ovat hätäpuhelut (112), puhelut 
yleiseurooppalaisiin 116 -alkuisiin palvelunumeroihin, 0800 -alkuisiin 
kansallisiin ilmaisnumeroihin sekä puhelut kansainvälisiin +800 -alkuisiin 

ilmaisnumeroihin. 

112 -hätäpuheluissa ilmaisuus on toteutettu maksuttomana suuntana, 
jolloin sykäyksiä ei lähetetä. Puheluista tehdään tiketti, mutta niitä ei 

näytetä laskuerittelyssä. 

Puheluissa 0800-, 116- ja +800-alkuisiin numeroihin ilmaisuus toteutetaan 
access-hinnoittelun avulla. Sykäyksiä näissä puheluissa ei saa lähettää. 

Teleyritysten tarjoamien erilaisten palveluiden yhteydessä voi syntyä tarve 

antaa myös niihin liittyviä tiedotuksia/palveluita maksuttomana. Koska 
näitä tiedotuksia ja niiden käyttötilanteita ei ole yhteisesti sovittu, 
tällaisista tapauksista tulee teleyritysten sopia keskenään. 

6.3.4 Standardin SFS 5749 mukaiset tiedotukset 

Määräyksen mukaan standardissa SFS 5749 [9] määritellyt puhelinverkon 
tiedotukset toteutetaan maksuttomina, pois lukien numeron muuttumisesta 
kertova tiedotus, mikäli siinä annetaan täsmällinen tieto uudesta 

puhelinnumerosta. 

Standardissa SFS 5749 [9] Yleisen puhelinverkon merkinanto. Puhelun 
epäonnistumiseen liittyvän syyinformaation käsittely on määritelty 

televerkon tiedotukset. Tiedotukset annetaan tilanteissa, joissa 
puhelunmuodostus on estynyt tai pyydettyä palvelua ei ole käytettävissä. 

Näin ollen on perusteltua, että ne toteutetaan maksuttomina. Poikkeuksena 
on mainittu numeron muuttumisesta kertova tiedotus, jos siinä kerrotaan 
uusi puhelinnumero. Koska uuden puhelinnumeron sisällyttäminen 

tiedotukseen edellyttää teleyritykseltä muiden tiedotusten antamisesta 
poikkeavia toimenpiteitä, on perusteltua, että teleyritys voi niin halutessaan 

toteuttaa tällaisen tiedotuksen maksullisena. 

Standardissa SFS 5749 [9]määritellään myös tiedotusten käyttötilanteet ja 
tiedotuksia vastaavat merkinantojärjestelmien syykoodit. 
Tiedotuksenantotilanteessa puhelu puretaan yleensä lähtökeskukseen 

saakka ja tiedotus annetaan sieltä/kyseisen teleyrityksen 
tiedotuksenantolaitteesta, jolloin tiedotuksen anto on helposti 

toteutettavissa maksuttomana esimerkiksi jättämällä vastausmerkki 
lähettämättä. 
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6.4 Veloituksen toteutukseen liittyvät suositukset 

6.4.1 Veloitus tekstiviesti- ja multimediapalveluissa 

Tekstiviesti- ja multimediapalveluissa verkon veloitustoteutus perustuu 
kahteen eri valinnaiseen toimintamalliin. Lähetysperusteisessa 

toimintatavassa viestin veloituksen perustana oleva tiketti muodostetaan 
siinä vaiheessa, kun palvelun tuottava keskus on vahvistetusti 

vastaanottanut viestin toimitettavakseen. Toimitusperusteisessa 
toimintatavassa viestin veloituksen perustana oleva tiketti muodostetaan 
siinä vaiheessa, kun palvelun tuottava keskus on vastaanottanut 

kuittauksen vastaanottavalta päätelaitteelta viestin toimituksesta. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritykset ja palveluntarjoajat sopivat 
käytettävästä veloitusperusteesta tapauskohtaisesti. Tavoitteena tulee olla, 

että käyttäjää laskutetaan vasta, kun palvelu on toimitettu asiakkaalle. 

