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Mobiilinumeroiden siirtomäärät laskivat koronasta johtuen vuonna 2020 
  
 
Suomen Numerot Numpac Oy tarjoaa teleoperaattoreille teleoperaattorien väliseen toimintaan 
tarkoitettuja palveluja, jotka perustuvat teleoperaattoreille asetettuihin velvoitteisiin. 
 
Numpacin palveluvalikoimassa ovat mm. matkapuhelinverkon ja kiinteän verkon 
numeronsiirrettävyyspalvelut, puheluiden reitityspalvelut, siirrettyjen matkapuhelinnumeroiden 
kyselypalvelu matkaviestinpalveluiden tuottajille ja siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelu 
kuluttajille.  
 
Puhelinnumeroiden siirrot toteutetaan Numpacin hallinnoimalla tietokantaohjelmalla, MASTER – 
järjestelmällä, jonne tallennetaan kaikki siirretyt matkapuhelinnumerot ja kiinteän verkon 
puhelinnumerot. Master – järjestelmän siirtotietojen avulla toteutetaan puheluiden reititys 
televerkoissa. 

Matkapuhelinnumeroiden siirtomäärät vuonna 2020 
- Vuonna 2020 matkapuhelinnumeroiden siirtojen määrä väheni 12%:a ollen keskimäärin 62.909 
numeroa/kk 
 
Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnistyi 25.7.2003. Vuoden 2020 loppuun mennessä on 
tehty jo yli 13,2 miljoonaa matkapuhelinnumeron siirtoa Master-järjestelmällä. 

 
KUVA 1 Matkapuhelinnumeroiden siirtomäärät vuosineljänneksittäin 
 
 
Numpacin tilastojen mukaan matkapuhelinnumeroiden siirtomäärä vuonna 2020 oli 754.911 
siirtoa, eli keskimäärin 62.909 siirtoa kuukaudessa, joka on 12% vähemmän kuin vuonna 2019.   
 



               

Vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä matkapuhelinnumeroita siirrettiin 219 356 
kappaletta.  Vähennystä vuoden 2019 neljänteen vuosineljännekseen tuli -29.973 siirtoa.  
 
Suomalaisista matkapuhelinasiakkaista yli 2,317 miljoonaa on vaihtanut operaattoriaan yhden 
kerran. Kaksi kertaa operaattoriaan vaihtaneita on noin 1 298 000 asiakasta ja kolme tai useampia 
vaihdoksia on tehnyt yli 1 932 000 asiakasta.  
 

Kiinteän verkon numeroiden siirtomäärät vuonna 2020 
 
Kiinteän verkon siirtotapahtumia ovat telealuekohtaisen tilaajanumeroiden, 071 – 
tilaajanumeroiden, valtakunnallisten palvelunumeroiden, tavoitettavuuspalvelunumeroiden ja 
yritysnumeroiden siirrot.  
 
Siirtotapahtumaksi raportoidaan yksittäisen numeron siirto tai useita numeroita sisältävän 
numeroblokin siirto.   
 

 
Kiinteän verkon numeroita on siirretty Master – järjestelmällä huhtikuusta 2005 lähtien. 
 

 
Kuva 2 Kiinteän verkon numeroiden siirtotapahtumat / kuukausi v. 2005-2020 
 
 
Kiinteän verkon siirtomäärät laskivat viime vuonna 17.963 siirtoa, siirtomäärän ollessa yhteensä 
19.641 siirtoa koko vuoden 2020 aikana. Kiinteän verkon siirtomääriin vaikutti erityisesti korona 
pandemia viime vuonna. Kiinteän verkon siirtotapahtumia tehtiin vuoden 2020 neljännellä 
vuosineljänneksellä 6.102 kpl. Kaiken kaikkiaan kiinteän verkon siirtoja on tehty vuodesta 2005 
lähtien yhteensä yli 492.000 kpl.  
 
 
 
 



               

 
Graafeja ja tilastotietoja numeronsiirroista on saatavilla osoitteessa www.numpac.fi.  
 
 
Lisätietoja: 
Seppo Backman 
Toimitusjohtaja 
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Suomen Numerot Numpac Oy mahdollistaa tehokkaat numeronsiirrot. Suomessa toimivien 
teleoperaattorien yhteisesti omistama yritys auttaa operaattoreita täyttämään niille asetetut 
numeronsiirto- ja reititysvelvoitteet. Numpac tarjoaa matkapuhelinverkon ja kiinteän verkon 
numeronsiirrettävyyspalveluita, puheluiden reitityspalveluita, sekä siirrettyjen numeroiden 
kysely- ja tiedotuspalveluita. Helsingissä toimiva Numpac on perustettu vuonna 2003. Lisätietoa: 
www.numpac.fi.  


