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FÖRESKRIFT OM NUMRERING I ETT ALLMÄNT TELEFONNÄT 
32 T/2021 M 

1 KAP.: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Föreskriftens syfte 

Genom denna föreskrift bestämmer Transport- och kommunikationsverket om 

nummer, koder och prefix i kommunikationsnät. Tjänster som tillhandahålls i 

kommunikationsnät förutsätter entydig numrering. Denna föreskrift omfattar 

Finlands nationella numreringsplan och scheman för nummerval. Föreskriften 

omfattar också övriga koder och prefix som behövs för teknisk samverkan mel-

lan kommunikationsnäten. 

 

2 § Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på numrering i allmänna telefonnät och kommunikat-

ionstjänster som genomförts i dem. Vid numreringen iakttas Internationella te-

leunionens (International Telecommunication Union, ITU) rekommendation 

E.164. Föreskriften tillämpas också på numrering av teleföretagsspecifika tjäns-

ter, nödnummer, kortmeddelandetjänster samt på tekniska dirigeringsnummer, 

koder och prefix i telefonnät som anges separat i föreskriften. 

Föreskriften innehåller även skyldigheter för styrning av samtal vid vissa felslag. 

Föreskriften tillämpas på myndighetsnät och på andra nät än allmänna telefon-

nät till den del numreringen påverkar samtrafiken mellan de allmänna telefonnä-

ten eller samordning av användningen av nummer, koder och prefix annars är 

behövligt för att trygga telefonnätens tekniska funktion. 

 

3 § Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1) nummer nummer i 10-systemet samt hexadecimalnummer, 

2) hexadecimalnummer ett sådant nummer som har basen 16 och siffrorna 0—9 

och bokstäverna A—F, 

3) abonnentnummer ett nummer eller någon annan kod som anvisats använda-

ren för identifiering av abonnemanget och som används inom telekommuni-

kation, 

4) operatörsprefix ett nummerprefix som anger ett internationellt telefonnät, 

5) riktnummer ett nummer som bildas av fjärrprefixet 0 och prefixet för ett tele-

område, en riksomfattande tjänst, ett riksomfattande abonnentnummer eller 

ett mobilnät, 

6) utlandsprefix det allmänna utlandsprefixet 00 eller ett operatörsprefix för in-

ternationell teletrafik; plustecknet (nedan "+") som är möjligt att slå i början 



 
Föreskrift 

Om numrering i ett allmänt telefonnät 
32 T/2021 M 

4 (18) 

 

 

av vissa tjänster som använder numrering i telefonnät jämställs med det all-

männa utlandsprefixet 00, 

7) nummer för kortmeddelandetjänster nummer med vilka text-, bild- och mul-

timediemeddelanden dirigeras till kortmeddelandetjänster, 

8) tekniska dirigeringsnummer, koder och prefix nummer som används inom el-

ler mellan telefonnäten för dirigering eller routning av samtal och meddelan-

den eller för identifiering av nät och nätelement; användaren kan i allmänhet 

inte slå sådana nummer på terminalutrustningen, 

9) mobilnät ett kommunikationsnät som i huvudsak används för målgruppskom-

munikation och där förbindelsen mellan terminalen och kommunikationsnätet 

har upprättats med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt, 

10) fast telefonnät ett kommunikationsnät som i huvudsak används för mål-

gruppskommunikation och där förbindelsen mellan terminalen och kommuni-

kationsnätet har upprättats via ledning eller med någon annan fast förbin-

delse, 

11) telefonnät ett mobilnät eller ett fast telefonnät, 

12) allmänt telefonnät ett mobilnät eller ett fast telefonnät som tillhandahålls en 

grupp av användare som inte har avgränsats på förhand och där det används 

numrering enligt Internationella teleunionens rekommendation E.164, 

13) internationell teletjänst en kommunikationstjänst i vilken telekommunikation 

förmedlas mellan abonnemang i Finland och utomlands. 

 

4 § Beviljande av nyttjanderätt till nummer, koder och prefix 

Transport- och kommunikationsverket beviljar teleföretagen på skriftlig ansökan 

nyttjanderätt till de nummer, koder och prefix som avses i denna föreskrift. Om 

numrets, kodens eller prefixets användningsändamål enligt föreskriften förutsät-

ter det, kan nyttjanderätten även beviljas en annan sökande. 

Nyttjanderätten till ett nummer för en kortmeddelandetjänst beviljas tjänsteleve-

rantören. 

Nyttjanderätt beviljas i regel för tjänster som tillhandahålls inom Finlands om-

råde, om inte sökanden ansökt om nyttjanderätt för att tillhandahålla tjänster i 

utsedda tredje länder och särskilt motiverat sin ansökan. Detta begränsar inte 

sporadisk roaming. 

Villkoren för nyttjanderätt till nummer, koder och prefix är samma oberoende av 

om nyttjanderätten beviljas i eller utanför Finland. De beviljade numren, koderna 

och prefixen ska tas i användning inom ett år från det att de beviljades. 

Obehörig användning av nummer, koder och prefix är förbjuden. 

Nyttjanderätten till ett alleuropeiskt servicenummer som inleds med 116 beviljas 

en tjänsteleverantör för att användas för en tjänst som anvisats i Europeiska 

kommissionens beslut (2007/116/EG, ändrat genom beslut 2009/884/EG). 
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Transport- och kommunikationsverket kan genom sitt beslut anvisa nummer, ko-

der och prefix för gemensam användning av teleföretagen för det ändamål som 

anges i beslutet. 

Nummer, koder och prefix som beviljats för testanvändning i testnät får inte an-

vändas i kommersiellt syfte utan ett särskilt tillstånd beviljat av Transport- och 

kommunikationsverket. 

 

5 § Överföring eller överlåtelse av nyttjanderätten 

Nyttjanderätten till ett nummer, ett prefix eller en kod kan överföras från ett bo-

lag till ett annat inom en sådan koncern som avses i aktiebolagslagen och i lagen 

om andelslag genom beslut av Transport- och kommunikationsverket. 

Om innehavaren av nyttjanderätten till ett nummer, ett prefix eller en kod över-

låter sin affärsverksamhet, kan numret, prefixet eller koden genom Transport- 

och kommunikationsverkets beslut överföras till den mottagande juridiska eller 

fysiska personen. Båda parterna ska ansöka om överföringen av nyttjanderätten. 

Om innehavaren av nyttjanderätten till numret, prefixet eller koden fusioneras 

med ett annat aktiebolag eller ett annat andelslag så som avses i aktiebolagsla-

gen eller i lagen om andelslag, överförs nyttjanderätten till det mottagande bola-

get eller andelslaget. Om innehavaren av nyttjanderätten försätts i konkurs, 

överförs nyttjanderätten till numret, prefixet eller koden till konkursboet. 

