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K i e r t o k i r j e
puhelinm aksuista
A. A setuksella vahvistetut puhelinm aksut

Syyskuun 18 päivänä annetulla asetuksella (718/78), joka tulee voim aan 1 päivänä tam m i
kuuta 1979, on muutettu puhelinmaksuista annetun asetuksen (773/72) 6 ja 8 §, näistä 8 § sel
laisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa asetuksessa (613/76),
sekä lisätty 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi.
Muutoksineen puhelinmaksuasetus kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:
Liikenneministerin esittelystä säädetään posti- ja lennätinlaitoksen talouden hoidon yleisistä pe
rusteista 24 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (565/50) 3 ja 8 §:n nojalla:
1 §•
Puhelinliittymän järjestämisestä paikalliskes
kukseen on suoritettava liittymismaksua:

Myös puhelinvaihteen liittymästä paikallis
keskukseen on suoritettava tässä mainitut liitty
mismaksut.

mk

Pääsymaksua.......................................... 80 0 ,—
Johtomaksua vapaa-alueen ulkopuolel
la olevasta johdosta kultakin 100 met
riltä tai sen osalta .................................
2 0 ,—
Mikäli vapaa-alueen ulkopuolelle rakennetta
va johto varataan kahden tai useamman tilaajan
yhteiskäyttöön, voidaan johtomaksu jakaa yh
teiskäyttöön osallistuvien tilaajien kesken postija lennätinhallituksen määräämällä tavalla.
(9.7.76/613)
Siinä tapauksessa, ettei tilaajajohtoa raken
nettaessa voida käyttää tavallisia johtorakenteita
tai työmenetelmiä, on tilaajan suoritettava joh
tomaksu, jonka posti- ja lennätinhallitus kussa
kin tapauksessa määrää ottamalla huomioon
omat kustannuksensa.
Pylväät, johdot, kaapelit ja niihin kuuluvat
laitteet jäävät posti- ja lennätinlaitoksen omai
suudeksi.
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2 §.
Puhelinliittymä on vapaa-alueella, jos tilaaja
johdon pituus on enintään 10 kilometriä puhe
linkeskuksesta tai siitä paikallisverkon pisteestä
lukien, jonka posti- ja lennätinhallitus, huo
mioon ottaen tilaajajohtotiheyden, määrää pai
kallisverkon keskipisteeksi.

3 §.
Vuosimaksua on suoritettava pääliittymästä
21 markkaa kuukaudelta. (9-7.76/613)
Jos kaksi tai useampia pääliittymiä on liitet
ty yhteiseen johtoon, voi posti- ja lennätinhalli
tus alentaa kunkin yhteiseen johtoon liitetyn
pääliittymän vuosimaksua sen verran kuin se on
liiketaloudellisesti perusteltavissa ja tarkoituk
senmukaista.
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4 §.
Lyhytaikaisesta puhelinliittymästä ei ole suo
ritettava pääsymaksua. Vuosimaksu on 40
markkaa kuukaudelta. (9-7.76/613)
Lyhytaikaisen puhelinliittymän järjestämises
tä ja johdon kunnossapidosta on suoritettava
maksu, jonka posti- ja lennätinhallitus määrää
huomioon ottaen omat kustannuksensa.
5 §.
Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkkoon
saa liittää vain posti- ja lennätinlaitoksen omis
tamia laitteita, jollei posti- ja lennätinhallitus
myönnä poikkeusta.
6 §.
(18.9.78/718) Koko valtakunnan alue on
jaettu posti- ja lennätinhallituksen määräämällä
tavalla verkkoryhmiin, joissa kussakin on verkkoryhmäkeskus, tarpeellinen määrä solmukeskuksia sekä niihin liitettyjä päätekeskuksia.
Kotimaisen puhelinliikenteen puhelumaksut
määräytyvät verkkoryhmäjaon mukaisesti.
7 §.
Verkkoryhmän sisäiset puhelut jaetaan puhe
lumaksun määräämistä varten taksaryhmiin sil
lä tavoin kuin posti- ja lennätinhallitus verkko
ryhmän automatisointiasteen ja teknillisten
edellytysten perusteella katsoo tarkoituksenmu
kaiseksi. Puhelumaksun suuruuden kussakin
taksaryhmässä määrää posti- ja lennätinhallitus,
ja maksun tulee olla mikäli mahdollista tasol
taan sellainen, että siitä kertyvät tulot yhdessä
muiden puhelin- ja lennätintulojen kanssa ovat
puhelin- ja lennätintoiminnan kustannuksiin
verrattuna liiketaloudellisesti riittävät.
Verkkoryhmän sisäisistä puheluista määrättä
vien puhelinmaksujen tulee keskusten välisessä
puhelinliikenteessä perustua puheluun käytet
tyyn aikaan ja käsivälitteisten puhelujen osalta
lisäksi puhelulajiin. Näitä maksuja määrättäessä
tulee lisäksi noudattaa soveltuvin osin kaukopu
heluja koskevia 9 §:n 1 ja 3 momentin sään
nöksiä. Paikallispuhelumaksun tulee niin ikään
perustua puheluun käytettyyn' aikaan sillä ta
voin kuin posti- ja lennätinhallitus teknilliset
edellytykset huomioonottaen katsoo tarkoituk
senmukaiseksi tai tällaisten edellytysten puut
tuessa olla puhelun pituudesta riippumaton

maksu kultakin puhelulta. Käsivälitteisissä pai
kalliskeskuksissa, joissa tilaajajohtoja ei ole va
rustettu laskijalaitteilla, on maksu paikallispu
heluista määrättävä ajoittain tehtyjen laskento
jen osoittaman vuotuisen puhelumäärän perus
teella.
8 §.
(18.9.78/718) Verkkoryhmien välisistä pu
heluista eli kaukopuheluista on perusmaksu pu
helun kolme minuuttia käsittävältä jaksolta:
mk

1. Samassa läänissä olevien ja läänin
rajan molemmin puolin vierekkäin
olevien verkkoryhmien välisistä puhe
luista .......................................................
2. Muista kaukopuheluista..................

1,20
3,35

Niissä tapauksissa, joissa verkkoryhmärajat
eivät seuraa läänin rajoja, posti- ja lennätinhal
litus määrää, minkä läänin mukaan kaukopuhe
lumaksut määräytyvät sekä ne yhteysvälit, joilla
se katsoo 1 momentin 1 kohdan mukaisen mak
sun tarkoituksenmukaiseksi. Maarianhaminan
verkkoryhmän ja Turun ja Porin läänin verkko
ryhmien välisiin puheluihin sovelletaan 1 mo
mentin 1 kohdan mukaista maksua.
Milloin läänin rajan molemmin puolin vie
rekkäin olevien verkkoryhmien välinen yhtei
nen raja on poikkeuksellisen lyhyt, posti- ja
lennätinhallitus voi määrätä, että myös tällais
ten verkkoryhmien välisistä puheluista on suo
ritettava 1 momentin 2 kohdan mukainen mak
su.
Posti- ja lennätinhallituksella on oikeus yk
sittäistapauksissa korottaa tai alentaa verkko
ryhmien välisten puheluiden perusmaksua enin
tään 30 prosentilla ja lisäksi määrätä, että pe
rusmaksu verkkoryhmärajan eri puolilla lähek
käin olevien paikkakuntien välisistä puheluista
on alempi kuin 1,20 markkaa.
Posti- ja lennätinhallitus voi niin ikään mää
rätä, että vähäliikenteisenä aikana perusmaksu
määrätynlaatuisista tai kaikista puheluista on
alempi kuin muuna aikana.
Korvauksena verkkoryhmän sisäisten puhe
linjohtojen ja laitteiden käyttämisestä verkko
ryhmien väliseen puheluun voidaan edellä mai
nitun puhelumaksun lisäksi määrätä tilaajan
suoritettavaksi paikallisen puhelinlaitoksen hy-
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vaksi lisämaksu, jonka suuruuden ja maksuunpanotavan posti- ja lennätinhallitus määrää.
9 §■
Kotimaisessa käsivälitteisessä puhelinliiken
teessä on suoritettava 8 §:n 1 momentissa mai
nittu perusmaksu kultakin täydeltä ja alkaneel
ta jaksolta. Maksu on suoritettava yksinkertai
sena tavallisesta puhelusta, tavallisesta virkapuhelusta, virkapuhelun luontoisesta hätäpuhelus
ta ja yksityisestä hätäpuhelusta, puolitoistaker
taisena pikapuhelusta ja virkapikapuhelusta,
kolminkertaisena aikapuhelusta, tilauspuhelusta, voimapuhelusta ja erittäin kiireellisestä virkapuhelusta sekä viisinkertaisena salamapuhelusta. Lehtipuhelusta on suoritettava puoli pe
rusmaksua.
Kotimaisessa tilaajavalintaisessa puhelinlii
kenteessä on suoritettava puhelun perusmaksu
yksinkertaisena siten, että maksun perusteena
olevan ajan pituus määrätään tasautuvaa aikasykäyslaskentaa käyttäen posti- ja lennätinhallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.
Posti- ja lennätinhallitus voi määrätä, että
puhelusta, joka tilaajavalintaisen välitysmahdollisuuden vallitessa ja sen asemesta tilaajan
pyynnöstä välitetään käsivälitteisesti, on suori
tettava lisämaksuna tilausmaksu. Tilausmaksun
suuruuden määrää posti- ja lennätinhallitus.
10 §.
Tämän asetuksen mukaiset maksut kanne
taan posti- ja lennätinhallituksen määrääminä
aikoina yhtenä tai useampana eränä.
Posti- ja lennätinhallituksella on oikeus, mi
käli posti- ja lennätinlaitoksen asiakas ei ole
suorittanut hänelle kuuluvia puhelinmaksuja
eräpäivään mennessä, periä viivästyskorko, jon
ka suuruus on 16 % vuodessa laskun määrästä
eräpäivän ylittävältä osalta, kuitenkin vähintään
posti- ja lennätinhallituksen määräämä vähimmäismaksu. (18.9-78/718)
Jos posti- ja lennätinlaitoksen asiakas on lai
minlyönyt posti- ja lennätinlaitokselle tulevien
puhelinmaksujensa suorittamisen eikä ole niitä
perimisyrityksistä huolimatta maksanut, on
posti- ja lennätinhallituksella oikeus sulkea hä
nen posti- ja lennätinlaitoksen puhelin- ja len
nätinverkkoon liitetyt liittymänsä siksi kunnes