Veloituskäytäntöä suunniteltaessa on myös huolehdittava siitä, ettei 
rajoiteta erillisen palveluntarjoajan nykyisiä mahdollisuuksia valita, minkä 

operaattorin kautta palveluviestit välitetään kuitenkin siten, ettei asiakkaan 
laskutuksen oikeellisuutta vaaranneta. 

6.4.2 Access-hinnoiteltuun suuntaan otettujen puheluiden veloitus 

Access-hinnoiteltuun suuntaan otetuissa puheluissa puhelun hinta riippuu 

siitä, otetaanko puhelu kiinteän verkon liittymästä tai mobiililiittymästä.  
Laskenta voi perustua joko reititysnumeron palvelutunnukseen tai soittajan 
A-numeroon.  

Viestintävirasto on antanut aiheesta 14.5.2009 kannanoton koskien 
puheluiden alkuperätietojen käyttöä access-hinnoiteltujen puheluiden 
tukku- ja vähittäishinnoittelussa. (Dnro 698/6069/2009) [10]. 

Kannanotossa Viestintävirasto toteaa, että access-hinnoiteltuihin 
numerosuuntiin soitettujen puheluiden laskutuksessa tulee käyttää 

ensisijaisesti puhelun alkuperän tunnisteena reititysnumeron 
palvelutunnusta. A-tilaajan numeroon perustuvia laskutusmenetelmiä 
voidaan edelleenkin käyttää, mutta tästä mahdollisesti aiheutuvat 

laskutusvääristymät on kaikin keinoin pyrittävä välttämään.  

Lisäksi teleyritysten on syytä tiedostaa, että A-tilaajan numero on 
tulevaisuudessa yhä epävarmempi indikaattori puhelun lähtöverkon 

tyypistä. 

6.4.3 Laskentatiedot erittelyä varten verkkovierailutilanteissa 

Matkaviestinverkkojen verkkovierailutilanteissa (ulkomailta) laskentatiedot 
siirretään operaattoreiden välillä niin sanottuja TAP-tikettejä käyttäen. 

Nykyisin laskutuksessa annetaan usein B-tilaajan numerona 
sanomakeskuksen numero, vaikka tarve olisi oikeaan B-numeroon. 

GSMA:n suosituksen TAP3 (Transferred Account Procedure) [11] mukaan 
tekstiviestin B-numeron lisääminen nk. TAP-tiketeille on operaattoreille 
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vapaaehtoista. Moni operaattori kuitenkin laittaa oikean B-numeron 
mukaan ja näissä tapauksissa se myös päätyy asiakkaan laskuerittelyyn. 

Osa operaattoreista kuitenkin laittaa tiketille B-numeroksi 
tekstiviestikeskuksen numeron tai ei laita mitään B-numeroa tiketille. 

Koska erilaiset toimintatavat johtuvat siitä, ettei kansainvälisellä tasolla 
asiasta ole yksikäsitteistä sopimusta, tilanteen muuttaminen kansallisilla 
suosituksilla tai määräyksillä ei ole mahdollista. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritykset pyrkivät GSMA:n puitteissa ja 

roaming-sopimuksia solmiessaan siihen, että TAP-tiketeille merkitään oikea 
B-numero. 

6.4.4 Tietojen kerääminen teleyritysten väliseen vertailuun 

Teleyrityksillä on tällä hetkellä eri käytäntöjä sen suhteen, miten 

laskentatietueista kerätään tiedot vertailuun. Mahdollisia tapoja ovat: 
kuukauden aikana alkaneet puhelut, kuukauden aikana loppuneet puhelut 

tai täsmälleen kuukauden aikana kertyneet sekunnit, kappaleet, sykäykset.  