Ett teleföretag kan tillfälligt överlåta ett av Transport- och kommunikationsver-

ket beviljat abonnentnummerområde eller servicenummerområde till ett annat 

teleföretag för användning. De nummer och nummerområden som överlåtits får 

inte överlåtas vidare till ett tredje teleföretag. Det överlåtande teleföretaget ska 

underrätta Transport- och kommunikationsverket om det överlåtna nummerom-

rådet. Teleföretaget, som beviljats nyttjanderätten till nummerområdet av 

Transport- och kommunikationsverket, fortsätter att ansvara för användningen 

av nummerområdet enligt författningarna och för betalningen av relaterade 

numreringsavgifter. Numret eller numren får inte heller överlåtas vidare, om te-

leföretaget har fått nyttjanderätten till numret eller numren som kund hos ett 

annat teleföretag. 

 

6 § Återkallande av nyttjanderätten 

101 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation anger förutsättning-

arna för att återkalla nyttjanderätten till nummer och prefix. 

Innan Transport- och kommunikationsverket fattar ett beslut om att återkalla 

nyttjanderätten ska verket undersöka om nummer ur nummerplanen har flyttats 

till ett annat teleföretag och om dessa nummer används aktivt. 

Om teleföretaget självt ansöker om återkallande av nyttjanderätten till nummer, 

eller koder, ska teleföretaget innan ansökan lämnas undersöka om numren har 

flyttats till ett annat teleföretag som använder dem samt underrätta Transport- 

och kommunikationsverket om undersökningens resultat. 
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2 KAP.: ETT TELEFONNUMMERS UPPBYGGNAD 

7 § Internationellt nummer 

Ett internationellt nummer bildas av ett landsnummer och ett nationellt (signifi-

kant) nummer eller av en internationell tjänsts prefix och internationell tjänsts 

nummer. ITU har anvisat landsnumret 358 för Finland. 

Ett internationellt nummer får vara högst 15-siffrigt. Ett internationellt nummer 

innehåller inte ett utlandsprefix. Utlandsprefixet anges i 14 §. 

 

8 § Nationellt (signifikant) nummer 

Ett nationellt (signifikant) nummer kan vara ett geografiskt eller ett icke-geogra-

fiskt nummer. Ett nationellt (signifikant) nummer innehåller inte fjärrprefixet 0. 

Ett geografiskt nationellt (signifikant) nummer består av ett teleområdesprefix 

och ett abonnentnummer eller en tjänsts nummer. 

Ett icke-geografiskt nationellt (signifikant) nummer består av prefixet för en riks-

omfattande tjänst, ett riksomfattande abonnentnummer eller ett mobilnät och 

ett abonnentnummer eller en tjänsts nummer. 

 

9 § Längden av nationella (signifikanta) nummer 

Ett nationellt (signifikant) nummer är högst 12-siffrigt. Kraven på numrets längd 

som anges i denna paragraf gäller nya nummer som tas i bruk. 

Det används fortfarande 5-siffriga nummer (nationellt [signifikant] nummer) 

som godkänts på basis av de tidigare föreskriftsversionerna. 

Tabell 1: Krav på nummerlängden för abonnentnummer 

Typ av nummer Minimilängd 
nationellt (signifikant) 

nummer 

Maximilängd 
nationellt (signifikant) 

nummer 

Abonnentnummer inom ett teleområde 

 1-siffrigt teleområdesprefix 7 9 

 2-siffrigt teleområdesprefix 7 9 

Anropsnummer till direktvalsväxlar inom teleområdena 

 1-siffrigt teleområdesprefix 5 9 

 2-siffrigt teleområdesprefix 6 9 

Abonnentnummer i mobilnäten 

 Nummer som inleds med 049 11 11 

 Nummer som inleds med 059 9 9 

 Övriga abonnentnummer 8 10 

Anropsnummer till direktvalsväxlar i mobilnäten 

 6 10 
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Riksomfattande abonnentnummer (5-siffriga nummer fortfarande i användning) 

 Nummer som inleds med 071 9 9 

 Nummer som inleds med 073 10 10 

 Nummer som inleds med 075 8 9 

 Övriga riksomfattande abonnentnummer 8 11 

 

Tabell 2: Krav på servicenumrens längd 

Typ av nummer 

(5-siffriga nummer fortfarande i användning) 

Minimilängd 
nationellt (signifikant) 

nummer 

Maximilängd 
nationellt (signifikant) 

nummer 

Riksomfattande servicenummer 

 Nummer som inleds med 0100 

7 9  Nummer som inleds med 0200 

 Nummer som inleds med 0300 

 Nummer som inleds med 0202 

8 9 

 Nummer som inleds med 0209 

 Nummer som inleds med 0600 

 Nummer som inleds med 0601 

 Nummer som inleds med 0602 

 Nummer som inleds med 0700 

 Nummer som inleds med 0800 

 

Tabell 3: Krav på de alleuropeiska servicenumrens längd 

Typ av nummer 

 

Minimilängd Maximilängd 

Alleuropeiska 116-servicenummer 

 Servicenummer som inleds med 1161 4 6 

 

När ett E.164-nummer används som ett tekniskt dirigeringsnummer i den nat-

ionella eller internationella trafiken är numrets maximilängd i enlighet med 7 §. 

Nummer med fler eller färre siffror än vad som anges i denna paragraf får tas i 

bruk endast med tillstånd av Transport- och kommunikationsverket om det finns 

grundad anledning. 

Om ett nummer som är i bruk har färre siffror än vad som bestäms här, kan 

numret överföras till en ny abonnemangsägare endast om användaren fortfa-

rande är densamma som tidigare eller om det är fråga om en affärsöverlåtelse 

eller ett familjerättsligt eller arvsrättsligt fång. 

 

3 KAP.: NUMRERING I TELEFONNÄT 

10 § Teleområdena och teleområdesprefixen 

Tabell 4: Teleområdena och teleområdesprefixen 

Teleområde Teleområdesprefix 

                                           
1  Europeiska kommissionen har beslutat längden för 116-servicenummer. Numret kan omfatta 4–6 siffror. Vid före-

skriftens publiceringstid omfattar alla 116-nummer 6 siffror. 116-servicenumren är inte E.164-nummer. 
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Ålands teleområde 18 

Tavastlands teleområde 3 

Mellersta Finlands teleområde 14 

Kuopio teleområde 17 

Kymmene teleområde 5 

Lapplands teleområde 16 

S:t Michels teleområde 15 

Uleåborgs teleområde 8 

Norra Karelens teleområde 13 

Åbo och Björneborgs teleområde 2 

Nylands teleområde 
 Nyland I (numreringsområdets prefix) 

 Nyland II (numreringsområdets prefix) 

 
9 

19 

Vasa teleområde 6 

 

Numreringsområdena Nyland I och Nyland II bildar tillsammans Nylands teleom-

råde. 