maksut on suoritettu. Jollei maksuja ole suori
tettu kolmen kuukauden kuluessa sulkemisesta,
posti- ja lennätinhallituksella on oikeus irtisa
noa tilaajasuhde.
11 §.
Tasavallan presidentillä, pääministerillä, mi
nistereillä, oikeuskanslerilla, posti- ja lennätin
laitoksen pääjohtajalla ja, viimeksi mainitun
antamalla luvalla, posti- ja lennätinlaitoksen
toimihenkilöillä on oikeus virka-asioissa puhua
maksutta posti- ja lennätinlaitoksen puhelinver
kon yhteyksiä käyttäen.
Posti- ja lennätinhallituksella on oikeus sopia
puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen kanssa
puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavien
puhelinyhteyksien käytöstä mahdollisesti aiheu
tuvista maksuista sekä sotaharjoitusten vaati
mien tilapäisten puhelinyhteyksien maksutta
käyttöön luovuttamisesta.
12 §.
Posti- ja lennätinhallitus määrää liittymästä
kaukokeskukseen ja autoradiopuhelinliittymästä
sekä muut puhelin- ja radiopuhelintoiminnassa
suoritettavat maksut, huomioon ottaen laitok
sen omat kustannukset ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat.

13 §.
Kansainvälisessä puhelinliikenteessä suoritet
tavat maksut määrää posti- ja lennätinhallitus
yleisissä kansainvälisissä ja muissa Suomea vel
voittavissa sopimuksissa sovittuja maksuperus
teita noudattaen.
14 §.
Tämä asetus ei koske toimiluvan saaneiden
puhelinlaitosten harjoittamassa puhelinliiken
teessä suoritettavia maksuja.
15 §.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1973, ja sillä kumotaan maksuista postija lennätinlaitoksen kotimaisessa puhelinliiken
teessä 4 päivänä lokakuuta 1966 annettu asetus
(493/66) siihen myöhemmin tehtyine muutok
sineen sekä maksuista, joita on suoritettava laivaradiopuheluista, 15 päivänä toukokuuta 1953
annettu asetus (200/53).
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B. Posti- ja lennätinhallituksen vahvistam at puhelinm aksut
Posti- ja lennätinhallitus on edellä mainitun asetuksen nojalla istunnossa tapahtuneessa esittelys
sä määrännyt seuraavat puhelinmaksut ja soveltamisohjeet.
01. Yleistä
01.1. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhe
luverkkoon saadaan liittää ja siinä käyttää ai
noastaan posti- ja lennätinlaitokselta vuokrattu
ja laitteita ja johtoja. Erityisistä syistä sekä mil
loin posti- ja lennätinlaitos ei voi tilaajalle
vuokrata tämän tarvitsemaa laitetyyppiä tai joh
toa, voi posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto oikeuttaa tilaajan käyttämään tilaajan it
sensä hankkimaa, lennätinosaston hyväksymää
laitetta tai johtoa. Puhelinverkkoon liitettävien
ja siinä käytettävien laitteiden ja johtojen on ra
kenteensa ja toimintansa puolesta täytettävä pu
helinverkkojen rakennemääräysten vaatimukset.
01.2. Posti- ja lennätinlaitokselta vuokratut
laitteet ja johdot pitää kunnossa posti- ja lennä
tinlaitos.
01.3. Tilaajan tulee itse omalla kustannuksel
laan huolehtia siitä, että hänen omistamansa
johdot ja laitteet, jotka on liitetty posti- ja len
nätinlaitoksen puhelinverkkoon, pidetään puhe
linverkkojen rakennemääräysten mukaisessa
kunnossa ja että sähköturvallisuusmääräyksiä
noudatetaan. Jos tilaajan omistama johto tai
laite tehdyn sopimuksen perusteella pidetään
kunnossa tai korjataan posti- ja lennätinlaitok
sen toimesta, on siitä suoritettava maksu koh
tien B .0 8 .1. ja B. 10.6. mukaan.
01.4. Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverk
koon liitettävien johtojen ja laitteiden, myös ti
laajien omistamien, kytkentä verkkoon ja muu
tokset kytkennässä suoritetaan yleensä posti- ja
lennätinlaitoksen toimesta. Tilaajan omista
mien laitteiden osalta on suoritettava maksu
kohtien B.08.1. ja B.10.6. mukaan.
01.5. Tilaajan tulee omalla kustannuksellaan
asennuttaa käyttöönsä tulevaa laitetta varten
mahdollisesti tarvittava sähköpistorasia, jonka
tulee olla sähkötarkastuslaitoksen määräysten
mukainen. Tilaajan tulee niinikään kustantaa
laitetta varten tarvittava sähkövirta.