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritykset ottavat käyttöön yhtenäisen 
käytännön, jossa vertailussa käytetään täsmälleen kuukauden aikana 
kertyneitä sekunteja, kappaleita, sykäyksiä. Tällöin teleyritys tilastoi 

kuukauden aikana kertyneet sekunnit ja alkaneet puhelut. 
Kuukaudenvaihteen yli jatkuneet puhelut katkaistaan kuukauden 

vaihteessa ja sekunnit kirjataan "oikean" kuukauden puolelle. Alkanut 
puhelu tilastoituu vain yhtenä. 

7 Internetyhteyspalvelun veloitus 

Avointa internetyhteyttä koskevia toimenpiteitä sääntelevä televiestinnän 

yhteismarkkina-asetus (asetus 2015/2120) [12] ja BERECin sen tulkinnasta 
antamat suuntaviivat [13] määrittelevät sen, miten teleyritysten tulee 

kertoa käyttäjille internetyhteyspalvelun nopeudesta. 

BERECin suuntaviivojen mukaan, internetyhteyspalvelun nopeus on 
määriteltävä sopimuksessa IP-paketin sisällön tai kuljetuskerroksen (L4) 

protokollan sisällön perusteella, jolloin mukaan ei lasketa kyseisten 
protokollien otsikkokenttiä. Suuntaviivojen mukaan nopeutta ei saa 
määritellä alempien protokollatasojen mukaan.  

Tämä vastaa tarkoitukseltaan myös veloituksesta aiemmin annettua 

suositusta, jonka mukaan tiedonsiirtomäärään perustuvassa hinnoittelussa 
veloitusperusteena käytetään käyttäjälle näkyvää hyötydataa. Hyötydatalla 

suosituksessa tarkoitettiin IP-protokollatason (L3) tai ylemmän 
protokollatason tiedonsiirtomäärää. 

Internetyhteyden tiedonsiirtomäärään perustuvan hinnoittelun tulee vastata 

nopeuden määrittelyä sopimusehdoissa. Siksi määräykseen on lisätty uusi 
velvoite, jonka mukaan internetyhteyspalveluiden tiedonsiirtomäärään 
perustuva veloitus on toteutettava IP-paketin sisällön tai kuljetuskerroksen 

(L4) protokollan sisällön perusteella, jolloin veloitettavaan 
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tiedonsiirtomäärään ei lasketa mukaan kyseisten protokollien 
otsikkokenttiä. 

Velvoitteen tavoite on lisäksi se, että veloitus vastaisi mahdollisimman 

hyvin asiakkaan saamaa palvelukokemusta ja siksi määritelmä rajaa ulos 
alempien protokollatasojen siirtokehykset. On kuitenkin hyvä huomata, että 

palvelun veloitusperusteena käytettävä tiedonsiirtomäärä voi silti poiketa 
asiakkaan käyttämän sovelluksen tai käyttöjärjestelmän mittaamasta 
tiedonsiirtomäärästä. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi sovellustasolla tai 

TCP-protokollatasolla tehtävät uudelleenlähetykset tai IP-tasoa 
korkeamman protokollatason siirtokehykset. 

8 6 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Määräys tulee voimaan 1.3.2017 ja sen on voimassa toistaiseksi.  

Määräyksellä kumotaan 8.12.2014 annettu aiempi veloitusmääräys (31 
F/2014 M). 

9 7 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on 
saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta. 

C-OSA Lainsäädäntö  

Tämän luvun tarkoituksena on antaa määräyksen käyttäjälle kokonaiskuva 
siitä, mihin säädöksiin määräys perustuu. Lisäksi luvussa listataan 
aihepiiriin liittyvä muu oleellinen säädäntö. 