 

11 § Trafik och abonnentnummer inom ett teleområde 

Ett samtal till ett nummer inom samma teleområde (på Nylands teleområde till 

samma numreringsområde) kan ringas genom att slå: 

1) bara abonnentnumret, 

2) fjärrprefixet 0 + ett teleområdesprefix (Nyland: ett numreringsområdespre-

fix) + abonnentnumret, 

3) för vissa tjänster utlandsprefixet 00 (eller"+") + landsnumret 358 + teleom-

rådesprefix (Nyland: numreringsområdets prefix) + abonnentnumret. 

För abonnentnumreringen inom ett teleområde reserveras nummer som börjar 

på 2–8. Som abonnentnummer används också nummer som inleds med 12–19. 

Nya nummerserier som inleds med 12–19 beviljas inte för teleföretagens an-

vändning. 

Till abonnentnummerserier som börjar på 2–8 och vars andra siffra är 0 eller 9 

samt till serier som inleds med 12–19 får nya användare kopplas bara med till-

stånd av Transport- och kommunikationsverket om det finns grundad anledning 

som gäller abonnentens rättigheter. 

 

12 § Riksomfattande abonnentnummer 

Riksomfattande abonnentnummer inleds med något av följande: 

 0101-0109 

 0201 

 02021, 02024-02029 

 0203-0208 

 02090-02097 

 029 
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 0301-0309 

 039 

 071, 073, 075 

Samtal till ett riksomfattande abonnentnummer kan ringas genom att slå: 

1) bara det riksomfattande abonnentnumret, 

2) för vissa tjänster utlandsprefixet 00 (eller"+") + landsnumret 358 + det riks-

omfattande abonnentnumret utan fjärrprefixet 0 

 

13 § Fjärrsamtal 

Ett fjärrsamtal slås med fjärrprefixet 0, följt av ett teleområdesprefix och abon-

nentnummer inom teleområdet. I vissa tjänster kan fjärrsamtal också ringas ge-

nom att slå numret i det internationella formatet så som anges i 11 §. 

 

14 § Internationellt samtal 

Ett samtal till ett internationellt telefonnät slås med utlandsprefixet 00 eller med 

ett operatörsprefix. För vissa tjänster kan samtalet i stället för 00 slås med pre-

fixet "+". 

Uppringaren kan välja det internationella telefonnät som används för ett enskilt 

samtal med hjälp av ett operatörsprefix för internationell teletrafik. Operatörs-

prefixet för internationell teletrafik är samtidigt ett utlandsprefix som alltid följs 

av ett internationellt nummer enligt 7 §. 

Operatörsprefixen för internationell teletrafik har 3, 4 eller 5 siffror och de speci-

ficeras närmare i bilaga 1 till denna föreskrift. 

I samband med vidarekoppling och förmedling av textmeddelanden i mobilnät 

kan ett internationellt telefonnät inte väljas samtalsvis med ett operatörsprefix 

för internationell teletrafik.  

Om uppringaren slår Finlands landsnummer 358 efter operatörsprefixet för inter-

nationell teletrafik, ska teleföretaget för den internationella teletrafiken styra 

samtalet till ett meddelande som överensstämmer med standard SFS 5749. 

 

15 § Mobilnät 

Samtal till mobilnät rings med mobilnätets riktnummer som börjar med 04, 050 

och 059. Mobilnätets riktnummer består av fjärrprefixet 0 och mobilnätets prefix. 

För vissa tjänster kan samtalet alternativt ringas genom att slå det allmänna ut-

landsprefixet 00 (eller "+") + landsnumret 358 + mobilnätets prefix. 

Mobilnätens riktnummer har 3, 4 eller 5 siffror och de anges närmare i bilaga 1 

till denna föreskrift. 
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Mobilnätens riktnummer som inleds med 049 har fastställts för att användas för 

kommunikation mellan maskiner. Dessa nummer är 11-siffriga (nationellt [signi-

fikant] nummer). Nummer som inleds med 049 kan också beviljas för använd-

ning i en annan EU-medlemsstat med samma användningsvillkor som i Finland. 

Nummer som börjar på 2–8 och som slås på ett mobilabonnemang utan rikt-

nummer är reserverade för teleföretagsspecifika tjänster utan tilläggsavgift och 

kan även användas av roamingkunder. 

Nummer som börjar på 1 och slås på ett mobilabonnemang utan riktnummer an-

vänds enligt följande: 

1) 112 (allmänt nödnummer), 

2) nummer som börjar med 116 (alleuropeiska servicenummer), 

3) 118 (allmän nummerupplysningstjänst), 

4) 151, 152, 153 (samtalsspecifikation), 

5) nummer som börjar med 100 (teleföretagsspecifika servicenummer). 

Det är förbjudet att på ett mobilabonnemang använda andra nummer som börjar 

på 1 och slås utan riktnummer. 

En utländsk roamingkund kan på ett mobilabonnemang använda nummer som 

börjar med 12–19 och slås utan riktnummer i den finländska operatörens mobil-

nät med vilken den utländska kundens operatör har ingått ett roamingavtal och 

kommit överens om användning av dessa nummer. 

 

4 KAP.: NUMRERING AV TELETJÄNSTER 

16 § Nödnumret och dirigeringsnummer för nödtrafik 

Allmänt nödnummer 

Det allmänna nödnumret anges i 278 § i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation. Det allmänna nödnumret är 112. 

Trafiken till det allmänna nödnumret 112 ska primärt styras till den nödcentral 

som anges i planen för dirigeringen av nödsamtal med hjälp av dirigeringsnum-

ret för nödtrafiken och på basis av uppringarens placering eller abonnemangets 

installationsadress oberoende av om användaren slagit teleområdets riktnummer 

framför nödnumret. Om uppringarens lokaliseringsuppgifter eller abonnemangets 

installationsadress inte är känt, styrs trafiken till den nödcentral som nödcen-

tralsmyndigheten anvisat. 

 

Dirigeringsnummer för nödtrafik 

Trafiken dirigeras till en bestämd nödcentral med hjälp av dirigeringsnummer för 

nödtrafik. 

Som dirigeringsnummer för nödtrafik används följande nummer: 
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 Allmänt nödnummer 112  0X(Y) 0C ABC 112 

 112  0X(Y) 0C ABC 113 

 

 Manuellt initierat (Manually initiated) eCall 0X(Y) 0C ABC 115 

 Automatiskt initierat (Automatically initiated) 

eCall  

0X(Y) 0C ABC 116 

 

där 

1) 0X(Y) är riktnumret till teleområdet för nödcentralens samarbetsområde, 

2) C är hexadecimalnummer C, 

3) ABC är ett dirigeringsnummer som specificerats särskilt enligt den kommun 

där den uppringande abonnenten finns och som baserar sig på numret för 

nödcentralens nuvarande kommun eller den kommun där nödcentralen tidi-

gare var belägen. 