01.6. Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto voi, siinä määrin kuin se on liiketaloudel
lisesti perusteltavissa ja tarkoituksenmukaista,
järjestää kaksi tai useampiakin puhelinliittymiä
samalle tilaajajohdolle yhteisjohtolaitetta käyt
täen.
01.7. Puhelinliittymään kohdistuvat maksut on
suoritettava seuraavasti:
01.7.1. Johtoihin ja laitteisiin kohdistuvat
vuosimaksut on suoritettava laskutuskausittain
posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston an
tamien tarkempien määräysten mukaan.
01.7.2. Liittymis-, asennus- ja muut kerta
maksut on suoritettava yleensä jälkikäteen. Pää
liittymästä kohdan A. 1 § mukaan suoritettava
pääsymaksu voidaan tilaajan pyynnöstä suorit
taa kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä
vähintään puolet pääsymaksusta laskutetaan he
ti asentamisen jälkeen ja loppuerä kuukauden
kuluttua ensimmäisen erän laskuttamisesta.
01.7.3. Muitten tässä kiertokirjeessä mainittu
jen maksujen laskutuskauden määrää posti- ja
lennätinhallituksen lennätinosasto.
01.8. Maksusykäysten perusteella tapahtuvassa
puhelujen hinnoituksessa käytetään posti- ja
lennätinlaitoksen paikallisverkoissa yhden maksusysäyksen hintana 20 penniä, ellei posti- ja
lennätinhallituksen lennätinosasto jonkun pai
kallisverkon osalta toisin määrää.
Verkkoryhmässä, jossa verkkoryhmäkeskuksen
omistaa toimiluvan saanut puhelinlaitos, sovelle
taan tilaajavalintaisessa puhelinliikenteessä yh
den maksusykäyksen hintana posti- ja lennätin
hallituksen lennätinosaston toimipaikoille il
moittamaa sykäyshintaa.
02. Pääliittymä (yksittäisliittymä ja vaihteen
keskusjohtoliittymä)
Pääliittymän liittymis- ja vuosimaksusta on
määrätty kohdissa A. 1—3 § ja B.05.1.
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03- Lyhytaikainen puhelinliittymä
03.1. Lyhytaikaisen puhelinliittymän liitty
mismaksusta ja vuosimaksusta on määrätty
kohdassa A.4 §.
03.2. Lyhytaikaisen puhelinliittymän järjestä
misestä on suoritettava maksu posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston antamien tar
kempien määräysten mukaan, kuitenkin vähin
tään 200 mk.
04. Liittymä kaukokeskukseen (A-liittymä ja
autoradiopuhelinliittymä)
04.1. Liittymä kaukokeskukseen sallitaan ai
noastaan posti- ja lennätinhallituksen lennäti
nosaston kussakin yksittäistapauksessa antamal
la luvalla ja ehdolla, että liittymä voidaan pos
ti- ja lennätinlaitoksen toimesta lakkauttaa,
milloin siihen liikenneteknillisistä syistä katso
taan olevan aihetta. Liittymästä suoritettuja
maksuja ei tällöin palauteta tilaajalle. Liittymä
voidaan muuttaa normaaliksi paikalliskeskuk
seen liittyväksi pääliittymäksi.
04.2. Liittymästä käsivälitteiseen kaukokeskuk
seen on suoritettava sellaiset liittymis- ja vuosi
maksut kuin kohdissa A. 1—3 § on liittymästä
paikallispuhelinkeskukseen määrätty. Liittymän
järjestämiseen ja maksuihin sovelletaan muu
toinkin paikalliskeskuksen liittymiä koskevia
määräyksiä.
04.3. Maksut liittymästä automaattiseen kau
kokeskukseen määrää posti- ja lennätinhallituk
sen lennätinosasto.
04.4. Niillä paikkakunnilla, joilla posti- ja lennätinlaitos ei harjoita paikallispuhelinliikennettä, sovitaan johdon rakentamisesta kussakin ta
pauksessa tilaajan kanssa. Mikäli posti- ja lennätinlaitos rakentaa johdon, määrää posti- ja
lennätinhallituksen lennätinosasto siitä suoritet
tavan maksun.
04.5. Autoradiopuhelinliittymästä on suoritet
tava kunkin radiopuhelimen osalta

Kertamaksu
mk

Vuosimaksu
mk/kk

9 0 ,-

3 0 ,-

Oikeudesta käyttää radiopuhelimen lisälaitteina
erillisiä kutsuvastaanottimia peritään lisäksi 90
mk:n kertamaksu.
04.6. Tilaajan tulee omalla kustannuksellaan
hankkia ja pitää kunnossa ajoneuvoaseman ra
diopuhelinlaitteet. Laitteiden tulee olla postija lennätinhallituksen tarkastamat ja hyväksy
mät ja niihin on oltava erillinen radiolaitteiden
käyttölupa. Muutoin sovelletaan autoradiopuhelinliittymiin posti- ja lennätinhallituksen
erikseen antamia määräyksiä ja liittymisehtoja.
05. Pääliittymän johtomaksut (yksittäisjohtoliittymä ja vaihteen keskusjohtoliittymä)
05.1. Liityttäessä on suoritettava johtomaksua
kohdan A. 1 § mukaan. Johdon pituuden muut
tuessa tilaajan pyynnöstä, on suoritettava mai
nitun kohdan mukainen maksu siltä liittymän
käyttöön tulevalta johto-osalta, joka ennen
muuttumista ei ollut ko. liittymän käytössä,
huolimatta siitä joudutaanko johto rakentamaan
tai voidaanko se järjestää vapaana olevasta joh
dosta.
05.2. Puhelupaikan johdosta tai muusta verkkoryhmäjohdosta, jota käytetään pääliittymän
johtona, on kohdassa A .l § mainitun johtomaksun asemasta suoritettava vapaa-alueen ul
kopuoliselta verkkoryhmäjohdon osalta vuokra
maksua niin mones osa kohdan B.07.2. mukai
sesta maksusta, kuinka monen puhelupaikan ja
tilaajan yhteiskäytössä johto on, kultakin tilaa
jalta kuitenkin enintään kohdan A.3 §:n mu
kaisen vuosimaksun suuruinen vuokramaksu.
05.3. Milloin puhelinverkon taloudellinen ja
tarkoituksenmukainen rakentaminen edellyttää
uuden keskuksen perustamisen sijasta varatta
vaksi vapaa-alueen ulkopuolelle ulottuva tilaaja
johto usean tilaajan käyttöön, voi posti- ja len
nätinhallituksen lennätinosasto määrätä, ettei
tätä johtoa tai osaa siitä oteta huomioon lasket
taessa tilaajajohdon pituutta liittymismaksun
määräämistä varten.
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06. Pääliittymän siirto
mk

06.1. samassa rakennuksessa...............
8 0 ,—
06.2. eri rakennukseen vapaa-alueelle . 2 0 0 ,—
06.3. eri rakennukseen vapaa-alueen
ulkopuolelle .......................................... 200,—
ja lisäksi johtomaksua kohdan B .0 5 .1. mukaan
Siirtomaksuun sisältyy pääpuhelimen siirto.
Edellä mainitut maksut ovat samat riippumatta
siitä suoritetaanko siirto samassa verkkoryhmäs
sä tai toiseen verkkoryhmään.

maksu sekä lisäksi tapauksesta riippuen jokin
jäljempänä mainittu maksu:
— Sisäverkon johtomaksu
mukaan)

(kohdan

— Laitteen kertamaksu (kohtien B.08.3. ja
B.08.4. mukaan)
— Laitteen vuosimaksu (kohtien B.08.3. ja
B.08.4. mukaan)
— Laitteen siirtomaksu (kohdan B.10.6. mu
kaan)

07. Vuokrajohdot

mk
Kertamaksu
mk

07.1. Kytkentä- tai siirtomaksu paikallis- ja verkkoryhmäyhteyttä k o h t i .............
Kytkentämaksu
peritään
myös keinoyhteydeltä.
07.2. Vuokratusta johdosta
on suoritettava maksu 100
metriltä tai sen osalta
07.2.1. paikallisverkon johdinparilta ...............
07.2.2. verkkoryhmäverkon
johdolta (2- tai 4johtiminen).............

B.08.2.

Vuosi
maksu
mk/kk

170,—

08.1. Perusmaksu ...............................

3 0 ,—

Perusmaksu peritään tilaaja-, keskusalue- ja
työkokonaisuuskohtaisesti, mutta ei numerokohtaisesti. Maksua ei veloiteta mikäli toimen
piteet suoritetaan uuden liittymän asennuksen
tai pääliittymän siirron yhteydessä.
Perusmaksu on suoritettava työn laskutuksen
yhteydessä.
08.2. Sisäverkon johdot

0,70

1,40

07.2.3. Vuokrajohdoista muuhun kuin postija lennätinlaitoksen harjoittaman liikenteen
käyttöön tai jos johdon vuokraamisesta aiheu
tuu posti- ja lennätinlaitokselle liikennetulojen
menetystä, määrää vuokramaksun kussakin yk
sittäistapauksessa posti- ja lennätinhallituksen
lennätinosasto.
07.2.4. Jos vuokrajohtoa varten joudutaan ra
kentamaan uutta johtoa, on johdon rakentami
sesta suoritettava posti- ja lennätinhallituksen
lennätinosaston erikseen määräämä maksu.
07.2.5. Sisäverkon osalta on suoritettava mak
su kohdan B.08.2. mukaan.
08. Tilaajalaitteet
Kustakin tilaajatyöstä on suoritettava perus

Rinnakkaisliittymän, puhelinvaihteen alaliittymän tai lisälaitteen tarvitsemasta johdosta on
suoritettava kytkentämaksu seuraavasti:
Kertamaksu

sisäjohto, putkiasennus . . .
sisäjohto, pinta-asennus . .
ulkojohto (rakennusten vä
linen osuus) ......................

