
  21.2.2017 

    

  

   

   

   

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Motivering till och tillämpning av föreskrift 31 

 
Om debiteringens tekniska genomförande i 

kommunikationsnät 

 
MPS 31 

 
 



 MPS 31 1 (24) 

 

    

Kommunikationsverket 
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 

 

INNEHÅLL 

AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK ................................ 2 

1 Ändringar ..................................................................................................................... 2 
2 Ändringshistorik ............................................................................................................ 2 
3 Konsekvenser ............................................................................................................... 3 

AVDELNING B MOTIVERING TILL ENSKILDA PARAGRAFER OCH ANVISNINGAR FÖR 

TILLÄMPNING ....................................................................................................... 4 

1 § Föreskriftens syfte ...................................................................................................... 4 
2 § Tillämpningsområde .................................................................................................... 4 
3 § Definitioner ................................................................................................................ 5 

3.1 Kommunikationsnät, kommunikationstjänst och teleföretag ...................... 5 
3.2 Telefonnät .......................................................................................... 5 
3.3 Svarsmeddelande och nedkopplingsmeddelande ...................................... 6 
3.4 Debiteringsfel ...................................................................................... 6 
3.5 Användare och abonnent ...................................................................... 6 

4 4 § Allmänna krav på debitering ...................................................................................... 7 
4.1 Korrigering av debiteringsfel ................................................................. 7 
4.2 Kalendertidens noggrannhet i nätelement ............................................... 7 
4.3 Säkerställande av system som används för lagring av uppgifterna från 

datainsamlingen .................................................................................. 7 
4.4 Säkerställande av korrekt debitering ...................................................... 8 
4.5 Information som överförs över samtrafikgränssnittet ................................ 8 
4.6 Andra tjänster som debiteras på en faktura för kommunikationstjänster ..... 9 

5 5 § Tekniskt genomförande av debitering ......................................................................... 9 
5.1 Genomförande av debitering utifrån på förhand anmälda grunder .............. 9 
5.2 Överföring och lagring av uppgifterna från datainsamlingen för specificering 

av fakturan ....................................................................................... 10 
5.3 Kommunikationstjänsteprisets oberoende av routningen ......................... 11 
5.4 Debiteringen baserar sig på erhållen eller beställd tjänst ........................ 11 
5.5 Registrering av förbindelsens varaktighet med en sekunds noggrannhet ... 11 
5.6 Debitering av en förbindelse börjar från mottagningen av ett 

svarsmeddelande ............................................................................... 12 
5.7 Debiteringen slutar vid nedkoppling av förbindelsen ............................... 12 

6 6 § Debitering av telefoni- och kortmeddelandetjänster samt meddelanden ........................ 12 
6.1 Debitering av samtal under kötiden ...................................................... 13 
6.2 Debitering av flyttade samtal............................................................... 13 
6.3 Prisinformation för tjänster ................................................................. 15 
6.4 Rekommendationer som har samband med debiteringen ........................ 17 

7 7 § Debitering av internetaccesstjänster ........................................................................ 18 
8 8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .............................................................. 19 
9 9 § Erhållande av upplysningar och publicering ............................................................... 19 

AVDELNING C LAGSTIFTNING .................................................................................... 19 

1 Rättsgrund ................................................................................................................. 20 
1.1 Finsk lagstiftning ............................................................................... 20 

2 Övriga bestämmelser ................................................................................................... 22 
2.1 Bestämmelser i informationssamhällsbalken .......................................... 22 

REFERENSLISTA ......................................................................................................... 23 

 

 
 



 MPS 31 2 (24) 

 

    

Kommunikationsverket 
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 

 

 

 
 

Avdelning A Centrala ändringar och ändringshistorik 

1 Ändringar 

Följande ändringar har gjorts i föreskrift 31 G/2017 M jämfört med den 
föregående versionen (31 F/2014 M): 

 
 Förskriftens syfte och tillämpningsområde har preciserats så att 

föreskriften tillämpas förutom på debitering av alla 

kommunikationstjänster även på tekniskt genomförande av 
debitering av andra tjänster än kommunikationstjänster som 

debiteras på fakturan för kommunikationstjänster i allmänna 
kommunikationsnät. 

 Definitioner har uppdaterats bland annat genom att stryka 

definitionerna av nedkopplingsmeddelande, mobilnät och telefonnät 
ur föreskriften och genom att foga definitionen av debiteringsfel till 

föreskriften. 
 Föreskriftens uppbyggnad har ändrats så att krav som gäller 

debiteringens utförande har fördelats under olika paragrafer. 

 Kravet på antalet debiteringsfel har ersatts med ett krav som gäller 
korrigering av debiteringsfel. 

 Kravet på kalendertiden i nätelementet har preciserats från ± 5 s  
± 1 s. 

 Kravet på impulsintervallets noggrannhet har strukits, likaså kravet 
på att ordna avgiftsfrihet för andra meddelanden än de 
standardenliga meddelandena som erbjuds avgiftsfritt. 

 Till föreskriften har fogats ett krav enligt vilket teleföretaget för den 
som kopplar samtalet vidare är ansvarigt för debiteringen av 

vidarekopplingen och för debiteringens tekniska korrekthet. 
 Till föreskriften har fogats ett krav på genomförande av debitering av 

internetaccesstjänster som baserar sig på mängden överförd data. 

 
Det har dessutom gjorts en hel del andra preciserade ändringar i 

föreskriften och i detta MPS-dokument. 
 

2 Ändringshistorik 

Föreskrift 31 F/2014 M 

Föreskriftens lagstiftningsdelar uppdaterades så att de motsvarar 
informationssamhällsbalken (917/2014) [1] och MPS-dokumentet fick en 

ny struktur. Till definitionerna har fogats definitioner av allmänt telefonnät, 
telefonnät, fast telefonnät och mobilnät. Föreskriftens tillämpningsområde 
preciserades med ett omnämnande om att föreskriften också gäller 

debitering av tjänster som genomförts med IP/VoIP-teknik. Till föreskriften 
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har fogats ett krav på impulsfrekvensens exakthet i förhållande till 
inställningsvärdet. Det blev ytterligare preciseringar i MPS-dokumentet. 

Föreskrift 31 E/2009 M 

Till förnyelsearbetets grund ligger en rapport om debiteringens utförande i 

kommunikationsnät som Kommunikationsverkets arbetsgrupp för 
debitering har utarbetat, Rapport 1/2009 Veloituksen toteutus 

viestintäverkoissa [2]. Nedan finns en förteckning över de viktigaste 
ändringarna jämfört med föreskrift 31 D/2008 M. 

I föreskriften inkluderades det väsentliga innehållet i debiteringsstandard 

SFS 5641 (kravet på noggrannhet hos datainsamling som baserar sig på 
mätning av tid och kravet på noggrannhet hos impulsintervallet) och 
därefter upphävdes standarden som obehövlig. 

Ur föreskriften ströks ett krav som lydde: avgiftsfriheten verkställs så att 

informationen om avgiftsfriheten för de samtal vilka har bestämts som 
avgiftsfria överförs i signaleringen. Orsaken till det är att teleföretagen har 

kommit överens om att GK-signaleringens uppgift ACM no charge inte 
används för genomförandet av avgiftsfria samtal. 

Det gjordes några ytterligare preciseringar i föreskriften och definitionen av 

svarsmeddelande fogades till föreskriften.  

3 Konsekvenser 

I detta kapitel beskrivs de centrala konsekvenserna av 
föreskriftsändringen. Största delen av ändringarna i föreskriften och i detta 

MPS-dokument är sådana som klargör uppbyggnaden och skyldigheterna. 
Ur föreskriften har även strukits några gamla krav som uppställts för PSTN-

nätet och som inte längre kan tillämpas på debiteringen i IP-nät. Dessa 
ändringar förbättrar föreskriftens begriplighet. I övrigt medför ändringarna 
inte några betydande konsekvenser. 