På Nödcentralsverkets begäran har Transport- och kommunikationsverket även 

anvisat dirigeringsnummer som slutar med 113 att användas för routning av 

nödsamtal till olika svarsställen kommunvis. Nödcentralsverket använder denna 

egenskap för att dirigera nödsamtalen på basis av språk. I stället för 3979 ABC 

112 kan numret 3979 ABC 113 användas som motsvarande dirigeringsnummer 

från företagsnät. 

 

Identifiering av anropande abonnemang från mobilteleapparater utan SIM-kort 

När nödsamtal rings från mobilabonnemang som saknar SIM-kort eller motsva-

rande eSIM (fast inbyggt SIM) ska som uppringarens nummer ("A-nummer") 

vara: 

 +358 11X <IMEI7> 

där 

1) X2 är ett decimalnummer som identifierar den mobilnätoperatör vars nät 

samtalet rings ifrån 

2) <IMEI7> är de 7 sista siffrorna i IMEI-koden, som nödsamtalet kommer ifrån. 

 

Routning av nödtrafik från företagsnät 

När uppringaren från ett företagsnät slår nödnumret 112 bildas dirigeringsnum-

ret till det allmänna nätet enligt följande: 

 3979 ABc 112; eller 

 3979 abc 113 

där 

                                           
2  Numret, som är specifikt för de enskilda mobilnätoperatörerna, definieras i dokumentet motivering till och tillämp-

ning av föreskriften. 
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1) 3979 är den del av abonnentnummerområdet som Transport- och kommuni-

kationsverket har reserverat för detta ändamål på alla teleområden 

2) ABC är ett dirigeringsnummer som specificerats särskilt enligt den kommun 

där den uppringande abonnenten finns och som baserar sig på numret för 

nödcentralens nuvarande kommun eller den kommun där nödcentralen tidi-

gare var belägen 

Det i företagsnätet bildade dirigeringsnumret omvandlas i företagsnätets gräns-

snittscentral till ett sådant hexadecimalt dirigeringsnummer för nödtrafiken som 

avses i denna föreskrift 

 3979 ABC 112 → 0X(Y) 0C ABC 112; eller 

 3979 ABC 113 → 0X(Y) 0C ABC 113 

där 

1) 0X(Y) är riktnumret till teleområdet för nödcentralens samarbetsområde,  

2) C är hexadecimalnummer C,  

3) ABC är ett dirigeringsnummer som specificerats särskilt enligt den kommun 

där den uppringande abonnenten finns och som baserar sig på numret för 

nödcentralens nuvarande kommun eller den kommun där nödcentralen tidi-

gare var belägen. 

Förutom dessa nummer kan Transport- och kommunikationsverket även anvisa 

följande nummer för dirigering av nödtrafik: 

 Det allmänna nödnumret 112    0X(Y) 0C ABC 11Z (Z=7–9). 

 

17 § Allmänt om servicenummer 

Servicenumren är internationella, riksomfattande eller teleföretagsspecifika num-

mer samt nummer till kortmeddelandetjänster. 

Teleföretaget ska förhindra åtkomst från ett internationellt telefonnät till ett riks-

omfattande servicenummer på begäran av innehavaren av servicenumret. 

 

18 § Riksomfattande servicenummer 

Riksomfattande servicenummer 

Riksomfattande servicenummer inleds med: 

 116 

 0100 

 0200, 02020, 02022, 02023, 02098, 02099 

 0300 

 0600, 0601, 0602 

 0700 

 0800 
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I de nummerserier som inleds med 0202 eller 0209 är det inte tillåtet att ta i 

bruk nya servicenummer. 

Nummerserierna 07007X (X = 1–9) är reserverade för omröstningar. 

 

Avgiftsfria nummer (Gratis för den som ringer) 

Gratisnummer är nationella 0800-nummer och alleuropeiska 116-nummer (tek-

niskt också i den nationella numreringsplanen). 

 

Alleuropeiska servicenummer 

Tjänster som tillhandahålls på de alleuropeiska 116-servicenummer som Trans-

port- och kommunikationsverket har beviljat ska överensstämma med följande 

villkor som nämns i Europeiska kommissions beslut (2007/116/EG): 

1) tjänsten tillhandahåller information eller assistans eller är ett rapporterings-

verktyg för medborgarna, eller varje kombination av dessa saker, 

2) tjänsten är öppen för alla medborgare utan några krav på förhandsregistre-

ring, 

3) tjänsten är inte tidsbegränsad, 

4) användningen av tjänsten ska inte vara avgiftsbelagd eller förutsätta något 

betalningsåtagande; 

5) följande verksamheter är uteslutna under ett samtal: reklam, underhållning, 

marknadsföring och försäljning, användning av samtalet för framtida försälj-

ning av kommersiella tjänster. 

 

19 § Teleföretagsspecifika servicenummer 

Ett teleföretag kan använda nummer som inleds med 100 för teleföretagsspeci-

fika servicenummer. 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya teleföretagsspecifika servicenummer. Det är 

inte tillåtet att ta i bruk nya samtrafiknummer som inleds med 100. De nuva-

rande teleföretagsspecifika servicenumren får användas för sitt nuvarande ända-

mål t.o.m. 31.12.2021. 

 

20 § Nummer för internationella tjänster 

Internationella tjänster är tjänster som har nummer vilka motsvarar de lands-

nummer som Internationella teleunionen har anvisat. 

Nummer som inleds med 00800 eller +800 är internationella gratisnummer.  

Ett samtal till en internationell tjänst slås med utlandsprefixet 00 eller med "+". 

Utlandsprefixet 00 eller "+" följs av en internationell tjänsts prefix och nummer. 
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Samtalet till en internationell tjänst kan också väljas genom att slå operatörspre-

fixet för den internationella teletrafiken, om teleföretagen i fråga sinsemellan har 

kommit överens om det. I annat fall ska samtalet, som valts på detta sätt, på 

basis av abonnemangsteleföretagets nummeranalys styras till ett meddelande 

som överensstämmer med standard SFS 5749. 

 

21 § Nummer för nummerupplysning och kopplingstjänster 

Numret för den allmänna nummerupplysningstjänsten är 118. 

För allmän nummerupplysning och förmedling av nationella kopplingar kan an-

vändas servicenummer som Transport- och kommunikationsverket i sin föreskrift 

om spärrtjänster har anvisat för tjänsterna i tjänstegrupp I (allmännyttiga tjäns-

ter) med de begränsningar som anges nedan. 