1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 

1.1 Suomen lainsäädäntö 

Tietoyhteiskuntakaari 243 §, Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset 
 

Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren 243 §:n 1, 3, 7–8, 10–11, 13 ja 16 
kohdissa säädettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan yleiset viestintäverkot 
ja viestintäpalvelut sekä niihin liitettävät viestintäverkot ja viestintäpalvelut 

on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:  

1) sähköinen viestintä on tekniseltä laadultaan hyvää ja tietoturvallista; 

3) niiden suorituskykyä, käytettävyyttä, laatua ja toimintavarmuutta 
voidaan seurata; 

7) kenenkään tietosuoja, tietoturva tai muut oikeudet eivät vaarannu; 

8) niiden veloitus on luotettava ja tarkka; 

10) ne toimivat yhdessä ja viestintäverkot voidaan tarvittaessa liittää 
toiseen viestintäverkkoon; 
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11) niihin tehtävistä muutoksista ei aiheudu ennakoimatonta häiriötä muille 
viestintäverkoille ja viestintäpalveluille;  

13) niistä vastaava toimija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat 

tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet; 

16) telekuuntelu ja televalvonta sekä muut viranomaisten 
tiedonsaantioikeuksia koskevat pyynnöt voidaan toteuttaa siten kuin niistä 

erikseen säädetään. 

Edellä 1 momentin 1–4, 10, 11 ja 14 kohdassa tarkoitetut laatuvaatimukset 
on suhteutettava viestintäverkkojen ja -palveluiden käyttäjämäärään, 

maantieteelliseen alueeseen, jota ne palvelevat, sekä niiden merkitykseen 
käyttäjille. 

Toimenpiteet, joilla huolehditaan 1 momentin 1, 2, 4, 7 ja 9 kohdassa 
tarkoitetusta tietoturvasta, tarkoittavat toimia toiminnan turvallisuuden, 

tietoliikenneturvallisuuden, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuuden sekä 
tietoaineistoturvallisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteet on suhteutettava 

uhan vakavuuteen, toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin sekä 
käytettävissä oleviin teknisiin mahdollisuuksiin torjua uhka.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetut laatuvaatimukset koskevat myös 

viestintäverkkoihin ja viestintäpalveluihin liittyviä merkittäviä 
liitännäistoimintoja ja liitännäispalveluja. 

Tietoyhteiskuntakaari 244 §, Viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevat 
määräykset 

 
Tässä määräyksessä tarkennetaan edellä mainittuja 243 §:n teknisiä 

vaatimuksia lain 244 §:n 3–5, 7–8 ja 13–14 kohtien nojalla, joiden mukaan 
viestintäviraston määräykset voivat koskea 

3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden 

ylläpitoa, seurantaa ja verkonhallintaa; 

4) menettelyä vika- ja häiriötilanteissa sekä tietoturvallisuuden ja 
toimintavarmuuden ylläpitämiseksi; 

5) viestintäverkon rakennetta ja sen liityntäpisteen teknisiä ominaisuuksia; 

7) veloituksen teknistä toteutusta; 

8) yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta, merkinantoa ja synkronointia;  

 13) noudatettavia standardeja;  

14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle 

asetettavia teknisiä vaatimuksia;  

Tietoyhteiskuntakaari 134 §, Laskun erittely ja yhteyskohtainen erittely 
 



 MPS 31 21 (24) 

 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

Tietoyhteiskuntakaaren 134 §:ssä säädetään laskun erittelystä ja niistä 
tiedoista, jotka on vähintään käytävä ilmi laskulta. Säännöksen 7 momentin 

mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä pykälässä 
tarkoitetusta eritellystä sisällöstä ja sen toteuttamistavasta. 

Teleyrityksen on maksutta ja ilman pyyntöä eriteltävä liittymän käytöstä 

aiheutuva lasku. Laskusta on vaikeudetta käytävä ilmi ainakin seuraavista 
suoritteista laskutettavat erät: 

1) paikallispuhelut ja 2–4 kohdassa tarkoitetuista puheluista perityt 
verkkokorvaukset; 

2) kaukopuhelut; 

3) kansainväliset puhelut; 

4) matkaviestinpuhelut; 

5) perusmaksut; 

6) tekstiviestit, kuvaviestit ja muut viestit; 

7) datansiirtopalvelut; 

8) lisämaksulliset palvelut siten kuin 2 momentissa säädetään. 