Föreskriftens tillämpningsområde har utvidgats så att föreskriften tillämpas 

förutom på debitering av kommunikationstjänster även på tekniskt 
genomförande av debitering av andra tjänster än kommunikationstjänster 

som debiteras på fakturan för kommunikationstjänster i allmänna 
kommunikationsnät. Skyldigheten säkerställer också korrekt debitering av 
dessa tjänster och på så sätt också användarnas ställning. Ändringen 

bedöms inte ha några betydande kostnadskonsekvenser för teleföretagen. 

Kravet på kalendertiden i nätelementet har preciserats från ± 5 sekunder 
till ± 1 sekund därför att noggrannheten i klockorna i noder har blivit 

avsevärt bättre i och med att NTP-protokoll togs i användning. Ändringen 
förbättrar debiteringens tillförlitlighet. Ändringen bedöms inte ha några 

betydande kostnadskonsekvenser för teleföretagen. 

Föreskriften omfattar ett nytt krav enligt vilket debitering av 
internetaccesstjänster på basis av mängden överförd data ska genomföras 
på basis av IP-paketets eller transportskiktsprotokollets (L4) innehåll. 
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Orsaken till ändringen är ny reglering som gäller information om hastighet 
samt att prissättningen som baserar sig på basis av överförd data ska 

motsvara hastighetsdefinitionen i avtalsvillkoren. Ändringen förbättrar 
debiteringens begriplighet och förutsägbarhet och på så sätt kundens 

ställning. 

Detta krav kan öka teleföretagens kostnader, om de måste göra ändringar i 
utförandet av debiteringen av internetaccesstjänster som baserar sig på 
mängden överförd data. Under beredningen av föreskriften har man av 

teleföretagen dock inte fått närmare uppgifter om eventuella 
kostnadskonsekvenser eller ändringsbehov. Ändringen bedöms därför inte 

ha några betydande kostnadskonsekvenser för teleföretagen. 

AVDELNING B Motivering till enskilda paragrafer och 

anvisningar för tillämpning 

1 § Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att säkerställa att debiteringen i 
kommunikationsnät är tekniskt korrekt. I föreskriften uppställs 
minimiskyldigheter med vilka det säkerställs att debiteringen är tillförlitlig 

och exakt till den del debiteringsinformation produceras, överförs eller 
behandlas i teleföretagets kommunikationsnät. Dessa åtgärder syftar till att 

förhindra uppkomst av fel i faktureringen. 

Syftet med föreskriften är att säkerställa att debiteringsgrunderna är så 
klara att det inte uppstår oväntade fakturor för användare. 

2 § Tillämpningsområde 

Föreskriften tillämpas förutom på debitering av alla 

kommunikationstjänster även på tekniskt genomförande av debitering av 
andra tjänster än kommunikationstjänster som debiteras på fakturan för 

kommunikationstjänster i allmänna kommunikationsnät. Så tillämpas 
föreskriften på debitering av alla kommunikationstjänster, alltså förutom på 
telefonnät även på bland annat alla tids-, händelse- eller 

datamängdsbaserade kommunikationstjänster, såsom mobila 
bredbandsabonnemang med begränsad dataöverföring. 

Föreskriften tillämpas även på tekniskt genomförande av debitering av 

andra tjänster än kommunikationstjänster som debiteras på fakturan för 
kommunikationstjänster till den del debiteringsinformation produceras, 

överförs eller behandlas i teleföretagets allmänna kommunikationsnät. 
Föreskriften tillämpas därför till exempel på servicenummer samt på 
kortmeddelande- och mobilbetalningstjänster. 



 MPS 31 5 (24) 

 

    

Kommunikationsverket 
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 

 

3 § Definitioner 

I paragrafen definieras sådana termer som används i föreskriften men som 

inte definieras i informationssamhällsbalken, som inte är allmänt kända och 
som knyter an till specificerade skyldigheter i föreskriften.  

3.1 Kommunikationsnät, kommunikationstjänst och teleföretag 

Kommunikationsnät, kommunikationstjänst och teleföretag definieras i 3 § i 

informationssamhällsbalken.  

 Med kommunikationsnät avses ett system som består av 
sammankopplade ledningar och anordningar och som är avsett för 
överföring eller distribution av meddelanden via ledning, med 

radiovågor, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt.  

 Med kommunikationstjänst avses enligt informationssamhällsbalken 
en tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av 

meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och 
sändningstjänster i masskommunikationsnät. 

 Med teleföretag avses en aktör som tillhandahåller nättjänster eller 

kommunikationstjänster för en grupp av användare som inte har 
avgränsats på förhand, dvs. bedriver allmän televerksamhet.  

 Med nättjänst avses en tjänst som tillhandahålls av ett teleföretag 

(nätföretag) för att ett kommunikationsnät som det äger eller på 
någon annan grund förfogar över ska kunna användas för överföring 
och distribution av meddelanden. 

3.2 Telefonnät 

Termerna telefonnät, fast telefonnät och mobilnät har inte inkluderats i 

informationssamhällsbalken. Termerna används dock i föreskriften på 
samma sätt som de var i den upphävda kommunikationsmarknadslagen. 

 Med telefonnät avses ett mobilnät eller ett fast telefonnät. 

 Med mobilnät avses ett kommunikationsnät som i huvudsak används 

för målgruppskommunikation och där förbindelsen mellan terminalen 
och kommunikationsnätet har upprättats med hjälp av radiovågor 

som utbreder sig fritt. Enligt 6 § i informationssamhällsbalken kräver 
utövande av allmän televerksamhet i mobilnät nätkoncession. 

 Med fast telefonnät avses ett kommunikationsnät som i huvudsak 

används för målgruppskommunikation och där förbindelsen mellan 
terminalen och kommunikationsnätet har upprättats via ledning eller 
med någon annan fast förbindelse. 

 Med allmänt telefonnät avses ett mobilnät eller ett fast telefonnät 

som tillhandahålls en grupp av användare som inte har avgränsats 
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på förhand och där det används numrering enligt Internationella 
teleunionens (ITU) rekommendation E.164. 

Också ett teleföretag som tillhandahåller VoIP-tjänster är verksamt i ett 

allmänt telefonnät, om tjänsterna tillhandahålls en grupp av användare 
som inte har avgränsats på förhand och om det från tjänsten finns en 

förbindelse till det allmänna telefonnätet, dvs. det är möjligt att ringa till 
det allmänna telefonnätet eller motta samtal från det allmänna 
telefonnätet. 

3.3 Svarsmeddelande och nedkopplingsmeddelande 

Med svarsmeddelande avses ett meddelande som överförs i signaleringen 
för att anvisa att förbindelsen är uppkopplad i tjänster som debiteras på 
basis av tid. 

Svarsmeddelandet för ett samtal definieras i standarder för det använda 

signaleringssystemet. I ISUP-signaleringen är svarsmeddelandet ANM eller 
CON och i SIP-signaleringen 200 OK (INVITE). I ISUP-signaleringen är 

nedkopplingsmeddelandet REL och i SIP-signaleringen BYE. 

3.4 Debiteringsfel 

Med debiteringsfel avses fel som upptäckts och korrigerats före 
faktureringen, fel som upptäckts genom klagomål från kunder och fel som 

teleföretagen själv har upptäckt efter faktureringen. Som debiteringsfel 
räknas debitering som avviker uppåt eller nedåt från det fastställda priset. 