7 ,— m k /10 m tai
sen osalta
14,— m k/10 m
tai sen osalta
6 0 ,— m k /100 m
tai sen osalta

Kytkentämaksu on suoritettava huolimatta siitä
onko tarvittava johto asennettava tai aikaisem
min asennettu.
Ulkojohtoa varten tarvittavan pylvästyksen ja
kaapeliojan kustannukset suoritetaan tilaajan
laskuun.
Jos rinnakkaisliittymän, alaliittymän, oikojohdon tai lisälaitteen johdon järjestämiseksi voi
daan käyttää paikallisverkon johdinparia, vuok
rataan se kohdan B.07. mukaisin maksuin.
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08.3. Puhelimet
Laite

Tavallinen puhelin
(muu kuin pääpuheIin)
Erikoismalli
Vahvistimella varus
tettu puhelin
Ulkokäyttöön sovel
tuva puhelin
Kaksoispuhelin
Lehtimiespuhelin
Sihteeripuhelinjärjestelmä 1/1
Sihteeripuhelinjärjestelmä 2/1
Kaiutinpuhelin
Kaukovalinnan estopuhelin
Yksirahapuhelin
Monirahapuhelin

Kerta- ja Vuosimaksu mk/kk
asennus- PääRinnakmaksu
liittymä kaismk
tai alaliittymä

2 5 ,~
3 5 ,—

4 ,~

4 ,8 ,-

3 5 ,-

4 ,-

8 ,~

5 0 ,5 0 ,5 0 ,-

2 6 ,13,—
2 0 ,-

3 0 ,1 7 ,2 4 ,-

8 0 ,-

7 0 ,-

7 0 ,-

1 2 0 ,8 0 ,-

100 , -

100 , -

16, —

2 0 ,-

8 0 ,2 2 ,2 6 ,130,— 3 0 ,- ei asenn.
1 3 0 ,- 1 1 0 ,>>

Tilaajalle vuokratun rahapuhelimen rahalippaan
tyhjentämisestä huolehtii tilaaja ja lippaaseen
kertyneet rahat kuuluvat tilaajalle. Tilaajaa las
kutetaan rahapuhelimesta puhutuista puheluista
samojen perusteiden mukaan kuin tavallista pu
helinliittymää.
08.4. Puhelimen lisälaitteet ja -toiminteet
Laite

Lisäpistorasia
Vaihtokytkin
Siirtorele kahta puhelinta varten
Siirtorele kolmea puhelinta
varten
Lisäkello sisäkäyttöön
Lisäkello ulkokäyttöön
Välirele
vahvavirtahälytintä
tai lamppua varten
Lisäkuuloke

Kerta- ja Vuosiasennus- maksu
maksu
mk/kk
mk

1 5 ,3 5 ,6 0 ,-

-

Pienoisvaihde 1/2
Pienoisvaihde 1/4
Puhelinvastaaja
Lisänauhakasetti
Maksunosoitin
Numeronvalintalaite
— kone ja kasetti 400 linjaa
— ohjelmointilaite
I mpulssinäppäinvalinta/puhelin
Kaukovalinnan esto yksittäisliittymässä
Vahvistin puhelimeen

1 5 0 ,2 2 0 ,4 5 ,—
6 5 ,8 0 ,-

2 2 ,4 2 ,3 0 ,—
2 0 ,-

1 8 0 ,2 0 ,-

4 5 ,6 ,—

3 5 ,-

19,—

8 0 ,3 5 ,-

2 2 ,4 ,-

09. Puhelinvaihteet ja sarjapuhelinjärjestelmät
09.1. Puhelinvaihteen ja sarjapuhelinjärjesteimän vuokraamisesta tehdään kussakin eri ta
pauksessa tilaajan ja posti- ja lennätinlaitoksen
välinen sopimus, ellei tilaaja ole kohdan
B.01.1. määräysten mukaan oikeutettu itse
hankkimaan käyttöönsä tulevaa laitetta. Vuok
ratusta puhelinvaihteesta on suoritettava jäljem
pänä mainitut maksut, mutta posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto voi, milloin vaih
teen tai siihen liittyvien laitteiden hankinta
taikka kunnossapito tulee erikoisten olosuhtei
den vuoksi poikkeuksellisen kalliiksi, määrätä
maksut niistä poikkeaviksi.
09-2. Puhelinvaihteen ja sarjapuhelinjärjestelmän posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverk
koon liittyvistä keskusjohdoista on suoritettava:
09.2.1. liittymis- ja vuosimaksuna kustakin
keskusjohdosta kohdan A. 1—3 § mukaan.
09-2.2 liittymien kytkemisestä sarjaan, sarjan
lisäämisestä, vähentämisestä tai purkamisesta
3 0 ,— mk liittymältä.

9 0 ,4 0 ,1 2 0 ,-

09-3. Vaihteen asentamisesta on suoritettava
maksu kohdan B.10.6. mukaan. Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto voi määrätä pie
nille automaattivaihteille kiinteät asennusmak
sut.

8 0 ,4 0 ,-

09-4. Posti- ja lennätinlaitokselta vuokratun
automaattisen vaihteen alaliittymistä on suori-
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tettava vuosimaksut niihin kytkettyjen tilaajalaitteiden perusteella riippumatta siitä, onko
vaihteessa välityskoje vai ei.
Vaihteeseen mahdollisesti sisältyvien lisälaittei
den hankintahinta otetaan huomioon vaihteen
maksuluokkaa määrättäessä.

A. 1 —3 § mainittujen maksujen lisäksi kulta
kin ohivalintajohdolta 900,— mk. Maksu on
suoritettava vähintään kymmeneltä ohivalintajohdolta. Posti- ja lennätinhallituksen lennätin
osasto määrää mihin paikalliskeskuksiin ohivalintalaitteita saadaan liittää ja mitä muita ehto
ja niille asetetaan.

Automaattisten vaihteiden maksuluokat:
Luokka

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vuosimaksu
m k/alanum ero/kk

..............................................
.............................................
...................................................
...................................................
.............................................
..................................................
............................................
............................................
............................................
..............................................

1 1 ,12,50
14,—
16,—
18,50
2 1 ,—
23,50
26,50
3 0 ,3 4 ,-

Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto
määrää vaihteen maksuluokan laitteiston han
kintahinnan perusteella.
09.5. Posti- ja lennätinlaitokselta vuokratun
sarjapuhelinjärjestelmän maksut:

Mekaaninen järjestelmä
— releistö
— puhelin/kpl
Elektroninen järjestelmä
— keskusyksikkö
— puhelin/kpl

Kerta- ja
asennus
maksu
mk

Vuosi
maksu
mk

1 6 0 ,3 5 ,-

3 2 ,—
2 5 ,-

5 5 0 ,3 5 ,-

155,—
2 5 ,-

09-6. Lisälaitteiden asentamisesta on suoritet
tava maksu kohdan B. 10.6. mukaan.
09-7. Tilaajan omistamien vaihteiden huolto
maksut määrää posti- ja lennätinhallituksen
lennätinosasto.
09.8. Vuosimaksut käsivälitteisistä vaihteista
määrää posti- ja lennätinhallituksen lennätin
osasto.
09-9. Ohivalintalaitteiden liittäminen posti- ja
lennätinlaitoksen paikalliskeskukseen, kohdassa

09.10. Puhelinvaihteeseen liitetyistä puheli
mista, puhelimen lisälaitteista ja johdoista on
suoritettava maksu kohdan B.08. mukaan.
10. Muut maksut
10.1. Puhelinliittymän
sulkeminen
tai avaam inen.............................
10.2. Autoradiopuhelinliittymän
käyttökieltoon asettaminen tai
käyttökiellon peruuttaminen . .
10.3. Puhelinnumeron vaihtaminen
tilaajan pyynnöstä......................
10.4. Tilaajaliittymän maksusykäyslaskimen ylimääräinen lukemi
nen tilaajan pyynnöstä .............
10.5. Tilaajavalintaisten
puhelujen
veloituksen tarkkailu tilaajan
pyynnöstä
10.5.1. ensimmäiseltä 7 vuorokauden
jaksolta tai sen osalta ...........
10.5 2. kultakin seuraavalta 7 vuoro
kauden jaksolta tai sen osal
ta ............................................