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista lisämaksullisista palveluista 
teleyrityksen on eriteltävä laskulle: 

1) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse 
maksupalvelulain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista 
maksutapahtumista, jollei maksupalvelulaista muuta johdu;  

2) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse 

yksinomaan maksupalvelulain soveltamisalaan kuulumattoman hyödykkeen 
tai palvelun maksamisesta automaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu 

tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia 
maksuja;  

3) palvelutyypeittäin sellaiset muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 

yhteydet, joista aiheutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä 
johtuvia maksuja.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin ei saa sisältyä yksityisyyden 
suojan piiriin kuuluvaa viestintää koskevia tietoja. 

Teleyrityksen on tilaajan sitä pyytäessä annettava maksutta laskun 

yhteyskohtainen erittely. Ellei 2 tai 3 momentista muuta johdu, erittely on 
annettava tilaajalle siten, että puhelinnumeron kolme viimeistä numeroa on 

peitetty tai muutoin siten, ettei erittelystä voida tunnistaa viestinnän toista 
osapuolta. 
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Teleyrityksen on käyttäjän sitä pyytäessä annettava laskun 
yhteyskohtainen erittely, jossa on eritelty viestinnän osapuolten liittymien 

numerot tai viestintäpalvelun muut tunnistamistiedot täydellisesti. Alle 15-
vuotiasta käyttäjää edustaa hänen huoltajansa. Lisäksi lapsen 

edustamisesta säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetussa laissa (361/1983). Muuta kuin alaikäistä vajaavaltaista edustaa 
hänen edunvalvojansa. Edellä tarkoitetun vajaavaltaisen edustamisesta 

säädetään holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999). 

Laskun yhteyskohtainen erittely ei saa sisältää maksuttomien palvelujen 
välitystietoja. Tilaajalla on oikeus pyynnöstä saada erittelemätön lasku.  

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä 

tarkoitetun erittelyn sisällöstä ja toteuttamistavasta. 

2 Muut asiaan liittyvät säännökset  

2.1 Tietoyhteiskuntakaaren säännökset 

Tietoyhteiskuntakaari 128 §, Teleyrityksen, palveluntarjoajan ja myyjän yhteisvastuu 

 
Pykälässä säädetään operaattorin luottokorttiyhtiön kaltaisesta vastuusta 
tilanteessa, jossa teleyritys laskuttaa kulutushyödykkeen toisen 

palveluntarjoajan puolesta. 

Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan 
palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus elinkeinonharjoittajalta 

tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä 
teleyritystä kohtaan, joka on laskuttanut kuluttajalta kulutushyödykkeen. 
Teleyritys ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää 

kuin on tältä saanut maksuina. 

Jos kulutushyödykettä koskeva sopimus puretaan, kuluttaja voi vedota 
purkuun myös kulutushyödykkeen laskuttanutta teleyritystä kohtaan. 

Teleyrityksellä, joka on maksanut kuluttajalle tämän pykälän mukaisesti, 

on oikeus saada maksamansa määrä elinkeinonharjoittajalta taikka 
teleyritykseltä, jolla on sopimus elinkeinonharjoittajan kanssa. 

Tietoyhteiskuntakaari 139 §, Käsittely laskutusta varten 

 
Laskun määräytymiseen liittyvien tietojen säilyttämisestä säädetään 

tietoyhteiskuntakaaren 139 §:n 3 momentissa, jonka mukaan: 

Laskun määräytymiseen liittyviä tietoja on säilytettävä vähintään kolme 
kuukautta laskun eräpäivästä tai välitystiedon tallentumisesta riippuen 
siitä, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tietoja ei saa kuitenkaan 

säilyttää enää sen jälkeen, kun saatava on velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003) mukaan vanhentunut. Laskua koskevan erimielisyyden 

synnyttyä laskua koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, 
kunnes asia on sovittu tai lainvoimaisesti ratkaistu. 
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