Impulsbaserad debitering av samtal och beräkning av tjänstens längd 

innebär inexaktheter som i praktiken inte kan undvikas, och de anses inte 
vara debiteringsfel. Dessa tillåtna inexaktheter är: 

 Tidsbaserad datainsamling, när förbindelsens varaktighet registreras 
med en sekunds noggrannhet (se punkt 5.5). 

 Statistisk impulsbaserad debitering, känt som Karlsson-debitering, 

när den genomförs på följande sätt: Vid tidsdebitering användes 
statistisk början, varvid den första debiteringsimpulsen utgår under 

tiden för ett impulsintervall räknat från samtalets början. 
(Föreskrifter för byggande av telefonnät 1979) 

 Impulsintervallet har inställts med 0,1 sekunds noggrannhet upp till 

100 sekunder och med 1 sekunds noggrannhet för de impulsintervall 
som överstiger 100 sekunder.  

3.5 Användare och abonnent 

Begreppen användare och abonnent är också väsentliga med tanke på 

föreskriften. Med användare avses enligt 3 § 7 punkten i 
informationssamhällsbalken en fysisk person som i egenskap av abonnent 
eller annars använder kommunikationstjänster eller mervärdestjänster. 

Med abonnent avses enligt 3 § 30 punkten i informationssamhällsbalken en 
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juridisk eller fysisk person som för något annat ändamål än televerksamhet 
har ingått avtal om leverans av kommunikationstjänster eller 

mervärdestjänster. 

4 4 § Allmänna krav på debitering 

4.1 Korrigering av debiteringsfel 

I 1 mom. åläggs teleföretagen skyldighet att utan onödigt dröjsmål rätta de 

debiteringsfel som det själv har upptäckt eller som anmälts av kunder (se 
punkt 3.4).  

4.2 Kalendertidens noggrannhet i nätelement 

Enligt föreskriften ska teleföretaget se till att kalendertiden i den nod som 

påverkar debiteringen inte avviker från Finlands officiella tid mer än ± 1 
sekund. Kravet har skärpts från tidigare ± 5 sekunder därför att 
noggrannheten i klockorna i noder har blivit avsevärt bättre i och med att 

NTP-protokoll togs i användning. NTP används inte i alla äldre 
telefoncentraler, men i stället kan det vara möjligt att använda GPS. 

Skyldigheten tryggar korrekt fakturering för de tjänster där det används 

taxebyte så att tjänsten har olika priser på olika tider. Kalendertidens 
noggrannhet är också av betydelse i debiteringsuppgifternas korrelation vid 
efterbehandlingen. Kalendertidens noggrannhet inverkar däremot inte på 

tidsbaserade debiterade förbindelsers varaktighet och därigenom inte på 
debiteringen. 

4.3 Säkerställande av system som används för lagring av uppgifterna från 

datainsamlingen 

I paragrafens 3 mom. anges att de system som används för lagringen av 
uppgifterna från datainsamlingen ska ge redundans. 

Enligt 139 § i informationssamhällsbalken ska uppgifter om hur en faktura 

bestäms lagras minst tre månader från fakturans förfallodag eller från det 
att förmedlingsuppgifterna registrerades, beroende på vilken av dessa 

tidpunkter som infaller senare. Uppgifterna får dock inte lagras efter det att 
fordran har preskriberats enligt lagen om preskription av skulder 
(728/2003) [3]. Den allmänna preskriptionstiden enligt lagen är tre år från 

förfallodagen, om förfallodagen är på ett för gäldenären bindande sätt 
bestämd i förväg eller när skulden har förfallit till betalning till följd av 

uppsägningsåtgärder, om preskriptionen inte har avbrutits före det. Om det 
uppkommer oenighet om en faktura ska uppgifterna om fakturan dock 
lagras tills parterna har kommit överens om saken eller ärendet har 

avgjorts.  

I författningarna uppställs krav på lagringstid och informationssäkerhet av 
uppgifterna. För att kraven ska kunna uppfyllas även vid eventuella 

systemfel, är det grundat att förutsätta att systemen ska säkerställas. 
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Räkningen bestäms på basis av datainsamlingsposter som förekommer i 
nätelement. Från nätelementen överförs de, beroende av teleföretaget, 

genom olika mellansteg till efterbehandlingssystem. Föreskriftens krav 
förutsätter att lagringen av uppgifterna för datainsamlingen har säkerställts 

så att uppgifter inte förloras om det uppstår fel i ett enskilt system. 

Föreskriften specificerar inte närmare i vilka system säkerställandet ska 
genomföras. Det räcker att efterbehandlingsuppgifterna säkerställs 
(uppgifter som utgör basis för faktureringen). I praktiken förvarar 

teleföretagen en större mängd uppgifter än vad de måste förvara, t.ex. 
med tanke på klagomål om räkningar. Orsak till det är att uppgifter som 

har samband med ett visst specialfall endast utgör en liten del av en stor 
datamängd, och det är inte resonabelt att skilja dem från andra uppgifter 
när de lagras.  

Identifieringsuppgifterna förvaras inte som en del av bokföringsmaterial. 
Räkningar och övrigt bokföringsmaterial förvaras den tid som 
bokföringslagen kräver. 

4.4 Säkerställande av korrekt debitering 

I paragrafens 4 mom. anges att debiteringen ska fungera på ett korrekt 

sätt efter att man gjort ändringar i utrustning eller program. 

Många fel som upptäckts vid kundfaktureringen beror på att man har gjort 
ändringar i telenätet men inte kontrollerat eventuella ändringar i 

debiteringen. 

Teleföretagen ska kontrollera att debiteringen alltid fungerar efter att de 
har gjort ändringar i telenätet, om ändringen bedöms påverka 

debiteringens funktion. När teleföretaget planerar ändringar ska det 
samtidigt också planera behövliga testanvisningar för de enskilda fallen. 

4.5 Information som överförs över samtrafikgränssnittet 

I paragrafens 5 mom. anges att teleföretagen ska se till att informationen 

som överförs mellan teleföretagens samtrafikgränssnitt är tillräcklig för 
genomförandet av en tillförlitlig och exakt debitering. 

Kundens förbindelse består ofta av en kedja som innebär många 
teleföretag. Då kan kunddebiteringen också omfatta delar som baserar sig 

på debiteringsinformation som överförs mellan teleföretagen. För att 
garantera att kunden debiteras korrekt och att redovisningen mellan 

teleföretagen är korrekt ska teleföretagen säkerställa att tillräcklig 
information överförs i samtrafikgränssnittet. 

Debiteringsinformationen i realtid överförs mellan teleföretagen i 

signaleringen. Föreskriften specificerar inte närmare den signalering eller 
de meddelanden som används för överföringen. Oberoende av metoden 
som används ska systemet tekniskt genomföras så att 

debiteringsinformationen som överförs över samtrafikgränssnittet 
motsvarar angiven debiteringsgrund. 
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Utförande av debiteringen påverkas även av uppgift om använd 
debiteringsmetod som överförs vidare vid samtalsuppkopplingen. 

Föreskriftens krav gäller även denna information. Saken behandlas i fråga 
om debitering av samtal till accessprissatta riktningar i avsnitt 6.4.2. 

4.6 Andra tjänster som debiteras på en faktura för kommunikationstjänster 

Om teleföretaget på en faktura för kommunikationstjänster även debiterar 

kunden för andra tjänster än kommunikationstjänster, ska teleföretaget 
enligt denna föreskrift också säkerställa att debiteringen av dessa tjänster 
sker tekniskt korrekt till den del debiteringsinformation produceras, 

överförs eller behandlas i teleföretagets allmänna kommunikationsnät. 
Debiteringen av dessa tjänster ska alltså också genomföras i enlighet med 

föreskriftens krav. 