mk

io ,10 ,-

15,—

io ,-

3 0 ,-

1 5 ,-

Posti- ja lennätinhallituksen lennätin
osasto määrää ne keskukset, joissa ve
loituksen tarkkailua voidaan suorittaa.
10.6. Erikseen hinnoittelemattomasta työstä
suoritettavan maksun määrää posti- ja
lennätinhallituksen lennätinosasto ottaen
huomioon työstä aiheutuvat kokonais
kustannukset.
Ylläolevien maksujen lisäksi on suoritettava
maksu kohdan B.08.1. mukaan.
10.7. Maksusuorituksen viivästymisestä peri
tään viivästyskorkoa 16 %:n vuotuisen koron
mukaan kuitenkin vähintään 10,— mk posti- ja
lennätinhallituksen lennätinosaston antamien
tarkempien määräysten mukaan.
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10.8. Telelaskujen suorittamisesta annettavan erillisen todistuksen hinta on
kuhunkin telelaskuun sisältyvien tieto
jen osalta................................................
11. Verkkoryhmän sisäiset puhelut
11.1. Automatisoidussa
mässä:

mk

5 ,—
Puhelumaksu

solmuryh-

11.1.1. paikallispuhelu ja puhelu toi
seen keskukseen .................... 20 p +
7 p/min
(ilman perussykäystä 14 p/min)
11.1.2. käsivälitteinen puhelu toiseen
keskukseen 3 min jaksolta tai
sen osalta, perusm aksu.........
11.2. Automatisoidussa tai käsivälitteisessä paikalliskeskuksessa, jos
paikallispuheluun
sovelletaan
puhelun pituudesta riippuma
tonta kertasykäysveloitusta:
11.2.1. paikallispuhelu, kultakin pu
helulta ...................................
11.2.2. Puhelu toiseen keskukseen:
11.2.2.1. jos puheluun sovelletaan
aikasykäysveloitusta,
mi
nuuttia k o h t i ......................
11.2.2.2. jos puheluun ei sovelleta ai
kasykäysveloitusta 3 min
jaksolta tai sen osalta perus
maksu .................................

40 p

3 6 ,—

18,—

40 p

11.4. Maksu puhelusta käsivälitteisen puhelun
tilausnumeroon (09) ja sähkösanomien vastaanottonumeroon (021) on koko verkkoryhmän
alueelta sama kuin paikallispuhelusta.
11.5. Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto voi määrätä, että lähekkäin olevien kes
kusten välisiin puheluihin sovelletaan alempaa
kuin edellä kohdissa B. 1 1 .1 .-3 - vahvistettua
maksua taikka paikallispuhelumaksua.

13 p

11.6. Keskuksien välisistä käsivälitteisistä pu
heluista eri puheluluokissa suoritettavan perus
maksun kerrannaisiin nähden sovelletaan verk
koryhmän sisäisessä liikenteessä vastaavasti niitä
säännöksiä, jotka ovat voimassa verkkoryhmien
13 p '
välisistä puheluista (kohta A.9 §).
12. Puhelumaksut vähäliikenteisinä aikoina
40p

11.3. Paikalliskeskuksessa, jos tilaaja
johdot eivät ole varustetut maksusykäyslaskimilla, on suoritet
tava
11.3.1. korvauksena
paikallispuhe
luista, jos tilaajan ottamien
puhelujen lukumäärä on
mk/kk
enintään 1 200 puhelua vuod essa.......................................
enintään 2 500 puhelua vuo
dessa .......................................
enintään 4 000 puhelua vuo
dessa .......................................

enintään 6 000 puhelua vuo
dessa ........................................
Jokaiselta seuraavalta 3 000
puhelua käsittävältä puhelumäärältä tai sen osalta...........
Puhelujen vuotuinen luku
määrä arvioidaan ajoittaisten
puhelulaskentojen perusteel
la.
11.3.2. puhelusta toiseen keskukseen
3 min jaksolta tai sen osalta,
perusm aksu............................

7,50

12.1. Automaattisessa
puhelinliikenteessä
alennetaan kohdan A.8 § 1 momentissa maini
tut verkkoryhmien välisten puhelujen perus
maksut perjantaista klo 17.00 maanantaihin
klo 07.00 ja muulloin klo 17.00 —07.00 seu
raavasti:
jos alentamaton
maksu on mk

on alennettu
maksu mk

1,20
3,35

0,90
2,50

15, —
24,

12.2. Käsivälitteisessä
puhelinliikenteessä
alennetaan kohdan A.8 § 1 momentin 2 koh-
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dassa mainittu tavallisten puhelujen ja tavallis
ten virkapuhelujen perusmaksu arkisin klo
17.00 —22.00 alkaneissa puheluissa 2,50 mar
kaksi.
13. Erinäiset puhelu- ja puhelinpalvelumaksut
13-01. Verkkoryhmärajan eri puolilla vierek
käin olevien posti- ja lennätinlaitoksen solmualueiden välisillä oikojohdoilla tapahtuvassa pu
helinliikenteessä on puhelumaksu yhtä suuri
kuin maksu puhelusta samaan verkkoryhmään
kuuluvien eri solmualueiden välillä.
13.02. Posti- ja lennätinlaitoksen verkkoryh
män sisäisten puhelinjohtojen ja -laitteiden
käyttämisestä verkkoryhmien väliseen tilaajavalintaiseen puheluun on lähtökoneen haltijan
suoritettava kaukopuhelumaksun lisäksi verkkoryhmämaksua puhelua kohti 20 p + 7 p/min
(ilman perussykäystä 14 p/min).
13.03. Tilausmaksu puhelusta, joka tilaajavalintaisen välitysmahdollisuuden vallitessa ja sen
asemasta tilaajan pyynnöstä välitetään käsivälitteisesti .................................................. 2 ,— mk
Tällaisesta puhelusta ei myönnetä kohdassa
B.12.2. mainittua alennusta. Tilausmaksua ei
veloiteta hätäpuhelusta, voimapuhelusta, virkapuhelusta, lehtipuhelusta, aikapuhelusta, tilauspuhelusta, datapuhelusta, kuvapuhelusta,
vastapuhelusta, henkilöpuhelusta kun henkilön
kutsumiseen on käytetty lähettiä, asemapuhelusta kun toimipaikassa ei ole mahdollisuutta
tilaajavalintaisiin asemapuheluihin eikä sellai
sissa tapauksissa, jolloin puhelun ottaminen automaattiteitse on ylikuormituksen, vian tai
muun sellaisen syyn vuoksi tiettävästi estynyt
tai muodostunut erittäin vaikeaksi.
13 04. Henkilön kutsumisesta puhelinkeskus
teluun on suoritettava puhelumaksun lisäksi:
mk
13.04.1. puhelimella kutsuttaessa . . .
2 ,—
13.04.2. lähetillä kutsuttaessa koh
dassa B. 13.04.1. mainittu maksu ja
lisäksi:
13.04.2.1. jos kutsu on vietävä toi

mipaikan sähkösanomienkantoalueell a ..............................................
2 13.04.2.2. muussa tapauksessa kilo
metriä kohti toimipaikasta lukien . . . .
vähimmäismaksu....................
4 ,—

mk

2 ,—

Niillä paikkakunnilla, jotka ovat mainitut jul
kaisussa ”Suomen lennätintoimipaikat” olevassa
liitteessä ”Pikalähettimaksut”, on suoritettava
lähettimaksuna ko. paikkakunnan kohdalla
mainittu maksu.
13-05. Vastapuhelu, lisämaksu puhemk
luita .......................................................
2 ,—
13.06. Käsivälitteisen puhelinyhtey
den suojaaminen kuva- tai datasiirron
aikana, lisämaksu kultakin 3 minuutin
jaksolta tai sen osalta.............................
2 ,—
13.07. Puhelusta, joka puhutaan pos
ti- ja lennätinlaitoksen autoradiopuhelintukiaseman välityksellä, on suori
tettava yleisen puhelutaksan mukaisen
1,80
maksun lisäksi minuuttia k o h ti...........
13.08. Asemapuhelusta ja puhelusta, joka pu
hutaan posti- ja lennätinlaitoksen puhelupaikasta, on suoritettava, jos puhelu on
13-08.1. paikallispuhelu käsivälitteisessä paikallisverkossa tai automaatti
sessa paikallisverkossa, jossa sovelle
taan kertaveloitus järjestelm ää.............
13-08.2. muunlainen puhelu, vahvis
tetun taksan mukaisen puhelumaksun
lisä k si.....................................................

mk

1,—

1,—

13.09. Puhelu raha-automaattia käyttäen:
13.091. paikallispuhelu kertaveloitusjärjestelmässä...................................
I 3 .O9 . 2 . puhelu aikasykäysveloitusjärjestelmässä yleisen puhelutaksan
mukaisen maksun lisäksi minuuttia
k o h ti

0,10

13-10. Puhelinherätys,
riippumatta
siitä vastataanko herätyskutsuun vai
e i ..............................................................