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja undantagstillstånd för för-

medling av kopplingar också från ett annat nummer än nummer som anvisats 

för tjänsterna i tjänstegrupp I enligt föreskrift om spärrtjänster för abonnemang. 

I undantagstillståndet anges numret från vilket kopplingen är möjlig, nummer i 

tjänstegrupp I och II till vilka kopplingen är möjlig enligt föreskrift om spärr-

tjänster samt övriga villkor för undantagstillståndet. 

På servicenummer som har anvisats för allmän nummerupplysning och för-

medling av kopplingar får även tillhandahållas andra tjänster som hör till tjänste-

grupp I. Ett undantag är numret 118 där det endast får erbjudas nummerupplys-

ning och förmedling av nationella kopplingar. 

På följande riksomfattande servicenummer ska den primära tjänsten vara num-

merupplysning: 

 0100 100 

 02020X (X ≠ 8) 

På följande riksomfattande servicenummer ska den primära tjänsten vara num-

merupplysning. Förmedling av nationella kopplingar får tillhandahållas endast på 

dessa nummer: 

 020208 

 

22 § Nummer för kortmeddelandetjänster 

Numren för kortmeddelandetjänster börjar på 1 och består av minst fem (5) siff-

ror men de hör inte till nummer som specificeras i Internationella teleunionens 

rekommendation E.164. En numreringsplan för kortmeddelandetjänster finns i 

bilaga 2 till föreskriften. 

Nummer som i numreringsplanen för kortmeddelandetjänsterna inleds med 169, 

177 och 178 får endast användas för tjänster som omfattas av betaltjänstlagen 

(290/2010). 
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Kortmeddelandetjänster kan även tillhandahållas på de servicenummer för talte-

lefoni som avses i 18 och 21 §, förutsatt att spärrtjänsterna för kortmeddelande-

tjänster även omfattar de kortmeddelandetjänster som tillhandahålls på service-

nummer för taltelefoni. 

Kortmeddelandetjänster tillhandahålls också på det allmänna nödnumret 112. 

 

5 KAP.: TEKNISKA DIRIGERINGSNUMMER, KODER OCH PREFIX 

23 § Teleföretagskod 

Transport- och kommunikationsverket beviljar tvåsiffriga teleföretagskoder inom 

området 00–89 och tresiffriga teleföretagskoder inom området 900–989. 

Följande hexadecimala nummer kan också beviljas för teleföretagskoder. 

 1B, 1C, 1D, 1E 

 2B, 2C, 2D, 2E 

 3C, 3D, 3E 

 4B, 4C, 4D, 4E 

 5B, 5C, 5D, 5E 

 6B, 6C, 6D, 6E 

 7B, 7C, 7D, 7E 

 8B, 8C, 8D, 8E 

 B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BB, BC, BD, BE 

 C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, CB, CC, CD, CE 

 D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, DB, DC, DD, DE 

 E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, EB, EC, ED 

Hexadecimalnumret EE har reserverats för teleföretagens gemensamma test-

bruk. 

 

24 § Tekniska koder för mobilnät 

MNC-kod 

Internationella teleunionen har anvisat Finland en (teknisk) landkod för mobilnät 

(Mobile Country Code, MCC) som är 244 enligt rekommendation E.212. Trans-

port- och kommunikationsverket beviljar teleföretagen två- eller tresiffriga MNC-

koder för mobilnät (Mobile Network Code) att användas i samband med Finlands 

landkod. 

För slutna nät som används för testning och undervisning kan i regel endast be-

viljas MNC-koder som fördelas bland flera användare. En och samma sökande 

kan beviljas högst två (2) MNC-koder. Sökanden ska då ha ett gällande fre-

kvens- eller radiotillstånd och nyttjanderätten till MNC-koden kan beviljas för 

den period tillståndet gäller. 

Transport- och kommunikationsverket har specificerat MNC-kodernas nummer-

områden på följande sätt: 

 I Finland används tvåsiffriga MNC-koder ur området 00–79 och 90–94. 
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 MNC-koderna 8XY (X, Y=0–9) har reserverats för tresiffriga MNC-koder eller 

för framtida utvidgningsbehov. 

 För testning och privata slutna nät beviljas MNC-koderna 95–97 som kan för-

delas bland flera användare.  

 MNC-koderna 98 och 99 reserveras för framtida utvidgningsbehov. 

Även MCC 999 och alternativa MNC-koder under detta finns tillgängliga i slutna 

nät utan någon separat registrering eller ansökan. 

 

Network Colour Code 

NCC-koder (Network Colour Code) finns i standarden ETSI TS 100 927. På lan-

dets gränsområden står bara NCC-koderna 0 och 4 till förfogande och i landets 

övriga delar alla koder 0–7. Vid behov ska teleföretagen sinsemellan samordna 

användningen av NCC-koder. 

 

TETRA-mobilnätskoder 

Internationella teleunionen har anvisat Finland en (teknisk) landkod för TETRA-

mobilnät (TETRA Mobile Country Code, (T)MCC) som är 244 enligt rekommen-

dation E.218. Transport- och kommunikationsverket beviljar fyrsiffriga (T)MNC-

koder för mobilnät (TETRA-Mobile Network Code) för att användas i samband 

med Finlands landkod.  

Transport- och kommunikationsverket har specificerat (T)MNC-kodernas num-

merområden på följande sätt: 

 (T)MNC-området 0000-0099 har reserverats för de aktörer som beviljats en 

MNC-kod enligt rekommendation E.212. 

 (T)MNC-området 0100-0999 har reserverats för de aktörer som beviljats en 

tresiffrig MNC-kod enligt rekommendation E.212 (ej för tillfället i bruk i Fin-

land). 

 (T)MNC-området 1000-9999 har reserverats för de aktörer som inte har nå-

gon MNC-kod enligt rekommendation E.212 (s.k. Tetra single mode). Trans-

port- och kommunikationsverket beviljar dessa (T)MNC-koder ur området 

1000-1199. 

 

25 § Signaleringspunktkoder 

Internationella teleunionen har beviljat Finland internationella signaleringspunkt-

kodområden i enlighet med rekommendation Q.708. De internationella signale-

ringspunktkoderna anvisas att användas i ett bestämt nätelement. 

En nationell signaleringspunktkod består av 14 bitar och den identifierar knut-

punkten i det nationella signaleringsnätet. 

Finlands internationella och nationella signaleringspunktkoder kan endast använ-

das i ett nätelement som finns på finskt territorium. Ett annat förfarande förut-

sätter att vederbörande förvaltningar sinsemellan kommer överens om saken. På 
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samma sätt får utländska signaleringspunktkoder inte användas på finskt territo-

rium, om Transport- och kommunikationsverket och den vederbörande utländska 

förvaltningen inte har kommit överens om det. 

