
NUMERONSIIRTOJEN HINNOITTELU TELEYRITYSTEN VÄLILLÄ  
 
Kaikki teleyritysten väliset numeronsiirrot hinnoitellaan tämän ohjeen mukaisilla hinnoilla, joko perushinnaston, tai sitten yritysasiakkaiden 
luovutusmaksuhinnaston mukaan. Poikkeuksellisen suuret numeronsiirrot suurelle yritykselle tai julkisen sektorin asiakkaalle voidaan hinnoitella 
tästä poikkeavasti, mikäli siirron osapuolina olevat teleyritykset sopivat asiasta keskenään. 
 
Hinnoittelurakenne ja hinnat on sovittu teleyritysten kesken ja ne on hyväksytetty Traficomin numerointiryhmässä. Hinnastoa ylläpitää ja 
hallinnoi Numpac ja hinnoitteluohje on esillä sekä Numpacin www-sivuilla, että Numpacin numeronsiirtoportaalissa. Teleyritysten ei enää 
tarvitse esittää hintojaan teleyrityshinnastoissaan.  
 
Hinnaston muutokset sovitaan jatkossa teleyritysten välisillä kaupallisilla neuvotteluilla. Traficom valvoo markkinan toimintaa. 
 
 
NUMERONSIIRRON PERUSHINNASTO 
 

Näitä hintoja käytetään kaikkiin kuluttaja-asiakkaiden numeronsiirtoihin, kaikkiin yritysasiakkaiden mobiilinumeroiden 
siirtoihin, sekä perushintaisiin yritysasiakkaiden kiinteiden numeroiden siirtoihin 
 
 

  FTT FVP FTP FVT FYE MOF MOB 

  

Telealuekohtainen 
tilaajanumero 

(TLA) 

Valtakunnallinen 
palvelunumero 

(Palvelu) 

Tavoitettavuus 
palvelunumero 

(073) 

Valtakunnallinen 
tilaajanumero 

(071) 

Yritys- ja 
erityispalvelunumero 

(0X0 / 075) 
Mobiilivaihdenumero Mobiilinumero 

                

  Telealuenumerot Palvelunumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Mobiilivaihdenumero Mobiilinumero 

Koko FTT / TLA FVP / Palvelu FTP / FVT / FYE MOF MOB 

Yksittäinen numero 15 200 200 9,50 9,50 

1 numeron blokki 15 200 200 9,50   

10 numeron blokki 30 830 240 95   

100 numeron blokki 60 7130 280 950   

1000 numeron blokki 100 10000 320 9500   

10000 numeron blokki 150 15000 360 95000   

100000 numeron blokki 200 20000 400 950000   

 



YRITYSASIAKASSIIRTOJEN ALENNUSHINNASTO 
 
 

 

 Telealuenumerot  Palvelunumerot  Valtakunnalliset tilaajanumerot 

Blokin koko FTT / TLA 
Lisänumeron tai 
Lisäblokin hinta 

 
FVP 

Lisänumeron tai 
Lisäblokin hinta 

 

FTP / FVT / 
FYE 

Lisänumeron tai 
Lisäblokin hinta 

Yksittäinen numero 15 10  200 70  200 40 

1 numeron blokki 15 10  200 70  200 40 

10 numeron blokki 30 20  830 830  240 60 

100 numeron blokki 60 40  7130 7130  280 80 

1000 numeron blokki 100 60  10000 10000  320 100 

10000 numeron blokki 150 150  15000 15000  360 360 

100000 numeron 
blokki 

200 200 
 

20000 20000 
 

400 400 

 
 
 
Esimerkkejä hinnaston soveltamisesta: 
 

1) Kolmen kymmenen (B10) numeron telealuekohtaisen tilaajanumeroblokin luovutushinta on 70 euroa 
2) Neljän kymmenen (B10) numeron valtakunnallisen tilaajanumeroblokin luovutushinta on 420 euroa 
3) Neljän (B1) palvelunumeron luovutushinta on 410 euroa 
4) Neljän sadan (B100) ja kahden tuhannen (B1000) numeron telealuekohtaisen tilaajanumeroblokin                                                   

luovutushinta on 340 euroa ( = 180 + 160) 
5) Neljän sadan (B100) ja kahden tuhannen (B1000) numeron valtakunnallisen tilaajanumeroblokin                                                                    

luovutushinta on 940 euroa ( = 520 +420) 
 
 
 
 
 



YRITYSASIAKASSIIRTOJEN ALENNUSHINNASTON KÄYTTÖ 
 
Siirtoa pyytävä teleyritys voi hyödyntää alennushinnastoa, kun siirrot kohdistuvat yritysasiakkaaseen, jolla on yritystunnus (Y-tunnus tai VAT-
tunnus). Alennushinnastoa voidaan käyttää, kun siirrot pyydetään samanaikaisesti ja siirrot koskevat saman yritysasiakkaan numeroita. 
 
Siirtopyynnössä on käytettävä H00-hintaluokkaa, jolloin erikoishinnoittelu on mahdollista. Siirtopyynnön tekijä (numerot vastaanottava 
teleyritys) esittää siirrettävien blokkien määrät ja blokkikoot, sekä laskee niiden perusteella luovutushinnan valmiiksi siirtopyyntöön. 
Siirtopyynnössä on syytä kommenttikentässä tuoda esiin, että siinä käytetään alennustaulukon mukaista hinnoittelua. 
 
Mikäli siirrettävä numeromäärä (blokkien määrä) samalle yritysasiakkaalle on suuri, siirtopyynnöt esittävä teleyritys voi tehdä useita 
siirtopyyntöjä samalla kertaa, kaikissa näissä olevat numerot voidaan huomioida, kun siirtojen hintaa lasketaan. Luovutushinta on mahdollista 
esittää yhdessä siirtopyynnössä kaikkien saman asiakkaan alennushintaisten siirtojen osalta, jolloin muut siirtopyynnöt alennettujen siirtojen 
osalta voidaan merkitä H00-kategoriaa käyttäen nollahintaisiksi. 
 
Numerot luovuttava teleyritys hyväksyy tai hylkää (perustellusta syystä) alennushinnoitellut siirtopyynnöt. Luovuttavan teleyrityksen 
hyväksyessä siirron, katsotaan alennettu luovutushinta sovituksi. 
 
Alennushinnasto koskee telealuekohtaisia tilaajanumeroita, palvelunumeroita ja valtakunnallisia tilaajanumeroita. Valtakunnallisiin 
tilaajanumeroihin luokitellaan myös 073- ja 071-numerot. Tilaajanumeroiden alennushintaa laskettaessa voidaan alennushintaiseen 
siirtopyyntöön sisällyttää sekä yritysasiakkaan yksittäiset TLA-tilaajanumerot että vaihdeavaruuden TLA-tilaajanumerot 
 
Alennushintaisen siirron luovutushinta muodostuu ensimmäisen blokin luovutushinnasta, johon lisätään lisäblokkien määrä kertaa lisäblokin 
luovutushinta.  