Förutom att teleföretaget för sin del ansvarar för debiteringens tekniska 
korrekthet, har teleföretaget och tjänsteleverantören eller säljaren ett 

solidariskt ansvar för den konsumtionsnyttighet som det fakturerat.  

Teleföretaget ska specificera fakturan för användning av ett abonnemang i 
enlighet med 134 § i informationssamhällsbalken. Betalteletjänster ska 
specificeras enligt paragrafens 2 mom. Kommunikationsverket har utfärdat 

en tillämpningsanvisning om specificering av avgiftsbelagda tjänster på 
teleräkning [4]. Skyldigheten att specificera betalteletjänster gäller inte 

enbart samtal och textmeddelanden utan också till exempel 
mervärdestjänster och mobilbetalningstjänster. För tillämpningen av 

specificeringsskyldigheten räcker att det är fråga om en post som 
teleföretaget fakturerar och att man givit sitt samtycke till debiteringen 
eller att man med hjälp av abonnemanget vidtagit en annan åtgärd som 

medför betalningsskyldighet. 

Om teleföretaget förmedlar betalningstransaktioner mellan användare och 
tjänsteleverantör, kan tjänsten omfattas av betaltjänstlagens (290/2010) 

[5] tillämpningsområde. Även lagen om betalinstitut (297/2010) [6] kan 
lämpa sig för denna verksamhet. Om en betalningstransaktion som 
teleföretaget fakturerar omfattas av betaltjänstlagens tillämpningsområde, 

är specificering av fakturor enligt 134 § 2 mom. i 
informationssamhällsbalken en sekundär skyldighet i förhållande till 

betaltjänstlagen.  

5 5 § Tekniskt genomförande av debitering 

Kraven i detta kapitel gäller telefoni-, kortmeddelande- och datatjänster. 

5.1 Genomförande av debitering utifrån på förhand anmälda grunder 

Enligt 243 § i informationssamhällsbalken [1] ska debiteringen vara 

tillförlitlig och exakt. Huruvida den utförda debiteringen har varit tillförlitlig 
och exakt kan bedömas endast om grunderna för debiteringen är kända på 
förhand. Tillförlitligheten och exaktheten kan utföras endast genom att 
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säkerställa att debiteringen fungerar tekniskt i enlighet med de grunder 
som lagts i förväg. 

Enligt 107 § i informationssamhällsbalken ska teleföretag offentliggöra 

prislistorna över kommunikationstjänsterna så att användarna enkelt och 
kostnadsfritt har tillgång till dem. Enligt lagens 108 § ska av avtal mellan 

teleföretaget och abonnenten om kommunikationstjänster framgå 
grunderna för prissättning av tjänsterna eller de prislistor som tillämpas. 

Grunderna för hur avgifterna uppstår ska alltså kunna utredas på förhand. 
Teleföretaget ska genom debiteringens tekniska utförande säkerställa att 

debiteringen är möjlig på basis av på förhand anmälda grunder och med 
hjälp av de debiteringsdata som nätet genererar och lagrar. 

Det tekniska utförandet kan dock orsaka inexakthet i debiteringen. När 

inexaktheten ryms inom ramen för de faktorer som anges i 3.4 
Debiteringsfel, anses det inte vara fråga om ett debiteringsfel. Även i detta 

fall finns det dock skäl att försöka minimera felet som inexaktheten 
orsakar, i synnerhet till den del felet medför överdebitering.  

5.2 Överföring och lagring av uppgifterna från datainsamlingen för 
specificering av fakturan 

Skyldigheterna för specificering samt rättigheterna bestäms i lagen. Kravet 
i den tekniska föreskriften preciserar skyldigheterna så att nätet ska kunna 
stödja produktionen av de angivna specificeringarna uttryckligen genom att 

överföra och lagra datainsamlingsuppgifter. 

Datainsamlingsuppgifterna lagras för kundfakturering vid en 
registreringspunkt i datainsamlingsposter som finns i en efterbehandlingsfil 

(t.ex. datainsamling per impulser och sekunder).  

Samtal som avbrutits under avgiftsfritt köande samt sk. nollprissatta 
samtal (t.ex. anslutningsoperatörens gratiserbjudanden) ska inte antecknas 

i en samtalsspecifikation, eftersom de inte har någon betydelse med tanke 
på kundernas intresse att granska sina räkningar. Specificering per 
uppkoppling ska inte ges exempelvis för avgiftsfria mottagna samtal eller 

för samtal till nummer som är avgiftsfria för abonnenten. Samtal som är 
avgiftsfria för abonnenten är nödsamtal (112), samtal till alleuropeiska 

116-servicenummer, samtal till nationella 0800-gratisnummer samt samtal 
till internationella +800-gratisnummer. 

Tjänster som enbart faktureras enligt flat rate behöver inte heller 
specificeras. I stället ska teleföretaget ge abonnenten/användaren en 

specificering per uppkoppling för tjänster av typen prepaid, om abonnenten 
eller användaren kan identifieras med säkerhet.  

Om abonnemanget omfattar ett fast prissatt samtals-, textmeddelande- 

eller datapaket (visst antal minuter eller meddelanden eller viss 
datamängd), ska faktureringsuppgifter samlas in också för dessa paket. 

Orsaken till det är att om trafiken överstiger gränsen för paketet, ska det 
för kunden också specificeras de förbindelser som ingår i paketet. 
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En specificering av faktura ska också ges i situationer där B-abonnentens 
nummer inte består av ett E.164-nummer (t.ex. SIP-adress). Frågan har 

behandlats i MPS-dokumentet till föreskrift 28, i punkt 1.2 i avdelning C 
[7]. 

5.3 Kommunikationstjänsteprisets oberoende av routningen 

Priset på en kommunikationstjänst får inte vara beroende av routningen 

eller samtrafiken mellan olika nät, om kunden inte kan välja dessa. I 
kommunikationsnäten kan förbindelserna upprättas bl.a. vid 
överbelastningar och fel med hjälp av andra rutter än vad man normalt 

använder. Eftersom sådana situationer beror på tekniska egenskaper hos 
teleföretagens nät, ska debiteringen för kunden fungera på samma sätt 

som normalt.  

5.4 Debiteringen baserar sig på erhållen eller beställd tjänst 

Enligt föreskriften baserar debiteringen sig på den nät- eller 
kommunikationstjänst som kunden får, men om nätet erbjuder bättre 

tjänst än vad kunden begärt, baserar debiteringen sig på den avtalsenlig 
tjänst kunden beställt. 

Till exempel, om kunden erbjuds en bredbandsförbindelse som är snabbare 

än avtalat, blir månadsavgiften ändå debiterad enligt avtalet. Detta är 
möjligt till exempel om kunden har köpt ett 10 Mbit/s xDSL-abonnemang 
som i verkligheten erbjuds i nätet som 14 Mbit/s xDSL. 

5.5 Registrering av förbindelsens varaktighet med en sekunds noggrannhet 

Parametrar som påverkar debiteringens korrekthet är tidsregistreringens 
noggrannhet, när datainsamlingen baserar sig på mätning av tid, och 
impulsfrekvensens noggrannhet, när datainsamlingen baserar sig på 

impulser. När datainsamling för debitering är tidsbaserad, dvs. baserar sig 
på mätning av tid, ska tal- eller dataförbindelsens varaktighet registreras 

med en sekunds noggrannhet, och även debiteras med denna noggrannhet 
med beaktande av använd debiteringsmodell.  