 

26 § Hexadecimalnummer 

Hexadecimalnummer där antingen det första eller det andra tecknet är bokstav 

A–F har reserverats för att användas mellan teleföretagen. De hexadecimala 

nummer som uppräknas i 23 § används som teleföretagskoder. 

Följande prefix som innehåller hexadecimaltecken får tas i bruk endast med till-

stånd av Transport- och kommunikationsverket: 0B, 0E, 3B, 3DB–3DD, 3E1–

3E8, 3EB–3EE, 4DB–4DE, 4E0–4E6 och 4E9. 

 

27 § Tekniska dirigeringsnummer 

I den nationella numreringsplanen har nummer vilka inleds med 0701–0705 an-

visats för tekniska dirigeringsnummer som endast får användas för att vidarebe-

fordra eller omdirigera samtal i samband med tjänsterna. Som dirigeringsnum-

mer kan teleföretaget även använda andra nummer som det innehar. 

 

6 KAP.: NUMRERINGSPLANER 

28 § Nationell numreringsplan och numreringsplan för kortmeddelan-

detjänster 

En nationell plan för numrering i ett allmänt telefonnät (den nationella numre-

ringsplanen) i enlighet med de nummer som finns i Internationella teleunionens 

rekommendation E.164 finns i bilaga 1. 

En plan för numrering av kortmeddelandetjänster finns i bilaga 2. 

 

7 KAP.: IKRAFTTRÄDANDEBESTÄMMELESR 

29 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft den 15 juni 2021 och gäller tills vidare. 

Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift Kommunikations-

verket 32 S/2016 M av den 22 december 2016. 

Dirigeringen av trafiken och övriga bestämmelser om användningen av numren 

ska iakttas oberoende av när numret, prefixet eller koden har tagits i bruk, men 

nummer, koder och prefix som tagits i bruk innan föreskriften trätt i kraft behö-

ver inte ändras för att överensstämma med den nya föreskriften, förutom i fall 

där detta uttryckligen har bestämts separat. 
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30 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Transport- och kommunikationsverkets föreskrifts-

samling och kan erhållas vid verkets registratorskontor. 

 

 Transport- och kommunikationsverket  

 Postadress:  PB 320, 00059 TRAFICOM 

 Telefon:  029 534 5000 

 www:  www.traficom.fi 

 FO-nummer:  1031715-9 

 

 

 

 Kirsi Karlamaa  Henriikka Rosti 

 Generaldirektör  Direktör 
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BILAGA 1: DEN NATIONELLA NUMRERINGSPLANEN 

Finlands nationella numreringsplan i fråga om nummer enligt Internationella teleunionens re-

kommendation E.164 presenteras på s. 1–11 i denna bilaga. 

Om ett nummerområde är i Transport- och kommunikationsverkets nummerreserv kan num-

mer ur detta nummerområde beviljas på grund av behovsprövning, om nummerområdets an-

vändningsändamål har specificerats och om det inte längre finns tillräckligt många lediga num-

merserier i andra för samma ändamål avsedda nummerområden i denna plan. Transport- och 

kommunikationsverket specificerar nummerseriens längd när den beviljas. Om ett nummerom-

rådes användningsändamål inte har specificerats beviljas inga nummer ur området i fråga. 

Som nummer för uppringande abonnemang (A-nummer) får inte användas nummer som inleds 

med 11 och som enligt 8 § i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om interoperabi-

litet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster (28 I/2014 M) i regel ska förmedlas i 

ett internationellt format i nätet. De uppringande numren skulle då inledas med +358 11 som 

inte är sådana nummerriktningar som definierats i numreringsplanen. Nationella nummer som 

inleds med 11 är inte E.164-nummer.  

Om en nummerserie som i kolumnen ”Lediga serier” har antecknats ”Nej” återställs i Trans-

port- och kommunikationsverkets nummerreserv, specificeras nummerseriens längd på nytt 

när den beviljas. 

Följande tjänstegrupper enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om spärrkate-

gorier (föreskrift 35 S/2021 om spärrtjänster för abonnemang) har antecknats vid respektive 

servicenummerområde: 

• Tjänstegrupp I  Allmännyttiga tjänster 

• Tjänstegrupp II  Kundbetjäningstjänster 

• Tjänstegrupp III  Underhållningstjänster 

• Tjänstegrupp IV  Vuxenunderhållningstjänster 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

0     Fjärrprefix    

00     Det allmänna utlandsprefixet    

 01          

01 0 0   
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej  

01 0 1   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 2   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 3   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 4   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 5   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 6   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 7   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 8   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

01 0 9   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

           

01 1    
Används i internationell form (+358 11) i 
samband med dirigering av nödtrafik (112) i 

enlighet med särskilda föreskrifter. 

 
I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv. Får ej öppnas i abonnentgränssnit-

tet. 

01 2    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

01 3    Riktnumret för Norra Karelens teleområde    

01 4    Riktnumret för Mellersta Finlands teleområde    

01 5    Riktnumret för S:t Michels teleområde    

01 6    Riktnumret för Lapplands teleområde    

01 7    Riktnumret för Kuopio teleområde    

01 8    Riktnumret för Ålands teleområde    

01 9    
Riktnumret för Nylands teleområde 

(Nyland II) 
  

 02          

02 0 0   
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp I) 

Nej   

02 0 1   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 0  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

02 0 2 1  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 2  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

02 0 2 3  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

02 0 2 4  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 5  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 6  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 7  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 8  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 2 9  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 3   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 4   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 5   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 6   Riksomfattande abonnentnummer  Nej   

02 0 7   Riksomfattande abonnentnummer  Nej   
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

02 0 8   Riksomfattande abonnentnummer  Nej   

02 0 9 0  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 1  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 2  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 3  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 4  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 5  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 6  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 7  Riksomfattande abonnentnummer Nej   

02 0 9 8  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

02 0 9 9  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

           

02     
Riktnumret för Åbo och Björneborgs teleom-

råde 
   

02 9    Riksomfattande abonnentnummer 

 
Beviljas med 4 siffror 

Beviljas på grund av behovsprövning  

 03          

03 0 0   
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp I) 

Nej   

03 0 1   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 2   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 3   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 4   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 5   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 6   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 7   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 8   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

03 0 9   Riksomfattande abonnentnummer Nej   

           

03     Riktnumret för Tavastlands teleområde    

03 9    Riksomfattande abonnentnummer 

 
Beviljas med 4 siffror 
Beviljas på grund av behovsprövning  

 04          

04 0    Mobilnätets riktnummer Nej   

04 1    Mobilnätets riktnummer Nej   

04 2    Mobilnätets riktnummer Nej   

04 3 0 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 3 1 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 3 2 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 3 3 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 3 4 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 3 5   Mobilnätets riktnummer Nej  

