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KAISANET YHTEENLIITTÄMISHINNASTO 1.7.2021 ALKAEN

Suora yhteenliittäminen Kaisanet Oy:n verkkoon ei ole mahdollista, koska yhtiöllä ei ole
omaa välitystekniikkaa, vaan se hankkii palvelut Länsilinkki Oy:ltä. Yhteenliittäminen tapahtuu aina Länsilinkki Oy:n kautta, yhtiön hinnaston ja ehtojen mukaisesti, kts.
www.westlink.fi.
Hinnaston kohdissa 1 ja 2 mainitut maksut veloittaa Länsilinkki Oy Kaisanet Oy:n puolesta.
Hinnaston hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään arvonlisävero sekä mahdolliset
muut verot ja viranomaismaksut. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. Hinnastossa
esitetyt hinnat ovat voimassa normaalina työaikana. Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavaksi tilatuista töistä veloitetaan tapauskohtaisesti ylityö- ym. kustannukset. Toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien lakien, viranomaismääräysten, telealan standardien ja Suomessa yleisesti käytössä olevien suositusten ja menetelmien mukaisesti,
ellei osapuolten kesken ole erikseen sovittu muusta järjestelystä.
Hinnaston mukaisten suoritteiden tilausoikeus on teleyrityksillä, jotka ovat tehneet Tietoyhteiskuntakaaren 4§ edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten tarvittavat numerosarjat, tunnukset ja tunnisteet. Kaikki suoritteet tulee tilata kirjallisesti. Kirjalliseksi
tilaukseksi hyväksytään vakiintuneilta toimijoilta sähköposti tai sähköisen välitysjärjestelmän kautta tullut tilaus.
1 Väylöitys- ja ohjauspalvelut
Väylöitys- ja ohjauspalvelut kohdistuvat aina koko verkkoon. Tilaukset osoitetaan ja toimitetaan Länsilinkki Oy:lle.
Numerosarjan/suuntanumeron avaaminen pvm-hinnoiteltuna 1)
Operaattoritunnuksen avaaminen
Siirrettävyystunnuksen (1Dop) avaaminen 2)
Aiemmin avatun numerosarjan hinnoittelutyypin muutos 3)

750 €/kpl
750 €/kpl
750 €/kpl
750 €/kpl

1)

Hinnoittelutyyppi access soittajalle ilmaisten numerosarjojen yhteydessä lisämaksutta.
Sama hinta palvelutunnuksien (p) lukumäärästä riippumatta.
3)
Hinnoittelutyypin muutos pvm  access tai päinvastoin. Access-hinnoittelutyyppi on
mahdollinen Tietoyhteiskuntakaaren 65§ mukaisissa tapauksissa.
2)

Muista väylöitys- ja ohjauspalveluista sovitaan erikseen Länsilinkki Oy:n kanssa ja ne
veloitetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksella.
2 Liikenteen välityspalvelut
Nouseva liikenne (access-maksu)

0,032 €/min
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Lankaverkon terminointi hinta on EU-komission päätöksellä 1.7.2021 alkaen 0,111
snt/min (31.12.2021 loppuun saakka).
3 Numeron siirrettävyyden toteuttaminen
Numeron siirrettävyydestä Kaisanet Oy perii luovutuksen yhteydessä maksun (luovutusmaksu) omilta teleyritystunnisteiltaan siirrettävistä numeroista NUMPAC Oy:n verkkosivustolla esitetyn hinnaston mukaisesti, mikäli myös vastaanottava teleyritys osaltaan
noudattaa samaa hinnastoa. Muussa tapauksessa luovutushinta määritellään tapauskohtaisesti.
NUMPAC:n hinnaston hinnat ovat voimassa NUMPAC:n ylläpitämän sähköisen välitysjärjestelmän (master-järjestelmä) kautta tulleissa tilauksissa ja maksut myös veloitetaan
kyseisen järjestelmän avulla. Erityistoimenpiteitä vaativien numerosiirtojen maksuista
sovitaan tapauskohtaisesti.