1,80

0,50

Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto
määrää missä puhelintoimipaikoissa herätyspalvelua suoritetaan.
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13.11. N um erotiedotus......................

1,—

Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto
määrää missä toimipaikoissa ja missä laajuudes
sa maksullista numerotiedotuspalvelua suorite
taan. Automatisoidussa puhelinverkossa sovelle
taan numerotiedotusmaksua paikkakunnalla
käytössä olevan puhelumaksusysäyksen hinnan
ja teknillisten edellytysten mukaan.

määrää missä toimipaikoissa ja missä laajuudes
sa puhelinpäivystyspalvelua suoritetaan.
13.14. Puhelinluettelon myyntihinnan, mak
sut puhelinluetteloon otettavista ilmoituksista
ja ylimääräisistä riveistä määrää posti- ja lennä
tinhallituksen lennätinosasto kussakin yksityis
tapauksessa huomioonottaen puhelinluettelon
julkaisukustannukset.

mk

13-12. Aikatiedotus............................
0,60
13.13. Puhelinpäivystys (käsivälitteisessä pu
helinkeskuksessa):
mk

13.13.1. kytkentäm aksu....................
13.13.2. maksu kultakin vuorokau
delta tai sen osalta.................................
13.13.3. maksu kultakin vastauksel
ta
Posti-

ja

lennätinhallituksen

5 ,—
2 ,—
0,80

lennätinosasto

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1979.

14. Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto
antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tässä
kiertokirjeessä, kuitenkin radio-osasto sen koh
dissa B.04.5, 04.6, 10.2. ja 13.07. mainittu
jen taksojen soveltamisesta.
15. Tässä kiertokirjeessä mainittuja maksuja
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1980 lu
kien.
Tällä kiertokirjeellä kumotaan kiertokirjeessä
no 91/78 annetut määräykset.
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No 80
K i e r t o k i r j e
lennätinm aksuista
A. A setuksella vahvistetut lennätinm aksut

Syyskuun 18 päivänä 1978 annetulla asetuksella (719/78), joka tulee voim aan 1 päivänä tam 
m ikuuta 1979, on muutettu lennätinmaksuista annetun asetuksen (772/72) 1 §, sellaisena kuin
se on 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa asetuksessa (614/76), sekä lisätty 5 §:ään uusi 2 mo
mentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi.
Muutoksineen lennätinmaksuasetus kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:
Liikenneministerin esittelystä säädetään posti- ja lennätinlaitoksen talouden hoidon yleisistä pe
rusteista 24 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (565/50) 3 ja 8 §:n nojalla:
1 §•
(18.9-78/719) Maksut kotimaisista sähkeis
tä ovat seuraavat:

edellä mainittu minuuttia kohti suoritettava
maksu on vähäliikenteisenä aikana enintään 50
prosenttia alempi kuin muuna aikana.

mk

1. Tavallinen sähke, tavallinen postiosoitussähke, valtiosähke ja maksul
linen virkailmoitus, sähkeen kulta
kin 50 sanan ryhmältä tai sen osal
ta .......................................................
2. Pikasähke ja postiosoituspikasähke,
1 kohdassa mainittu maksu kaksin
kertaisena.
3. Ilmatieteen laitoksen, merentutki
muslaitoksen ja vesihallituksen
hydrologian toimiston sekä näiden
alaisten havaintoasemien lähettämä
sää-, jää- ja vesitieteellinen sähke,
puolet 1 kohdassa mainitusta mak
susta.
4. Korulomake, lisäm aksu..................

1 0 ,-

3 §.
Kansainvälisessä lennätinliikenteessä suori
tettavat maksut määrää posti- ja lennätinhalli
tus yleisissä kansainvälisissä ja muissa Suomea
velvoittavissa sopimuksissa sovittuja maksupe
rusteita noudattaen.
4 §.
Posti- ja lennätinhallitus määrää muut lennä
tin- ja radiolennätintoiminnassa suoritettavat
maksut sekä datasiirtomaksut huomioon ottaen
laitoksen omat kustannukset ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat.

7 ,—

2 §.
Kotimaisessa telexliikenteessä on suoritettava
maksu telexkirjoittamisesta siltä ajalta, jonka
lähtö- ja osoitekone ovat olleet yleisen telexverkon välityksellä keskenään yhdistetyt. Tämän
ajan pituus ja sen perusteella suoritettavan
maksun suuruus määrätään tasautuvaa aikasykäyslaskentaa käyttäen posti- ja lennätinhallituksen tarkemmin päättämällä tavalla siten, et
tä maksu on keskimääräisesti 50 penniä mi
nuuttia kohti. (9.7.76/614)
Posti- ja lennätinhallitus voi määrätä, että

5 §.
Tämän asetuksen mukaiset maksut kanne
taan posti- ja lennätinhallituksen määrääminä
aikoina yhtenä tai useampana eränä.
Posti- ja lennätinhallituksella on oikeus, mi
käli posti- ja lennätinlaitoksen asiakas ei ole
suorittanut hänelle kuuluvia lennätinmaksuja
eräpäivään mennessä, periä viivästyskorko, jon
ka suuruus on 16 % vuodessa laskun määrästä
eräpäivän ylittävältä osalta, kuitenkin vähintään
posti- ja lennätinhallituksen määräämä vähimmäismaksu. (18.9.78/719)
Jos posti- ja lennätinlaitoksen asiakas on lai
minlyönyt posti- ja lennätinlaitokselle tulevien
lennätinmaksujensa suorittamisen eikä ole niitä
perimisyrityksistä huolimatta maksanut, on
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posti- ja lennätinhallitukselia oikeus sulkea hä
nen posti- ja lennätinlaitoksen puhelin- ja len
nätinverkkoon liitetyt liittymänsä siksi kunnes
maksut on suoritettu. Jollei maksuja ole suori
tettu kolmen kuukauden kuluessa sulkemisesta,
posti- ja lennätinhallitukselia on oikeus irtisa
noa tilaajasuhde.
6 §.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1973, ja sillä kumotaan maksuista Suo
men kotimaisessa lennätinliikenteessä 4 päivänä
lokakuuta 1966 annettu asetus (494/66) sekä
maksuista, joita on suoritettava radiosähkösanomista 28 päivänä maaliskuuta 1929 an
nettu asetus (126/29) niihin myöhemmin teh
tyine muutoksineen. Samalla kumotaan myös
radiosuuntimismaksusta 14 päivänä marraskuu
ta 1930 annettu asetus (335/30).

B. Posti- ja lennätinhallituksen vahvistam at lennätinm aksut

Posti- ja lennätinhallitus on edellä mainitun asetuksen nojalla istunnossa tapahtuneessa esittelys
sä määrännyt seuraavat lennätinmaksut ja soveltamisohjeet.
1. S ä h k e m a k s u t
mk

1.1. Vertailtava sähke (valtakirjasähke), lisämaksu puolet yhtä pitkän ko
timaisen tavallisen sähkeen maksusta.
1.2. Sähkeen toimittaminen pikalähetillä kantoalueen ulkopuolelle, lisä
maksu kilometriltä osoitelennätintoimipaikasta lu k ie n .................................
vähimmäismaksu...................................
Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosastolla on oikeus poiketa vahviste
tusta kilometrimaksusta, milloin se
jonkun paikkakunnan osalta on perilletoimituskustannuksiin katsoen tar
koituksenmukaista .

2, —
4, —

1.3. Sähkeen jäljennös, kultakin jäl

jennöksen 50 sanaa sisältävältä ryh
mältä tai sen o s a lta ...............................
1.4. Telextilaajan osoitelennätintoimipaikkaan telexillä kaukokirjoittaman sanoman toimittaminen, ensim
mäiseltä 50 sanan ryhmältä tai sen
osalta.......................................................
kultakin seuraavalta 50 sanan ryhmältä
tai sen o sa lta ..........................................

5,

10,
4,

1.5. Sähkeen
vastaanottamisesta
asiakkaalta puhelimitse tai telexillä,
kertamaksu sanom alta..........................

1,

1.6. Sähkeosoitteen kirjaaminen, vuo
dessa .......................................................

60,

1.7. Sähkeen varustaminen korukansiolla lähettäjän tai saajan pyynnöstä,
lisämaksu ..............................................

7,

2. T e l e x - j a k a u k o k i r j o i t i n m a k s u t
2.1.

Telexliittymä

2.1.1. Laitteet
Liittymismaksu

2.1.1.1.