Föreskriften uttryckligen ålägger teleföretaget att registrera förbindelsens 
varaktighet, som utgör grunden för debiteringen, med en sekunds 

noggrannhet. I praktiken betyder det att när taxan ändras, ska 
varaktigheten för varje del av förbindelse med olika pris registreras med 

den krävda en sekunds noggrannhet. Till exempel: 

 När man ringer ett samtal till ett servicenummer, kostar köandet 
endast detsamma som samtalstaxan, och debiteringen enligt 

servicetaxan börjar först när kunden har nått den egentliga tjänsten. 
Då ska både kötiden och tiden för användningen av den egentliga 
tjänsten registreras med en sekunds noggrannhet. 

 Kravet gäller inte registrering av kötid när man ringer en tjänst där 

köandet är avgiftsfritt. Då ska förbindelsens varaktighet registreras 
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med en sekunds noggrannhet först från den tidpunkt kunden kopplas 
upp till tjänsten och samtalet debiteras. 

För samtalsspecifikation används också en sekunds noggrannhet, men för 

specificerad räkning används en minuts noggrannhet. Priset på samtal 
uppges i allmänhet som minutpris, men det debiterade priset beräknas med 

en sekunds noggrannhet. Kravet förhindrar inte operatörerna från att 
använda andra debiteringsmodeller, såsom minimidebitering, så länge 
uppgifterna kan hittas i operatörernas prislistor. 

5.6 Debitering av en förbindelse börjar från mottagningen av ett 

svarsmeddelande 

Enligt föreskriften börjar debiteringen av en tidsbaserad tjänst när 
förbindelsen har uppkopplats och ett svarsmeddelande mottagits. 

I tjänster som debiteras på basis av tid anger svarsmeddelandet samtalets 

startpunkt. För telefonitjänster definieras meddelandet i standarder för det 
använda signaleringssystemet. I ISUP-signaleringen är svarsmeddelandet 

ANM eller CON och i SIP-signaleringen 200 OK (INVITE). 

5.7 Debiteringen slutar vid nedkoppling av förbindelsen 

Enligt föreskriften slutar debiteringen av en tidsbaserad tjänst, när 
förbindelsen kopplas ned. 

I tjänster som debiteras tidsbaserat definierar ett nedkopplingsmeddelande 

samtalets avslutningspunkt. Nedkopplingsmeddelande är ett meddelande 
som överförs i signaleringen för att anvisa att förbindelsen är nedkopplad. 

Nedkopplingsmeddelandet för ett samtal definieras i standarder för det 
använda signaleringssystemet. I ISUP-signaleringen är 
nedkopplingsmeddelandet REL och i SIP-signaleringen BYE. 

I SIP-signaleringen möjliggör ett standardenligt förfaringssätt också sådana 

situationer där nedkopplingsmeddelandet inte överförs genom alla de 
nätverksnoder som genererar eller lagrar debiteringsinformation. I 

standarder definieras dock även metoder (record route/route) med vilka 
det går att säkerställa att nedkopplingsmeddelandet överförs längs samma 
rutt som svarsmeddelandet. 

Teleföretagen ska i sina egna nät och vid avtal om samtrafik med andra 

teleföretag säkerställa att de metoder som används för tjänster som 
debiteras på basis av tid säkerställer att uppgift om nedkoppling av 

förbindelsen förmedlas till de noder som påverkar debiteringen. 

6 6 § Debitering av telefoni- och kortmeddelandetjänster samt 
meddelanden 

I detta kapitel anges krav som endast gäller telefoni- och 
kortmeddelandetjänster. 
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6.1 Debitering av samtal under kötiden 

Enligt föreskriften är priset för kötiden till ett abonnemang för vilket det i 
faktureringen tas ut både en samtalstaxa och en servicetaxa högst 

detsamma som samtalstaxan. 

Med tanke på nätets tekniska funktion motsvarar köandet ett normalt 
samtal så att förbindelsen är reserverad genom hela nätet/från en 

uppringande abonnent som begär nätets resurser till en uppringd abonnent 
med undantag av den sista abonnentförbindelsen. Det är därför motiverat 
att teleföretagen kan debitera en normal samtalstaxa för kötiden, om de så 

vill. Teleföretaget kan också genomföra köandet avgiftsfritt. Under kötiden 
får användaren dock inte den önskade tjänsten, som inkluderar en 

servicetaxa, varför det inte är grundat att ta ut en servicetaxa för kötiden. 

I teleföretagets köande och i vanlig prissättning sänds svarsmeddelandet 
när köandet börjar. Då börjar också debiteringen av ett normalt samtal. 

Debiteringen av tjänsten (sändning av debiteringsmeddelanden) startar 
först efter det att servicepunkten har svarat (genomförande med hjälp av 
intelligenta nätfunktioner). Avgiftsfritt köande kan genomföras inom ramen 

för tidsövervakning för att vänta på svar (i ISUP 1,5–3 min.), dvs. köandet 
slutar senast när tidsövervakningen upphör (samtalet kopplas ned). 

I teleföretagets köande och accessprissatta tjänster sänds 

svarsmeddelandet när köandet börjar och debitering av ett normalt samtal 
kan börja. För accessprissatta tjänster kan köandet dock genomföras 

gratis. Debiteringen av tjänsten startar när servicepunkten svarar, och då 
börjar nätet sända debiteringsmeddelanden eller mäta samtalstid som 
innehåller en servicetaxa för direktfaktureringen. Debiteringen av tjänsten 

innehåller det samtalspris som det teleföretag som har nyttjanderätt till 
nummerserien i fråga har bestämt. 

I tjänsteleverantörens köande sänds svarsmeddelandet när köandet börjar 

(tjänsteleverantörens apparat sänder ett svarsmeddelande varvid 
debiteringen av ett normalt samtal startar i telenätet). När tjänsten börjar 
(och det allmänna nätet sköter faktureringen av tjänsten i fråga), börjar 

tjänsteleverantören generera debiteringsmeddelanden. 

6.2 Debitering av flyttade samtal 

Med vidarekoppling (Call forwarding) avses funktioner där uppringaren (A) 
ringer upp numret (B) varifrån samtalet styrs vidare till numret C. 

Vidarekoppling kan utföras alltid, eller när B är upptagen eller inte svarar 
eller när de av B uppställda kriterierna uppfylls, t.ex. vid uppringning vid 

viss tid eller från ett visst nummer, eller som kombination av alla dessa. 
Nätets basfunktion är dock alltid densamma. Vid behov kan samtalet 
kopplas vidare från C till D, och även efter det, högst 5 gånger. 

Då man använder vidarekopplingsfunktioner, styrs samtalet från 

vidarekopplande håll mot målnumret så att numret som senast kopplade 
samtalet vidare (parameter Redirecting Number i ISUP-signaleringen) 
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anger den som betalar samtalet för respektive vidarekopplad del. A betalar 
alltså samtalet från A till B, B betalar samtalet från B till C, C betalar 

samtalet från C till D, osv. Det uppringande numret (parameter Calling 
Party Number i ISUP-signaleringen) går genom hela kedjan och är det 

nummer som presenteras som uppringarens nummer på displayen 
(nummerpresentation, calling line identification presentation). 

Teleföretaget för vidarekopplande part svarar för debiteringen av 
vidarekopplingen samt för att den vidarekopplande partens nummer är 

korrekt och att debiteringen för vidarekopplad del sker tekniskt korrekt. 

Vid användning av överflyttning (Call transfer), typiskt efter en förfrågan 
(Enquiry), är det möjligt att förfara på följande två sätt: 

1) Samtalen kopplas upp så att de med tanke på nätet inte flyttas. A kan 

till exempel ringa två samtal A-B1 och A-B2 och sedan koppla dessa med 
varandra, så att resultatet är samtal B1-B2. A betalar båda samtal, och B1 

och B2 ser att A är uppringande nummer.  

För dessa samtal är det möjligt att använda vidarekopplingsfunktioner, 
varvid de kan kopplas upp enligt principen ovan. 

