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Määräys veloituksen teknisestä toteuttamisesta 

viestintäverkossa 

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2017 

Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun 

tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 134 ja 244 §:n nojalla: 

 

 
 
1 § Määräyksen tarkoitus 

Tämän määräyksen tarkoituksena on varmistaa veloituksen tekninen 

oikeellisuus viestintäverkoissa. 

2 § Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan viestintäpalveluiden sekä viestintäpalvelun 
laskulla veloitettavien muiden palveluiden veloituksen tekniseen 

toteutukseen yleisissä viestintäverkoissa. 

3 § Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

1. Veloituksella kaikkia teknisiä ja hallinnollisia toimintoja, jotka liittyvät 
laskentaan, laskutukseen ja tilityksiin; 

2. Laskennalla teknisiä menetelmiä, joiden avulla viestintäverkossa 

määritetään ja rekisteröidään palveluiden käyttö; 

3. Laskutuksella laskentatietojen jälkikäsittelyä ja muita teknisiä ja 
hallinnollisia toimintoja, joiden avulla asiakkaalta peritään korvaus 

palvelusta. Asiakkaana voi olla myös toinen teleyritys; 

4. Tilityksellä laskentatietojen jälkikäsittelyä ja muita teknisiä ja 
hallinnollisia toimintoja, joiden avulla teleyritys siirtää toiselle 

teleyritykselle kyseisen teleyrityksen puolesta keräämänsä maksut; 

5. Laskentatietueella määrämuotoista tietuetta veloitettavasta 
tapahtumasta; 

6. Veloitusvirheellä ennen laskutusta havaittuja ja korjattuja virheitä, 

asiakasvalitusten kautta havaittuja virheitä ja teleyritysten itse 
laskutuksen jälkeen havaitsemia virheitä;  

7. Vastaussanomalla sanomaa, joka siirretään merkinannossa 
osoittamaan yhteyden muodostumista. 
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4 § Veloituksen yleiset vaatimukset 

Teleyrityksen on korjattava havaitsemansa sekä asiakkaan ilmoittamat 
veloitusvirheet ilman aiheetonta viivytystä. 

Teleyrityksen tulee huolehtia siitä, että veloitukseen vaikuttavan 

verkkoelementin kalenteriaika ei poikkea Suomen virallisesta ajasta ± 1 
sekuntia enempää. 

Laskentatietojen tallennukseen käytettävien järjestelmien tulee olla 

varmistettuja. 

Teleyrityksen on varmistettava veloituksen oikea toimivuus aina 
välittömästi televerkon laitteisiin tai ohjelmiin tehtyjen muutosten jälkeen, 

mikäli muutoksella arvioidaan olevan vaikutusta veloituksen toimivuuteen. 
Veloituksen oikea toimivuus on varmistettava ainakin yleisimpien 
liikennetapausten osalta sekä sellaisten liikennetapausten osalta, joihin 

tehdyillä muutoksilla oletetaan olevan erityistä vaikutusta. 

Teleyritysten tulee huolehtia siitä, että teleyritysten välisten 
yhteenliittämisrajapintojen yli siirrettävä informaatio on riittävä luotettavan 

ja tarkan veloituksen toteuttamiseen. 

Jos teleyritys veloittaa asiakkaalta viestintäpalvelun laskulla myös muista 
palveluista kuin viestintäpalveluista, sen on varmistettava myös näiden 

palveluiden veloituksen tekninen oikeellisuus oman verkkonsa osalta. 