04 3 6   Mobilnätets riktnummer Nej  

04 3 7   Mobilnätets riktnummer Nej  

04 3 8   Mobilnätets riktnummer Nej  

04 3 9   Mobilnätets riktnummer Nej  
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

04 4    Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 0   Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 1   Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 2   Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 3   Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 4 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 5 5 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 5 6   Mobilnätets riktnummer Nej   

04 5 7 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 5 8   Mobilnätets riktnummer Nej  

04 5 9 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 6    Mobilnätets riktnummer Nej   

04 7    Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

04 8    Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

04 9 0 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 9 1 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 9 2 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 9 3 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 9 4 X  Mobilnätets riktnummer  Beviljas med 5 siffror 

04 9 5 X  Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

04 9 6 X  Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

04 9 7 X  Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

04 9 8 X  Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

04 9 9 X  Mobilnätets riktnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

 05          

05 0    Mobilnätets riktnummer Nej   

           

05     Riktnumret för Kymmene teleområde    

05 9 X X  Mobilnätets riktnummer 

 I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv. 

 Beviljas vid behov med 5 siffror. 

 06          

06 0 0 0  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej   

06 0 0 1  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej   

06 0 0 2  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
 I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 0 3 X 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp II) 

 Beviljas med 6 siffror 

06 0 0 4 X 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp II) 

 Beviljas med 6 siffror 

06 0 0 5 X 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
 Beviljas med 6 siffror 

06 0 0 6  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
 I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 0 7  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
 I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

06 0 0 8  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej   

06 0 0 9  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej   

06 0 1 X X 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp I) 

 Beviljas med 6 siffror 

06 0 2   
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp II) 

 I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

06 0 3   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

06 0 4   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 5   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 6   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 7   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 8   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

06 0 9   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

06     Riktnumret för Vasa teleområde    

06 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

 07          

07 0 0 0  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp III) 
Nej   

07 0 0 1  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp IV) 
Nej   

07 0 0 2  Riksomfattande servicenummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 0 0 3 X 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp IV) 

 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 4 X 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp IV) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 5 X 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp III) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 6  Riksomfattande servicenummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 0 0 7 0 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp III) 
Nej   

07 0 0 7 1 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
Nej   

07 0 0 7 2 
Riksomfattande servicenummer 
(omröstning, tjänstegrupp III) 

 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 3 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 4 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
Nej   

07 0 0 7 5 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 6 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 7 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 8 
Riksomfattande servicenummer 
(omröstning, tjänstegrupp III) 

 Beviljas med 6 siffror 

07 0 0 7 9 
Riksomfattande servicenummer 

(omröstning, tjänstegrupp III) 
Nej   

07 0 0 8  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp III) 
Nej   
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

07 0 0 9  
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp IV) 
Nej   

           

07 0 1 0  Tekniska dirigeringsnummer    

07 0 1 1  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 2  Tekniska dirigeringsnummer Nej  

07 0 1 3  Tekniska dirigeringsnummer Nej  

07 0 1 4  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 5  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 6  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 7  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 8  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 1 9  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 2   Tekniska dirigeringsnummer Nej   

07 0 3 0  Tekniska dirigeringsnummer Nej   

07 0 3 1  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 2  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 3  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 4  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 5  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 6  Tekniska dirigeringsnummer Nej  

07 0 3 7  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 8  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 3 9  Tekniska dirigeringsnummer   

07 0 4 X  Tekniska dirigeringsnummer  Beviljas med 5 siffror 

07 0 5   Tekniska dirigeringsnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 0 6   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 0 7   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 0 8   Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 0 9   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

07 1 0   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 1 1   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 1 2   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 1 3   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 1 4   Riksomfattande abonnentnummer 

 Beviljas med 6 siffror 
Beviljas med 5 siffror på grund av behovspröv-

ning 
 

07 1 5   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 1 6   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 1 7   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 1 8   Riksomfattande abonnentnummer 

 Beviljas med 6 siffror 

Beviljas med 5 siffror på grund av behovspröv-

ning 
 

07 1 9   Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 

           

07 2    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

           

07 3 0 X X Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 

07 3 1 X X Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 

07 3 2 X X Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

07 3 3 X X Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 

07 3 4 X X Riksomfattande abonnentnummer  Beviljas med 6 siffror 

07 3 5   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 3 6   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 3 7   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 3 8   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 3 9   Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

07 4    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

07 5 0 0 0 Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv  

07 5 0 0 1 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 0 0 2 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 0 0 3 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 4 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 5 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 6 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 7 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 8 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 0 0 9 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 1 X X Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 2 X X Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 0 0 Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 0 1 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 3 0 2 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp II) 

Nej 
Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-
mer i denna nummerserie 

07 5 3 0 3 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 4 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 5 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 6 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 7 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 8 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 0 9 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 1  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 3 2 0 Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 2 1 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 3 2 2 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 3 2 3 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 4 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 5 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 6 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 7 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 8 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 2 9 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 3 3  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

07 5 3 4  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 5  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 3 6  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 7  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 8  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 3 9  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 4   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 5   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 6   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 7 0  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 1  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 2  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 7 3  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 4  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 5 0 Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv  

07 5 7 5 1 
Riksomfattande servicenummer 
(tjänstegrupp I) 

Nej 
Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-
mer i denna nummerserie 

07 5 7 5 2 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 7 5 3 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 4 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 5 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 6 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 7 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 8 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 5 9 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 7 6  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 7  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 7 8  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 7 9  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 8   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 0  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 1  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 2  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 3  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 9 4  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 5  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 6  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 5 9 7  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 5 9 8 0 Riksomfattande abonnentnummer  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv  

07 5 9 8 1 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp I) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 9 8 2 
Riksomfattande servicenummer 

(tjänstegrupp II) 
Nej 

Det är inte tillåtet att ta i bruk nya servicenum-

mer i denna nummerserie 

07 5 9 8 3 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 8 4 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 8 5 Riksomfattande abonnentnummer Nej   
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07 5 9 8 6 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 8 7 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 8 8 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 8 9 Riksomfattande abonnentnummer Nej   

07 5 9 9  Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

        

07 6    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

07 7    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 8    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

07 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

 08          

08 0 0 0  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
Nej   

08 0 0 1  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
Nej   

08 0 0 2  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
 I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 0 3  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
 Beviljas med 6 siffror 

08 0 0 4  
Riksomfattande servicenummer 
(gratisnummer) 

 Beviljas med 6 siffror 

08 0 0 5  
Riksomfattande servicenummer 
(gratisnummer) 

 Beviljas med 6 siffror 

08 0 0 6  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
 I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 0 7  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
 Beviljas med 6 siffror 