2) Samtalen kopplas upp så att ett samtal som görs som en förfrågan är 

med tanke på nätet ett vidarekopplingssamtal. A ringer B som gör en 
förfrågan till C och kopplar sedan A till C.  

Då betalar A för samtalet till B och B betalar samtalet från B till C. Detta 
sätt är vanligt i telefonistmiljöer där man vill att C ser A som uppringande 

nummer i stället för B som förmedlar numret. Även i detta fall är det 
möjligt att använda vidarekopplingsfunktioner för samtal varvid de kopplas 

upp i enlighet med principen ovan. 

Teleföretaget för den som gör förfrågan och vidarekopplingen svarar för 
debiteringen av samtalen samt för att numren är korrekta och att 

debiteringen sker tekniskt korrekt för de respektive delarna av samtalet. 

Vid omdirigering av samtal (Call redirection), typiskt genom 3XX-
meddelanden i SIP-signaleringen, kopplas det upp ett nytt samtal till ett 
nytt mål som ersätter det ursprungliga samtalet. Uppringaren, alltså A, 

betalar det nya samtalet i stället för eller utöver det ursprungliga samtalet. 
Eftersom priset på samtalet då kan ändras, ska A ges möjlighet att välja 

om A godkänner det nya samtalsförslaget eller inte. Om 
omdirigeringsfunktioner används i nätet så att A inte ser dem, får priset på 
samtalet inte ändras till följd av dessa. Sådana medel används ibland vid 

portering av ett nummer internt inom teleföretagets eget nät med 
tillämpning av s.k. Query on release-metod. 

Det teleföretag som använder omdirigeringsfunktioner svarar för 

debiteringen av samtalen i enlighet med principerna ovan för sin del av 
samtalen. 
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6.3 Prisinformation för tjänster 

Under denna punkt finns krav som gäller debitering av prisinformation för 
tjänster. 

6.3.1 Prisinformation för servicenummer 

Vid samtal till servicenummer från ett allmänt fast telefonnät får förmedling 
av prisinformationen enligt föreskriften kosta uppringaren högst lika 
mycket som en lokalnätsavgift och vid samtal från det allmänna mobilnätet 

får prisinformationen kosta högst lika mycket som en mobilsamtalsavgift. 

Med stöd av 135 § i informationssamhällsbalken får Kommunikationsverket 
meddela närmare föreskrifter om prisinformation för samtalen. Verket har 

inte meddelat föreskrifter utan prisinformationen baserar sig på 
självreglering och sker i enlighet med de anvisningar som den etiska 
nämnden för avgiftsbelagda telefontjänster (MAPEL) [8] har utarbetat. 

Om prisinformation ges i början av samtalet, är det inte grundat att ta ut 
en servicetaxa som baserar sig på tjänstens innehåll, utan endast en taxa 
som baserar sig på typ av trafik. 

För prisinformation som är taxerad endast på basis av trafiktyp kan 

användas samma metoder som för köandet.  

6.3.2 Prisinformation för kortmeddelandetjänster 

Enligt föreskriften får prisinformationen för en kortmeddelandetjänst kosta 
uppringaren högst lika mycket som grundavgiften för sändning av ett 

kortmeddelande. 

Med stöd av 135 § i informationssamhällsbalken får Kommunikationsverket 
meddela närmare föreskrifter om prisinformation för samtalen. Verket har 

inte meddelat föreskrifter utan prisinformationen baserar sig på 
självreglering och sker i enlighet med de anvisningar som den etiska 
nämnden för avgiftsbelagda telefontjänster (MAPEL) [8] har utarbetat. 

Om ett prismeddelande ges i en kortmeddelandetjänst, är det inte grundat 
att ta ut en servicetaxa som baserar sig på tjänstens innehåll, utan endast 
en taxa som baserar sig på typ av trafik. 

Att ge prisinformation för en kortmeddelandetjänst i form av grundavgift 

kan genomföras på många sätt. Sätten anges i MAPELs basnormer [8] 
enligt följande: 

 genom att begära att användaren sänder ett särskilt textmeddelande 

om bekräftelse (sk. double opt-in). I begäran om bekräftelse ska 
tjänstens namn och pris samt tjänsteleverantörens namn och 

kontaktuppgift anges. Tjänsten kan debiteras först efter det att 
användaren har bekräftat beställningen genom ett godkännandesvar 
på begäran om bekräftelse 
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 genom att entydigt inkludera priset för tjänsten i användarens 
beställningsmeddelande (t.ex. BILJETT 5 €) 

 genom att sända användaren ett textmeddelandesvar genast efter 

beställningen. Svaret ska omfatta tjänstens namn och pris samt 
tjänsteleverantörens namn och kontaktuppgift. Detta alternativ är 

tillåtet endast i tjänster vars pris är högst 10 euro. 

6.3.3 Avgiftsfria samtal och meddelanden 

Enligt föreskriften ska teleföretagen sinsemellan komma överens om 
genomförandet av de avgiftsfria samtalen då informationen om 

avgiftsfriheten överförs mellan teleföretagens gränssnitt. Nätlösningar och 
standarder möjliggör olika sätt att utföra avgiftsfria samtal. Därför är det 
grundat att teleföretagen förpliktas att sinsemellan komma överens om hur 

uppgift om ett avgiftsfritt samtal överförs över samtrafikgränssnittet. 

Vid avgiftsfria samtal är det i regel B-numret (uppringda numret) som 
bestämmer att samtalet är avgiftsfritt. Teleföretagen har kommit överens 

om att GK-signaleringens uppgift ACM no charge inte används för 
avgiftsfria samtal (om en sådan uppgift tas emot vid samtrafikgränssnittet, 
ändras kodningen så att samtalet blir avgiftsbelagt). 

Samtal som är avgiftsfria för abonnenten är nödsamtal (112), samtal till 
alleuropeiska 116-servicenummer, samtal till nationella 0800-
gratisnummer samt samtal till internationella +800-gratisnummer. 

Nödsamtalen till numret 112 baserar sig på avgiftsfri riktning, då det inte 

sänds några impulser. Av samtalen görs en post men samtalen syns inte på 
specificerad räkning. 

Samtal till 0800-, 116- och +800-gratisnumren utförs med hjälp av 

accessprissättning. Några impulser får inte sändas i dessa samtal. 

I samband med olika tjänster som teleföretagen tillhandahåller kan det 
uppstå ett behov av att ge relaterade meddelanden/tjänster avgiftsfritt. 

Teleföretagen ska sinsemellan komma överens om sådana situationer, 
eftersom det inte finns något gemensamt avtal om sådana meddelanden 
eller användningssituationer. 

6.3.4 Meddelanden enligt standard SFS 5749 

De meddelanden i telefonnätet som fastställs i standard SFS 5749 [9] är 
avgiftsfria, förutom ett meddelande som berättar att numret har ändrats, 
om exakt information samtidigt ges om det nya numret. 

I standard SFS 5749 [9] Yleisen puhelinverkon merkinanto. Puhelun 

epäonnistumiseen liittyvän syyinformaation käsittely specificeras 
meddelandena i telenätet. Meddelandena ges i situationer där samtalet inte 

kan uppkopplas eller den begärda tjänsten inte är tillgänglig. Därför är det 
grundat att de ska vara avgiftsfria. Ett undantag är ett meddelande som 
berättar att numret har ändrats, om det samtidigt ger det nya 
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telefonnumret. Om det nya telefonnumret inkluderas i meddelandet, kräver 
det av teleföretaget andra åtgärder än de övriga meddelandena. Det är 

därför grundat att teleföretaget kan ta ut en avgift för ett sådant 
meddelande, om det så vill. 