5 § Veloituksen tekninen toteuttaminen 

Veloitus on toteutettava teknisesti niin, että: 

Kaikkia palveluita koskevat vaatimukset 

1) veloitus toteutetaan ennalta ilmoitettujen perusteiden mukaisesti; 

2) verkossa siirretään ja tallennetaan laskentatiedot niin, että laskut 
voidaan niitä käyttäen eritellä säännösten mukaisesti; 

3) viestintäpalvelun hinta ei riipu sen reitityksestä eikä yhdysliikenteestä 

eri verkkojen välillä, jos asiakas ei voi niitä valita; 

4) veloitus perustuu asiakkaan saamaan verkko- tai viestintäpalveluun, 
kuitenkin niin, että jos verkko tarjoaa parempaa palvelua kuin mitä 

asiakas on pyytänyt, veloitus perustuu asiakkaan tilaamaan palveluun; 

Aikaperusteisesti veloitettavia palveluita kosketa vaatimukset  

5) aikaperusteisessa laskennassa veloituksen perusteena olevan yhteyden 
kesto tulee rekisteröidä sekunnin tarkkuudella; 

6) aikaperusteisesti veloitettavan palvelun veloitus alkaa, kun yhteys on 

muodostunut ja yhteydeltä on saatu vastaussanoma; 

7) aikaperusteisesti veloitettavan palvelun veloitus päättyy yhteyden 
purkautuessa. 
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6 § Puhelin- ja lyhytsanomapalveluiden veloitus ja tiedotukset 

Puhelun hinta jonotusajalta liittymään, johon puhelulaskutus sisältää 
puhelutaksan lisäksi myös palvelutaksan, on enintään kyseisen 

puhelutaksan suuruinen. 

Siirrettäessä puhelu toiseen numeroon, siirtäjän teleyritys vastaa 
puhelunsiirron veloituksesta ja veloituksen teknisestä oikeellisuudesta. 

Palvelunumeroihin soitettaessa hintatiedotteen antaminen saa maksaa 

soittajalle yleisestä kiinteästä puhelinverkosta soitettaessa enintään 
paikallisverkkomaksun ja yleisestä matkaviestinverkosta soitettaessa 

enintään matkapuhelumaksun. 

Lyhytsanomapalvelun hintatiedote saa maksaa soittajalle enintään 
lyhytsanoman lähettämisen perusmaksun. 

Teleyritysten on sovittava keskenään maksuttomien puheluiden 

toteutuksesta silloin, kun tieto puhelun maksuttomuudesta siirretään 
teleyritysten välisen rajapinnan yli. 

Standardissa SFS 5749 määritellyt puhelinverkon tiedotukset toteutetaan 
maksuttomina, pois lukien numeron muuttumisesta kertova tiedotus, mikäli 

siinä annetaan täsmällinen tieto uudesta puhelinnumerosta. 

7 § Internetyhteyspalvelun veloitus 

Internetyhteyspalveluiden tiedonsiirtomäärään perustuva veloitus on 
toteutettava IP-paketin sisällön tai kuljetuskerroksen (L4) protokollan 

sisällön perusteella, jolloin veloitettavaan tiedonsiirtomäärään ei lasketa 
mukaan kyseisten protokollien otsikkokenttiä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, teleyritys voi kuitenkin 

sisällyttää internetyhteyspalvelun laskutuksessa käytettävään 
tiedonsiirtomäärään myös IP-paketin otsikon, mikäli veloitusta ei voida 
toteuttaa 1 momentin mukaisesti kohtuullisin kustannuksin teknisesti 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

8 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa toistaiseksi. 

Määräyksellä kumotaan 21 päivänä helmikuuta 2017 annettu 
Viestintäviraston määräys 31 G/2017 M veloituksen teknisestä 

toteuttamisesta viestintäverkossa. 
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9 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on 
saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: 

Käyntiosoite Itämerenkatu 3 A, Helsinki 

Postiosoite PL 313, 00181 Helsinki 

Puhelin 0295 390 100 

Faksi 0295 390 270 

WWW-sivusto http://www.viestintävirasto.fi/ 

Y-tunnus 0709019-2 

 
Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2017 

  

 
 

 

 Kirsi Karlamaa 

pääjohtaja 
  

 

 
 

 Johanna Juusela 
johtaja 
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