08 0 0 8  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
Nej   

08 0 0 9  
Riksomfattande servicenummer 

(gratisnummer) 
Nej   

08 0 1   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 2   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 3   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

08 0 4   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 5   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 6   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 7   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

08 0 8   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

08 0 9   Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

08     Riktnumret för Uleåborgs teleområde    

08 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

 09          

09 0    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

09     
Riktnumret för Nylands teleområde 

(Nyland I) 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

09 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

 1X          

10 0    Teleföretagsspecifika servicenummer   

10 1    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 2    Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 3    Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

10 4    Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 5    Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 6    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

10 7    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 8    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

10 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

11 0    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

11 1    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

11 2    Allmänt nödnummer  Nummer som börjar med 11 kan inte vara ett 

uppringande nummer (A-nummer) 

11 3    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

11 4    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

11 5    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

11 6    Alleuropeiska servicenummer  

Transport- och kommunikationsverket beviljar 

ett enskilt nummer för att användas för en 
tjänst som Europeiska gemenskapernas kom-

mission i sitt beslut har anvisat. Numret 

116112 beviljas inte. 

Nummer som börjar med 11 kan inte vara ett 
uppringande nummer (A-nummer) 

11 7    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

11 8    
Allmän nummerupplysning och förmedling av 

nationella kopplingar 
 Nummer som börjar med 11 kan inte vara ett 

uppringande nummer (A-nummer) 

11 9    Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

           

12     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

13     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

14     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-
gens användning 

15     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

16     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

17     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-
gens användning 

18     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

19     Abonnentnummer inom ett teleområde  Nya nummerserier beviljas inte för teleföreta-

gens användning 

 2-8          

2     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-

ning 
 

3     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-

ning 
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NDC / Nummer 

(X = 0-9) 
Användningsändamål  

Lediga 

serier 
 Beviljande / anmärkningar 

4     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-
ning 

 

5     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-

ning 
 

6     Abonnentnummer inom ett teleområde  
Beviljas med 4 siffror 
Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-

ning 

7     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-
ning 

 

8     Abonnentnummer inom ett teleområde 

 Beviljas med 4 siffror 

Beviljas med 3 siffror på grund av behovspröv-

ning 
 

 9X          

90     Ej specificerat  
I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

91     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

92     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

93     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

94     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

95     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

96     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

97     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

98     Ej specificerat  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

99 0    Operatörsprefix för internationell trafik Nej   

99 1    Operatörsprefix för internationell trafik Nej   

99 2    Operatörsprefix för internationell trafik  I Transport- och kommunikationsverkets num-
merreserv 

99 3    Operatörsprefix för internationell trafik  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

99 4    Operatörsprefix för internationell trafik  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

99 5 X X  Operatörsprefix för internationell trafik  Beviljas med 5 siffror 

99 6    Operatörsprefix för internationell trafik  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

99 7 X   Operatörsprefix för internationell trafik 

 
Beviljas med 4 siffror 

Beviljas på grund av behovsprövning  

99 8    Operatörsprefix för internationell trafik  I Transport- och kommunikationsverkets num-

merreserv 

99 9    Operatörsprefix för internationell trafik Nej   
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BILAGA 2: NUMRERINGSPLANEN FÖR KORTMEDDELANDETJÄNSTERNA 

 

Numreringsplanen för kortmeddelandetjänsterna presenteras på s.  1–2 i denna bilaga. Tjäns-

tegrupperna överensstämmer med Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om spärr-

kategorier. 

Teleföretagsspecifika kortmeddelandetjänstenummer är i teleföretagets besittning. 

Med företagsnummer avses i denna numreringsplan kortmeddelandetjänstenummer till vilka 

sändningen av ett textmeddelande kostar lika mycket som ett normalt textmeddelande. 

Om ett nummerområde är i Transport- och kommunikationsverkets nummerreserv kan num-

mer ur detta nummerområde beviljas, om nummerområdets användningsändamål har specifi-

cerats och om det inte finns tillräckligt många lediga nummer i andra för samma ändamål av-

sedda nummerområden. Transport- och kommunikationsverket specificerar numrets längd när 

det beviljas. Om ett nummerområdes användningsändamål inte har specificerats beviljas inga 

nummer ur området i fråga. 

 

Nummer-
serie 

Antalet 
siffror 

i numret 

Användningsändamål Anmärkningar 

0  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

100  5 Teleföretagsspecifika servicenummer  

101-111  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

112 3 Allmänt nödnummer  

113-115  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

116 6 Alleuropeiskt servicenummer 1) 

117  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

118 3 Allmän nummerupplysning 1) 

119  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

120  Företagsnummer 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

121-125 5 Företagsnummer  

126 6 Företagsnummer  

127-129  Företagsnummer 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

130  Tjänstegrupp I (Allmännyttiga tjänster) 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

131-135 5 Tjänstegrupp I (Allmännyttiga tjänster)  

136-139  Tjänstegrupp I (Allmännyttiga tjänster) 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

14  5 Teleföretagsspecifika servicenummer  

150-155  5 Teleföretagsspecifika servicenummer  

156-159  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

160  Tjänstegrupp II (Kundbetjäningstjänster) 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

161-165 5 Tjänstegrupp II (Kundbetjäningstjänster)  

166 6 Tjänstegrupp II (Kundbetjäningstjänster)  

167-168  Tjänstegrupp II (Kundbetjäningstjänster) 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 
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Nummer-

serie 
Antalet 
siffror 

i numret 

Användningsändamål Anmärkningar 

169 6 Tjänstegrupp II (Kundbetjäningstjänster) 2) 

170  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

171-172 5 Tjänstegrupp III (Underhållningstjänster)  

173 6 Tjänstegrupp III (Underhållningstjänster)  

174-175  Tjänstegrupp III (Underhållningstjänster) 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

176  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

177 6 Tjänstegrupp III (Underhållningstjänster) 2) 

178 6 
Tjänstegrupp IV (Vuxenunderhållningstjäns-
ter) 

2) 

179 6 
Tjänstegrupp IV (Vuxenunderhållningstjäns-
ter) 

 

180  Gratistjänster 
I Transport- och kommunikations-

verkets nummerreserv 

181-185 5-8 Gratistjänster 3) 

186-189  Gratistjänster 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

19  Ej specificerat 
I Transport- och kommunikations-
verkets nummerreserv 

 

1) Kortmeddelandetjänster kan tillhandahållas som en tilläggstjänst till taltelefonitjänster enligt 22 § 3 
mom. i denna föreskrift 

2) Tjänster som omfattas av betaltjänstlagen (290/2010) 

3) Kortmeddelandetjänster för gratis tjänster beviljas med 5 eller 6 siffror. Numren kan användas med 
5-8 siffror. 

 