Kaukokirjoitin
a) elektroninen varustettuna reikänauhalisälaitteilla.............................
b) mekaaninen ilman reikänauhalisälaitteita ............................................

mk

Vuosimaksu
vuokralaitteista
mk/kk

3 0 0 0 ,-

3 0 0 ,-

1 2 0 0 ,-

2 0 0 ,-

Huoltomaksu
tilaajan omista
laitteista
mk/kk

1 0 0 ,-
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Vuosimaksu
vuokralaitteista
mk/kk

Huoltomaksu
tilaajan omista
laitteista
mk/kk

1 5 0 ,1 5 0 ,-

5 0 ,8 0 ,-

3 0 ,5 0 ,-

Reikänauhalähetin
a) kiinteä mekaanisessa kaukokirjoittim e ssa ................................................
b) erillinen............................................

1 5 0 ,1 5 0 ,-

5 0 ,8 0 ,-

3 0 ,5 0 ,-

2.1.1.4.

Tarkistuskirjoituksen estolaite ...........

7 0 ,-

1 2 ,-

5 ,-

2.1.1.5.

Muista laitteista posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston kussakin tapauksessa
määräämä maksu.

Liittymis
maksu

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Reikänauhalävistin
a) kiinteä mekaanisessa kaukokirjoittim essa ................................................
b) erillinen ilman tarkistustekstiä . . . .

2.1.2. Numerovuokra
Telexliittymän numerovuokra 200,— mk/kk.

mk

paikallisen puhelinlaitoksen kanssa tilaajajoh
don järjestämisestä ja vuokraamisesta.
2.2. Lyhytaikainen telexliittymä

2.1.3. Telexliittymän johto
2 .1 .3 1 . Posti- ja lennätinlaitoksen verkossa on
suoritettava maksua
a) paikallisjohdosta 50 baudin kirjoitusnopeudella puhelintaksan mukaan.
Muista nopeuksista posti- ja lennätinhalli
tuksen kulloinkin määräämä maksu.
b) verkkoryhmäjohdosta
kohdan 2 .3 .1 .1 .a)
mukaan.
c) kaukojohdosta ei maksua peritä.
2.1.3.2. Paikkakunnilla, joilla posti- ja lennätinlaitos ei harjoita paikallista puhelinliikennet
tä, on tilaajan yleensä sovittava asianomaisen

2.3.

2.2.1. Laitteista

2.2.2. Johdosta

Kertamaksu
mk

Vuokramaksu
vuorokaudelta
mk

kohdan
2.4.5.
mukaan
kohdan
2 .3 .1 .1 .a)
mukaan

3 0 ,-

1/30 osa vas
taavan pysyvän
telexliittymän
johdosta suori
tettavasta kuu
kausimaksusta

2.2.3. Kohdissa 2.2.1. ja 2.2.2. mainitut
vuokramaksut on suoritettava vähintään 15
vuorokaudelta.

Vuokratut kiinteät lennätinjohdot ja niillä käytettävät laitteet
Kertamaksu

2.3.1.
2.3 • 1.1 •

Johto
Verkkoryhmä- ja kaukojohto
a) 50 Baudin jo h to .............
b) 100 Baudin johto .........

mk

200 ,-

200 , -

Vuosimaksu
kilometriltä
tai sen osalta
mk/kk

3,70
5,10
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c) Muista verkkoryhmä- ja kaukojohdoista posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston kussakin tapauksessa määräämä maksu.
2.3.1.2.

Paikallisjohto
Posti- ja iennätinlaitoksen järjestämästä paikallisjohdosta on suoritettava maksua koh
dan 2.1.3 • 1• mukaan.

2.3.1.3.

Jos johto muodostetaan sekä kohdan 2.3.1.1. että kohdan 2.3.1.2. johdoista veloitetaan vain yksi kertamaksu.

2.3.2.

Laitteet
Liittymis
maksu

2.3.2.1.

Kaukokirjoitin
a) 50 Baudin kirjoitusnopeudella . . .
b) 75 Baudin kirjoitusnopeudella . . .
c) 100 Baudin kirjoitusnopeudella . .

mk

Vuosimaksu
vuokralaitteista
mk/kk

Huoltomaksu
tilaajan omista
laitteista
mk/kk

4 4 0 ,5 7 0 ,6 3 0 ,-

4 1 0 ,5 4 0 ,6 0 0 ,-

150,—
1 9 0 ,2 2 0 ,-

Kaukokirjoittimesta ilman automaattista numero- •kirjainvaihtoa on vuosimaksu 50 markkaa edellä
mainittua pienempi.
2.3.2.2.

Muista laitteista on suoritettava maksua kohtien 2 .1 .1 .2 .—2.1.1.5. mukaan.

2.4. Erinäiset maksut
mk

2.4.1. Siirtomaksu
Telexliittymän tai kiinteällä kaukokirjoitinyhteydellä olevan kaukokirjoittimen siirto

2.4.4. Telexliittymän varustaminen tilaajan
pyynnöstä
telexkeskuksessa automaattisesti
käynnistyvällä lähettimellä, joka liittymää kut
suttaessa lähettää halutun viestin:
2.4.4.1. kertamaksu ..........................
2.4.4.2. lisämaksu vuorokaudelta . . .

2 0 ,—
3 ,—

2.4.1.1. samassa rakennuksessa.........
6 0 ,—
2.4.5. Hinnoittelematon työ
2.4.1.2. samalla paikkakunnalla . . . . 120,—
2.4.1.3. toiselle paikkakunnalle ja/tai
toiseen telexkeskukseen........................... 190,— Erikseen hinnoittelemattomasta työstä
suoritetaan perusm aksu........................
3 0 ,—
sekä
lisäksi
postija
lennätinhallituksen
lennäTelexliittymän tilaajajohdon siirrosta maksua ei
tinosaston määräämät maksut ottaen huomioon
peritä. Kiinteän lennätin johdon siirrosta on
työstä aiheutuvat kokonaiskustannukset.
suoritettava maksua puhelintaksan mukaan.
2.4.6. Telexluettelomaksut

2.4.2. Telexnumeron ja/tai telextunnuksen muuttaminen tilaajan pyyn
nöstä .......................................................

100,—

2.4.3. Telex- tai kaukokirjoitinliittymän sulkeminen tai avaam inen...........

4 0 ,—

Telexluettelon myyntihinnan, maksut telexluetteloon otettavista ilmoituksista ja ylimääräi
sistä riveistä määrää posti- ja lennätinhallituk
sen lennätinosasto.
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2.4.7. Maksu yhteiskirjoittamisesta
Telexkirjoittamisesta samanaikaisesti useam
malle kuin yhdelle tilaajalle on suoritettava
vahvistettu liikennemaksu kunkin kutsutun ti
laajan osalta 3 minuutin jaksoissa sekä kirjoitta
misen kestoajasta ja yhteiskirjoitukseen osallis
tuvien
lukumäärästä
riippumaton
lisä
maksu .................................................... 9 ,~ mk
2.5. Asematelexpalvelu
Lennätintoimipaikan yleisen telexliittymän
käyttäminen asematelexkirjoittamiseen:

2.5.1.3. jos virkailija suorittaa telexkirjoittam ise n
7 ,— mk/3 min.
2.5 • 1•4. Asematelexsanoman vastaanottamises
ta asiakkaalta
mk

a) telexillä, kertamaksu sanomalta . . .
b) puhelimitse, sanoman jokaiselta 50
sanan ryhmältä tai sen osalta...............

1,—
1, —

2.5.2. Maksut ulkomailta saapuvassa liiken
teessä:

2.5.1. Lähtevässä liikenteessä on suoritettava
vahvistetun liikennemaksun lisäksi:

2.5.2.1. Asiakkaalle myönnetystä oikeudesta
käyttää hyväkseen lennätintoimipaikan telexiä
ulkomaisilta telextilaajilta tulevien sanomien
vastaanottamiseen on suoritettava maksu vuo
delta tai sen osalta .......................... 100,— mk

2.5.1.1. jos asiakas itse kirjoittaa kaukokirjoittimella tai lähetetään asiakkaan omilla laitteil
laan valmistama reikänauha . . 3 ,— mk/3 min.