I standarden SFS 5749 [9] specificeras också de fall där meddelandena 

används och koder för meddelandena så som de finns i 
signaleringssystemen. I en situation där meddelandet ska ges, kopplas 
samtalet i allmänhet ned till utgångscentralen och meddelandet ges från 

utgångscentralen eller från respektive teleföretags apparat. Då är det 
enkelt att genomföra ett avgiftsfritt meddelande, till exempel genom att 

inte sända en svarssignal. 
 

6.4 Rekommendationer som har samband med debiteringen 

6.4.1 Debitering i textmeddelande- och multimedietjänster 

Debitering av textmeddelande- och multimedietjänster baserar sig på två 
alternativa modeller i nätet. Modellen, som baserar sig på sändning, utgår 
från att den post som utgör basis för debiteringen genereras när centralen, 

som producerar tjänsten, har bekräftat att den har tagit emot meddelandet 
för leverans. Modellen, som baserar sig på leverans, utgår från att den post 

som utgör basis för debiteringen genereras när centralen, som producerar 
tjänsten, har bekräftat att den har tagit emot kvittensen från mottagande 
terminalutrustning om att meddelandet har blivit levererat. 

Kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen och 
tjänsteleverantörerna i varje enskilt fall kommer överens om den 
debiteringspraxis som används. Syftet ska vara att användaren faktureras 

endast när tjänsten har levererats till kunden. 

Vid planering av debiteringsmodellen ska teleföretagen även se till att de 
inte begränsar en särskild tjänsteleverantörs nuvarande möjligheter att 

välja operatören genom vilken servicemeddelanden förmedlas, dock så att 
kundfaktureringens korrekthet inte äventyras. 

6.4.2 Debitering av samtal till accessprissatta riktningar 

Priserna på samtal som rings till accessprissatta nummer beror på huruvida 

samtalet rings från ett abonnemang i det fasta nätet eller från ett 
mobilabonnemang. Datainsamlingen kan basera sig antingen på en 
servicekod för routningsnumret eller på uppringarens nummer.  

Kommunikationsverket har 14.5.2009 utfärdat ett ställningstagande om 

ämnet med titel "Viestintäviraston kannanotto koskien puhelujen 
alkuperätietojen käyttöä access-hinnoiteltujen puhelujen tukku- ja 

vähittäishinnoittelussa" (användning av information om samtalens ursprung 
vid grossist- och detaljistprissättning av accessprissatta samtal), (dnr 
698/6069/2009) [10]. Kommunikationsverket konstaterar där att vid 

fakturering av samtal till accessprissatta nummerriktningar ska man i första 
hand använda routningsnumrets servicekod för att identifiera samtalets 
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ursprung. Faktureringsmetoder som baserar sig på A-abonnentens nummer 
kan fortfarande användas, men man ska med alla medel försöka undvika 

eventuella snedvridningar som denna metod kan orsaka i faktureringen.  

Teleföretagen bör också vara medvetna om att det uppringande numret i 
framtiden är allt osäkrare indikator om typ av originerande nät. 

6.4.3 Uppgifterna från datainsamlingen för specificering av roaming 

När det är fråga om roaming i mobilnät (från utlandet), överförs 

datainsamlingsuppgifterna mellan operatörerna med hjälp av s.k. TAP-
poster. I faktureringen ges ofta meddelandecentralens nummer som den 

uppringda abonnentens nummer, även om det är den uppringda 
abonnentens nummer som behövs. 

Enligt GSMA:s rekommendation TAP3 (Transferred Account Procedure) [11] 
är det frivilligt för operatörerna att lägga till textmeddelandets B-nummer 

till s.k. TAP-poster. Många operatörer förser dock posterna med rätt B-
nummer och i sådana fall kommer numret också med i kundens 

fakturaspecifikation. Några operatörer förser posterna med 
textmeddelandecentralens nummer som B-nummer eller så förser de inte 
alls posterna med något B-nummer. Eftersom olika förfaringssätt beror på 

att det inte finns något entydigt internationellt avtal om saken är det inte 
möjligt att ändra situationen med nationella rekommendationer eller 

föreskrifter. 

Kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen inom ramen för 
GSMA och i sina roaming-avtal försöker förse TAP-posterna med rätt B-

nummer. 

6.4.4 Insamling av uppgifter för jämförelser mellan teleföretagen 

Teleföretagen har för tillfället olika förfaringssätt med tanke på hur de 
använder uppgifterna från datainsamlingen för jämförelser. Eventuella sätt 

är: samtal som börjat under en månad, samtal som avslutats under en 
månad, eller sekunder, antal och impulser som förekommit under en exakt 
tidsperiod på en månad.  

Kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen börjar använda 

samma förfaringssätt så att för jämförelser används sekunder, antal och 
impulser som förekommit under en exakt tidsperiod på en månad. 

Teleföretaget statistikför i så fall alla sekunder som uppstått under en 
månad och samtal som börjat under en månad. Samtal som har pågått 
över månadsskiftet avbryts vid månadsskiftet och sekunder registreras på 

"rätt" månad. Ett påbörjat samtal registreras som ett samtal. 

7 7 § Debitering av internetaccesstjänster 

EU:s förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning 

(2015/2120) [12] och BERECs riktlinjer om tolkningen av förordningen [13] 
anger hur teleföretagen måste berätta för användare om 
internetanslutningstjänstens hastighet. 
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Enligt BERECs riktlinjer ska internetanslutninstjänstens hastighet 
specificeras i avtalet på basis av IP-paketets eller 

transportskiktsprotokollets (L4) innehåll. Då räknas dessa protokolls 
rubrikfält inte med. Enligt riktlinjerna får hastigheten inte specificeras på 

basis av lägre prokotollnivåer.  

Detta ändamål motsvarar också en tidigare given rekommendation om 
debitering enligt vilken debiteringsgrunden för datamängdbaserad 
prissättning är mängden nyttodata som användaren får. Med nyttodata 

avsågs i rekommendationen den datamängd som bärs på IP-protokollnivå 
(L3) eller på högre protokollnivåer. 

Datamängdbaserad prissättning av en internetanslutning ska motsvara de 

hastigheter som specificerats i avtalsvillkoren. Därför har det i föreskriften 
lagts till en ny skyldighet enligt vilken datamängdbaserad debitering av 

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

Syftet med skyldigheten är också att den av kunden upplevda tjänsten och 

debiteringen överensstämmer med varandra så bra som möjligt. Därför 
eliminerar definitionen ramar för överföring på lägre protokollnivåer. Det är 

dock värt att notera att den datamängd som används för tjänstens 
debiteringsgrund kan ändå vara annan än den datamängd som kundens 
applikation eller operativsystem har mätt. Orsak till det kan till exempel 

vara omsändningar på applikationsnivå eller TCP-protokollnivå eller ramar 
för överföring på högre nivåer än IP-nivå. 

8 8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

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

Genom föreskriften upphävs den tidigare debiteringsföreskriften 31 F/2014 
M av den 8 december 2014. 

