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TELIA FINLAND OYJ  YHTEENLIITTÄMISHINNASTO 1.4.2020 

Hinnastoa sovelletaan teleyrityksiin, joilla on voimassaoleva televerkkojen ja telepalveluiden yhteenliittämissopimus Telia 
Finlandin kanssa. Hinnaston maksut kattavat myös Telia Finlandin puhelinverkkoihin liitettyjen operaattoreiden liikennemaksut 
ellei hinnastossa tai sopimuksessa ole erikseen määritelty televerkko- / teleoperaattorikohtaista maksua. 

 

Televerkkojen yhteenliittäminen 
 

  

Verkkojen yhteenliittämistoimenpiteet ja liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja hyväksyttyyn tarjoukseen tai 
sopimukseen perustuen. 

 
Väylöitys- ja ohjauspalvelut 

  

 
Operaattoritunnusten, Palvelunumerosuuntien ja Matkapuhelinnumerosuuntien 
avaaminen ja reititys 

Kertamaksu € 

Avausmaksu, veloitetaan erikseen jokaiselta avatulta numerosuunnalta 9800 
 

Access-välityksen käyttöönotto Kertamaksu € 

Access-välityksen kytkentämaksu (numerosyvyys enintään 5-dekaadia ilman 
kansallista 0 numeroa) 

840 

Accesss-välityksen lisäkytkentämaksu kultakin 5-dekaadia ylittävältä 
lisänumerodekaadilta/numerosuunta 

840 

 
Edellytyksenä tunnuksen tai numerosuunnan muuttamiseksi access-hinnoitelluksi on se, että se on avattu 
Telian verkossa. 
 
Tilaajanumeroiden avaaminen Kertamaksu € 

 Kiinteän verkon tilaajanumeroavaruuden avaaminen ja liikenteen ohjaukset 840 
 
Teleyritystunnisteen avaus Kertamaksu €  

Teleyritystunnisteen ja siihen liittyvien siirrettävyysprefiksien avaus  ja ohjaus valittuun 
verkkoon 

4800 

 
Numerosuuntien ohjausmuutokset  Kertamaksu € 

Ohjausmuutos, veloitetaan kultakin uudelleen ohjattavalta numerosuunnalta 500 
 
Telian puhelinverkossa jo avattuna olevan numerosuunnan ohjauksen muutokset toteutetaan asiakkaan 
tilauksen perusteella. Maksu peritään myös teleyritystunnisteen ohjausmuutoksista. 
 
Muut väylöitys- ja ohjaustyöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 
 
 
Liikenteen välityspalvelut 

  

 
Access-välitys 

 
€  / min 

Kiinteässä puhelinverkossa (telealueverkossa) kaikilla telealueilla 0,028 
 
Terminointivälitys tilaajanumeroihin ja 071-numeroihin 

 
€ / min 

Telia Finlandin lankaverkon tilaajanumeroihin kaikilla telealueilla 0,028 
 
Terminointi matkaviestinverkkoihin € / min 

Terminointihinta Telia Finlandin matkapuhelinverkkoon 0,0089 
 
Terminointihintoja sovelletaan kotimaan yhdysliikenteessä vastaanotettaville lanka- ja matkapuheluille. 
Ulkomailta Telian verkkoon terminoituvat puhelut  hinnoitellaan yhdysliikennesopimuksen mukaisesti. 
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Numeron siirrettävyysmaksut 
 

  

Telia noudattaa numeronsiirtohinnoittelussaan Suomen Numerot NUMPAC Oy:n verkkosivulla (www.numpac.fi) 
esitettyä hinnastoa ja hinnoitteluperiaatteita. Telia edellyttää kaikkien yhdysliikennettä kanssaan vaihtavien 
operaattoreiden noudattavan samoja hintoja myös omassa toiminnassaan 

 
 
Muut maksut 
 

  

Muut kuin tässä hinnastossa hinnoitellut yhteenliittämissopimusten toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät 
toimenpiteet veloitetaan hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen. 
 
Hinnat ja arvonlisävero 
 
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vero laskutetaan kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan ja lisätään 
hintoihin. Palvelukohtaisesti ilmoitettujen hinnastojen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Telia Finland Oyj 
pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin. 

 