2.5.2.2. Tässä liikenteessä pakollisen sähkeosoitteen kirjaamisesta suoritetaan maksu koh
dan 1.6. mukaan.

2.5.1.2. jos lähetetään asiakkaan posti- ja Iennätinlaitoksen laitteilla valmistama reikänauha....................................... 4,50 mk/3 min.

2.5.2.3. Jokaisesta saapuvasta sanomasta on
saajan suoritettava toimitusmaksua kohdan 1.4.
mukaan.

3. D a t a s i i r t o m a k s u t
3.1. Datasiirtolaitteet
Sarjamodeemi
200 ja 300 b i t/ s .........................................................
3.1.2. Sarjamodeemi
600/1200 b i t / s .........................................................
3.1.3. Sarjamodeemi
1200 bit/s, kaksisuuntainen kaksijohtimisella yh
teydellä ......................................................................
3.1.4. Sarjamodeemi
2400/1200 bit/s ja 2400 b i t/ s ...................................
3.1.5. Sarjamodeemi
4800 bit/s, yleisessä puhelinverkossa........................
3.1.6. Sarjamodeemi
4800 bit/s, kiinteällä yhteydellä ...............................
3.1.7. Sarjamodeemi
9600 bit/s yksikanavainen..........................................
3.1.8. Kantataajuinen modeemi, synkroninen .................
3.1.9- Lisäasennus modeemeihin 200,—
3.1.10. Muista datasiirtolaitteista suoritetaan maksu sopi
muksen mukaan.

3.1.1.

Liittymis
maksu
mk

Vuosi
maksu
mk/kk

Siirtomaksu
mk

3 5 0 ,-

9 0 ,-

1 7 5 ,-

3 5 0 ,-

1 4 0 ,-

1 7 5 ,-

3 5 0 ,-

1 6 0 ,-

1 7 5 ,-

5 0 0 ,-

1 7 0 ,-

2 5 0 ,-

6 0 0 ,-

4 5 0 ,-

3 0 0 ,-

7 5 0 ,-

3 1 0 ,-

3 7 5 ,-

9 0 0 ,5 0 0 ,-

8 6 0 ,1 0 0 ,-

4 5 0 ,2 5 0 ,-
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3.2. Datasiirtojohdot

3 ■3 • Liikennemaksut

Datasiirtoon käytetystä kiinteästi kytketystä 2tai 4-johtimisesta paikallis- ja verkkoryhmäyhteydestä on suoritettava vuokramaksujen lisäksi
kunnossapitomaksu 4 0 ,— mk/kk.
Datasiirrossa käytettävään puhelinliittymään ti
laajan pyynnöstä järjestetystä tehostetusta huol
to- ja viankorjauspalvelusta peritään liittymän
vuosimaksujen lisäksi datasiirtoyhteyden kunnossapitomaksua 4 0 ,— mk/kk.
Datasiirtojohtona käytettävästä lennätinjohdosta on suoritettava kerta- ja vuosimaksut kohdan
2.3.1 mukaan.

Yleisen automaattisen puhelin- ja telexverkon
välityksessä tapahtuvasta datasiirrosta on liiken
nemaksu sama kuin samalla yhteysvälillä tapah
tuvasta saman pituisesta puhelusta tai telexkirjoittamisesta.
Käsivälitteisen puhelinyhteyden suo
jaaminen datasiirron aikana, lisämaksu
3 minuutin jaksolta tai sen osalta . . . . 2, — mk

4. T e l e f a x m a k s u t
4.7. Laitemaksut
Ryhmän 2 telefaxlaite, jolla A4-kokoinen dokumentti siirretään n. 3
minuutissa
4.1.1. ilman automaattivastauslaitetta .....................................................
4.1.2. automaattivastauslaitteella..............................................................

Liittymismaksu
mk

Vuosimaksu
mk/kk

2 5 0 ,2 5 0 ,-

3 1 0 ,4 2 0 ,-

Lyhytaikaiseen käyttöön vuokrattavien telefaxlaitteiden maksut määrää posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto.

loin siihen katsoo olevan riittäviä edellytyksiä,
myöntää tilaajalle oikeuden itse pitää kunnossa
tilaajan itsensä hankkiman laitteen.

4.2. Muut maksut

5.3. Posti- ja lennätinlaitoksen lennätinverk
koon liitettävien johtojen ja laitteiden, myös ti
laajan omistamien, kytkentä verkkoon ja muu
tokset kytkennässä suoritetaan yleensä posti- ja
lennätinlaitoksen toimesta.

Muut telefaxmaksut määrää posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto.
5. Y l e i s t ä
5.1. Posti- ja lennätinlaitoksen lennätinverk
koon saadaan liittää ja siinä käyttää ainoastaan
posti- ja lennätinlaitokselta vuokrattuja laittei
ta. Erityisistä syistä sekä milloin posti- ja lennätinlaitos ei voi tilaajalle vuokrata tämän tar
vitsemaa laitetyyppiä voi posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto oikeuttaa tilaajan käyttä
mään tilaajan itsensä hankkimaa, lennätinosaston hyväksymää laitetta.
5.2. Posti- ja lennätinlaitoksen lennätinverkos
sa käytettävät laitteet pitää säädettyjä maksuja
vastaan kunnossa posti- ja lennätinlaitos. Postija lennätinhallituksen lennätinosasto voi, mil

5.4. Tilaajan tulee omalla kustannuksellaan
asennuttaa käyttöönsä tulevaa laitetta varten
mahdollisesti tarvittava sähköpistorasia, jonka
tulee olla sähköturvallisuusmääräysten mukai
nen. Tilaajan tulee niinikään kustantaa laitetta
varten tarvittava sähkövirta.
5.5. Posti- ja lennätinlaitokselta vuokrattujen
laitteiden huolto- ja korjausmaksut sekä uusit
tavien osien maksut sisältyvät vuosimaksuihin.
Tilaajan omistamien laitteiden huoltomaksuihin sisältyy korvaus tilaajan omissa laitteissa
esiintyvien vikojen korjaamisesta sekä laitteiden
puhdistamisesta ja tarkistamisesta tilaajan luona
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sekä tarpeen vaatiessa posti- ja lennätinlaitoksen
korjaamossa, joksi ajaksi tilaajan käyttöön an
netaan mikäli mahdollista vastaava laite ilman
eri korvausta. Uusittavien osien hinnat sisälty
vät huoltomaksuun mikäli niiden yhteinen hin
ta ei ylitä 20 markkaa. Sellaiset uusittavat osat,
joita posti- ja lennätinlaitos ei pidä varastossaan
tulee tilaajan itse hankkia.
Huollosta ja viankorjauksesta, joka suoritetaan
tilaajan pyynnöstä säännöllisen virka-ajan ulko
puolella veloitetaan tilaajalta posti- ja lennätinlaitokselle aiheutuvat ylimääräiset kulut.
5.6. Liittymis-, siirto- ja muut kertamaksut
sekä liikennemaksut on suoritettava yleensä jäl
kikäteen.
Vuosi-, vuokra- ja kiinteät huoltomaksut on
suoritettava laskutuskausittain posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston antamien tar
kempien määräysten mukaan.
5.7. Maksusuorituksen viivästymisestä peritään
viivästyskorkoa 16 %:n vuotuisen koron mu
kaan kuitenkin vähintään 10,— mk posti- ja

lennätinhallituksen lennätinosaston
tarkempien määräysten mukaan.

antamien

5.8. Telelaskujen suorittamisesta annettavan
erillisen todistuksen hinta on kuhunkin telelaskuun sisältyvien tietojen o s a lta ............. 5, — mk
5-9- Posti- ja lennätinhallituksen lennätinosasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset täs
sä kiertokirjeessä mainittujen taksojen sovelta
misesta. Datasiirto- ja telefaxpalvelun osalta on
lennätinosasto oikeutettu soveltamaan maksuja
posti- ja lennätinhallituksen päätöksellä määrä
tyistä maksuperusteista poikkeavasti, milloin se
on datasiirron ja telefaxpalvelun kehittämisen
kannalta tarkoituksenmukaista ja liiketaloudel
lisesti perusteltavissa.
6. Tässä kiertokirjeessä mainittuja taksoja so
velletaan 1 päivästä tammikuuta 1980 lukien,
kuitenkin kohdassa B.4. mainittuja maksuja 1
päivästä marraskuuta 1979 lukien.
Tällä kiertokirjeellä kumotaan kiertokirjeessä
no 92/78 annetut määräykset.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1979-

Pääjohtaja P e k k a T a rja n n e

Johtaja Ensio Sorvari