9 9 § Erhållande av upplysningar och publicering 

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

Avdelning C Lagstiftning  

Detta kapitel avser att ge den som tillämpar föreskriften en helhetsbild av 
vilka lagar och förordningar föreskriften baserar sig på. Här uppräknas 
också andra väsentliga författningar som har samband med ämnet. 
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1 Rättsgrund 

1.1 Finsk lagstiftning 

243 § i informationssamhällsbalken, Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster 
 

Föreskriften har samband med krav som ställs i 243 § 1, 3, 7-8, 10-11, 13 
och 16 punkten i informationssamhällsbalken där det bestäms att allmänna 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt kommunikationsnät 

och kommunikationstjänster som ansluts till dem ska planeras, byggas och 
underhållas så att  

1) den elektroniska kommunikationens tekniska standard är god och 

informationssäker, 

3) deras prestanda, användbarhet, kvalitet och funktionssäkerhet kan följas 
upp, 

7) inte någons dataskydd, informationssäkerhet eller andra rättigheter 

äventyras, 

8) debiteringen är tillförlitlig och exakt, 

10) de är interoperabla och att kommunikationsnäten vid behov kan 
anslutas till andra kommunikationsnät, 

11) ändringar som görs i dem inte orsakar oförutsedda störningar i andra 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster,  

13) den aktör som ansvarar för dem också i övrigt kan uppfylla sina 
skyldigheter eller de skyldigheter som följer av denna lag, 

16) teleavlyssning och teleövervakning kan utföras samt begäranden som 

gäller myndigheters rätt att få information kan tillgodoses i enlighet med 
vad som föreskrivs särskilt. 

De kvalitetskrav som avses i 1 mom. 1–4, 10, 11 och 14 punkten ska 
anpassas till antalet användare av kommunikationsnäten och -tjänsterna, 

till det geografiska område som de betjänar samt till deras betydelse för 
användarna. 

De åtgärder för att sörja för informationssäkerheten enligt 1 mom. 1, 2, 4, 

7 och 9 punkten avser åtgärder för att trygga säkerheten i fråga om 
verksamheten, datatrafiken, utrustningen, programmen och 

datamaterialet. Åtgärderna ska anpassas till hur allvarliga hot som 
föreligger, till kostnaderna för åtgärderna och till de tekniska möjligheter 
att avvärja hoten som står till buds.  

De kvalitetskrav som avses i 1 mom. gäller också betydande tillhörande 

faciliteter och tillhörande tjänster i samband med kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. 
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244 § i informationssamhällsbalken, Föreskrifter om kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

 
I denna föreskrift preciseras de ovan nämnda tekniska kraven enligt 243 § 

med stöd av 244 § 3-5, 7-8 och 13-14 punkten i lagen, enligt vilka 
Kommunikationsverkets föreskrifter kan gälla 

3) prestanda, informationssäkerhet och störningsfrihet, underhåll och 
uppföljning av dessa samt nätverksadministration, 

4) förfaranden vid fel och störningar samt för upprätthållande av 

informationssäkerhet och funktionssäkerhet, 

5) kommunikationsnätets konstruktion samt tekniska egenskaper hos 
anslutningspunkter i kommunikationsnätet, 

7) debiteringens tekniska utförande, 

8) samtrafik, kompatibilitet, signalering och synkronisering,  

13) standarder som ska iakttas.  

14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster,  

134 § i informationssamhällsbalken, Specificering av fakturor och specificering per 

uppkoppling 
 

I 134 § i informationssamhällsbalken bestäms om specificering av fakturor 

och om de faktureringsposter som åtminstone ska framgå av fakturan. 
Enligt paragrafens 7 mom. får Kommunikationsverket meddela närmare 

föreskrifter om innehållet i en specifikation som avses i denna paragraf och 
hur specifikationen ska utformas. 

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan begäran specificera fakturan för 
användning av ett abonnemang. Av fakturan ska följande 

faktureringsposter framgå utan svårighet: 

1) lokalsamtal och nätersättningar för samtal som avses i 2–4 punkten, 

2) fjärrsamtal, 

3) internationella samtal, 

4) mobilsamtal, 

5) grundavgifter, 

6) textmeddelanden, bildmeddelanden samt andra meddelanden, 

7) dataöverföringstjänster, 

8) betalteletjänster, enligt vad som föreskrivs i 2 mom. 
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I fråga om sådana betalteletjänster som avses i 1 mom. 8 punkten ska 
teleföretaget i fakturan specificera 

1) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det 

är fråga om betalningstransaktioner som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i 
betaltjänstlagen, om inte något annat följer av betaltjänstlagen,  

2) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det 

enbart är fråga om betalning via en automatisk tjänst för en nyttighet eller 
tjänst som inte hör till tillämpningsområdet för betaltjänstlagen och som för 
abonnenten i första hand innebär andra betalningar än avgifter för 

användning av kommunikationstjänster,  

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 punkten avsedda 
uppkopplingar som för abonnenten i första hand innebär andra betalningar 

än avgifter för användning av kommunikationstjänster.  

Information som avses i 2 mom. får inte innehålla uppgifter om 
kommunikation som omfattas av integritetsskyddet. 

Teleföretaget ska på begäran av en abonnent kostnadsfritt specificera en 

faktura per uppkoppling. Om inte något annat följer av 2 eller 3 mom. ska 
specificeringen ges abonnenten på så sätt att de tre sista siffrorna i 

telefonnumret är dolda, eller på något annat sådant sätt att det utifrån 
specificeringen inte går att identifiera den andra kommunikationsparten. 

Teleföretaget ska på begäran av en användare specificera en faktura per 
uppkoppling, med fullständiga uppgifter om abonnemangsnummer för 

kommunikationsparterna eller med andra fullständiga 
identifieringsuppgifter för kommunikationstjänsten. En användare som är 

yngre än 15 år företräds av vårdnadshavaren. Bestämmelser om att 
företräda barn finns dessutom i lagen angående vårdnad om barn och 
umgängesrätt (361/1983). En omyndig som inte är minderårig företräds av 

dennes intressebevakare. Bestämmelser om att företräda omyndiga som 
inte är minderåriga finns i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). 

En specificering per uppkoppling får inte innehålla identifieringsuppgifter 

om kostnadsfria tjänster. Abonnenten har rätt att på begäran få en icke-
specificerad faktura.  

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i en 

specifikation enligt denna paragraf och om hur specifikationen ska 
utformas. 

2 Övriga bestämmelser  

2.1 Bestämmelser i informationssamhällsbalken 

128 § i informationssamhällsbalken, Teleföretags, tjänsteleverantörers och säljares 
solidariska ansvar 
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I paragrafen bestäms om operatörens ansvar i likhet med ett 
kreditkortsbolag i en situation där teleföretaget fakturerar en 

konsumtionsnyttighet för en annan tjänsteleverantörs vägnar. 

En konsument som har rätt att hålla inne betalningen eller att få 
återbetalning på priset, skadestånd eller annan penningprestation av en 

näringsidkare på grund av dennes avtalsbrott, har denna rätt också 
gentemot det teleföretag som har fakturerat konsumenten för 
konsumtionsnyttigheten. Teleföretaget är dock inte skyldigt att till 

konsumenten betala mer än vad teleföretaget har fått av konsumenten i 
form av avgifter. 

Om ett avtal om en konsumtionsnyttighet hävs, får konsumenten åberopa 

hävningen av avtalet också mot det företag som fakturerat för 
konsumtionsnyttigheten. 

Ett teleföretag som har betalat till en konsument enligt denna paragraf har 

rätt att få det betalda beloppet av näringsidkaren eller av det teleföretag 
som har ingått avtal med näringsidkaren. 

139 § i informationssamhällsbalken, Behandling för fakturering 
 

Bestämmelser om lagring av uppgifter om hur en faktura bestäms finns i 
139 § 3 mom. i informationssamhällsbalken: 

Uppgifter om hur en faktura bestäms ska lagras minst tre månader från 

fakturans förfallodag eller från det att förmedlingsuppgifterna registrerades, 
beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Uppgifterna får 

dock inte lagras efter det att fordran har preskriberats enligt lagen om 
preskription av skulder (728/2003). Om det uppkommer oenighet om en 
faktura ska uppgifterna om fakturan dock lagras tills parterna har kommit 

överens om saken eller ett avgörande i ärendet har vunnit laga kraft. 
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