
Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto 

Voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi 

Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön 
ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille tuotteita ja palveluita 
tämän hinnaston mukaan. 

Teleoperaattorihinnaston yleiset ehdot 

1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.

2. Hinnastossa mainitut maksut ovat verottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero ja muut veronluontoiset maksut.

3. Sovitut toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien viranomaismääräysten,
telestandardien ja yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti ellei
osapuolten kesken ole sovittu muusta järjestelystä.

4. Tätä hinnastoa noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka
ovat tehneet Liikenne- ja Viestintäministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen
tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta
teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita
tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.

5. Numeroiden siirron osalta hinnaston noudattamisen edellytyksenä on, että myös
numeronsiirron tilaava teleyritys noudattaa luovutusmaksujen osalta Suomen
Numerot NUMPAC Oy:n verkkosivustolla esitettyä hinnastoa.
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1 Väylöitys- ja ohjauspalvelut 

Väylöitys- ja ohjauspalvelut kohdistuvat aina koko verkkoon. 

• Numerosarjan tai suuntanumeron

avaaminen pvm-hinnoiteltuna
500,00 €/kpl 

• Operaattoritunnuksen avaaminen 500,00 €/kpl 

• Siirrettävyystunnuksen (1Dop)

avaaminen
500,00 €/kpl 

• Aiemmin avatun numerosarjan

hinnoittelutyypin muutos
100,00 €/kpl 

2 Liikenteen välityspalvelut 

2.1 PSP:n liittymistä lähtevä kaukoliikenne 
PSP perii kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen 
paikallisverkkomaksun (pvm) ja laskuttaa sen tilaajiltaan. Pvm- tai access-
hinnoitellusta liikenteestä ei makseta terminointimaksua toiselle 
operaattorille.   

2.1.1  Access-välitys 

PSP:n tilaajien soittaessa toisen operaattorin verkkoon siten, ettei paikallis-
verkkokorvausta peritä tilaajilta, vaan palvelun tarjoaja määrää 
asiakashinnan, perii PSP access-maksun kyseiseltä operaattorilta. Access-
menettely edellyttää sopimusta PSP:n ja access-liikennettä ostavan 
operaattorin välillä.  

• Access-maksu 3,2 snt/min 

2.2 PSP:n liittymiin tuleva liikenne (terminointivälitys) 
Toisen operaattorin yhdysliikennerajapinnasta vastaanotetun liikenteen 
toimittaminen PSP:n tilaajaliittymiin.  

2.3 Muut ehdot 
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevien PSP:n hinnastoja, 
viranomaisten määräyksiä sekä operaattoreiden välisiä sopimuksia. 

• Terminointi-maksu 0,07 snt/min
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3 Numeron siirrettävyyspalvelut 
Maksut veloitetaan siltä operaattorilta, jonka asiakkaaksi PSP:n asiakas 
siirtyy. Puhelumaksu veloitetaan kaikista PSP:n verkon kautta kyseiselle 
asiakkaalle välitetyistä puheluista. 

Tässä esitetyt hinnat ovat voimassa Suomen Numerot NUMPAC Oy:n 
ylläpitämän sähköisen välitysjärjestelmän kautta tulleissa tilauksissa ja 
maksut myös veloitetaan kyseisen järjestelmän avulla. Erityistoimenpiteitä 
vaativien numerosiirojen maksuista sovitaan tapauskohtaisesti. 

Kiinteän verkon tilaajanumerot 
Yksittäinen numero tai yksittäinen kutsunumero 15 € 
10 numeron blokki 30 € 
100 numeron blokki 60 € 
1000 numeron blokki 100 € 

Valtakunnalliset tilaajanumerot 
Yksittäinen numero tai yksittäinen kutsunumero 200 € 
10 numeron blokki 240 € 
100 numeron blokki 280 € 
1000 numeron blokki 320 € 

Valtakunnalliset palvelunumerot 

Valtakunnallinen palvelunumero 200 € 
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4 Muut maksut 
Muista sovituista väylöitys- ja ohjauspalveluista veloitetaan 
tapauskohtaisesti tuntiveloituksen mukaan. 

5 Laskutus 
Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain. Vuokrat veloitetaan 
etukäteen ja laskutus alkaa vuokratuotteen toimittamisesta ja päättyy 
sopimussuhteen päättymiseen. Vuokrien vähimmäisveloitus on kuitenkin 
aina yhdeltä kuukaudelta. Kaikki hinnat ovat verottomia, arvolisävero ja 
mahdolliset muut viranomaismaksut lisätään laskutuksessa. Viivästyskorkoa 
peritään korkolain mukaan. Muutoin noudatetaan PSP:n yleistä 
laskutuskäytäntöä. 

6 Maksujen muutokset 
Maksujen muutoksista ja mahdollisten uusien maksujen käyttöönotosta 
ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa laskutuksen 
yhteydessä tai kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.  
Asiakkaan saatua tiedon maksujen muutoksista, hänellä on oikeus kahden 
viikon ajan sanoa sopimuksen irti päättyväksi ilman irtisanomisaikaa, eikä 
hänellä näin ollen ole velvollisuutta suorittaa muuttuneita maksuja. 

7 Muut ehdot 
PSP vuokraa toiselle operaattorille tässä hinnastossa mainittuja tuotteita ja 
palveluita vain kapasiteetin sallittaessa ottaen myös huomioon PSP:n omaa 
laajennustarvetta.  
Tieto vapaasta kapasiteetista annetaan asiakaskohtaisen saatavuuskyselyn 
perusteella. Vuokratusta tuotteista ja palveluista tehdään aina kirjallinen 
sopimus. 
Muiden operaattoreiden asennus-, liittymismaksut ja muut vuokrat 
velotetaan täysimääräisinä lisättynä 2,5% laskutuskorvauksella. 
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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