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Palveluhinnaston hinnat sisältävät voimassaolevan arvonverolisän 24 %. Poikkeustapaukset, 
joissa arvonlisävero = 0 % on merkitty *) -merkinnällä. 

Tilaajien ja puhelinyhtiön oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu PALVELUIDEN YLEISISSÄ 
SOPIMUSEHDOISSA, jotka on julkaistu VSP:n kotisivuilla osoitteessa www.vsp.fi.  

http://www.vsp.fi/
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1. Puhelinliittymät 
VSP Kotiluuri toimitetaan asiakkaan osoitteeseen koko Suomen alueella, laite toimii 
matkapuhelinverkon (DNA) toimivuusalueella. Toimitusaika VSP:n omalla alueella 1 
vuorokausi, muilla alueilla 14-21 vuorokautta. 

1.1. VSP Kotiluuri 

Liittymämaksu   € 39,64 
Perusmaksu   € 17,95/kk 

2. Kaapelitelevisiomaksut 
VSP rakentaa, omistaa ja huoltaa laajakaistaisia kaapelitelevisioverkkoja (KTV-verkkoja) 
toimialueellaan tämän hinnaston sekä kaapeliverkon liittymäsopimusten yleisten 
sopimusehtojen mukaisesti. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %). Liittymämaksu* on siirtokelpoinen rakennuksen 
omistuksen siirtyessä ja se palautetaan, kun kiinteistön käyttö lakkaa pysyvästi ja 
liittymäsopimus irtisanotaan. Liittymismaksu palautetaan kiinteistön viimeiselle omistajalle tai 
sille, jolle liittymäsopimus on siirtynyt. 

2.1. Liittymismaksut *) 

2.1.1. Omakotitalo 

1-3 huoneistoa ja rivi- tai kerrostalossa liittyy vain osa (vähintään 3 huoneistoa) 
Kiinteistömaksu   € 229,40 
Liittymismaksu   € 235,60 

2.1.2. Rivitalo 

Yli 3 huoneistoa 
Kiinteistömaksu   € 539,40 
Liittymismaksu/huoneisto  € 142,60 

2.1.3. Kerrostalo 

Yli 10 huoneistoa 
Kiinteistömaksu   € 849,40 
Liittymismaksu/huoneisto  € 124,00 

Kiinteistön sisäisen antenniverkon hankkii ja kustantaa liittyjä. 

2.2. Perusmaksu 

Perusmaksu kutakin huoneistoa kohti € 9,81/kk 
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Kaapeli-TV -liittymällä näet digitaaliset peruskanavat. Maksu kattaa liittymän teknisen 
ylläpidon ja huollon sekä verkoston ja laitteiston uusimisten aiheuttamat kustannukset. 

2.3. TV-vastaanottimen ohjelmointi 

TV:n tai digiboksin ohjelmointi laitetta kohti € 35,00 

Liittymän kytkennän yhteydessä suoritetusta yhden vastaanottimen kanavien 
ohjelmoinnista ei veloiteta, mikäli laitteen suomenkielinen ohjekirja on käytettävissä. 

2.4. TV-palvelut 

Erillisen hinnaston mukaisesti. 

3. Muita maksuja 

3.1. Vikojen korjaaminen työajan ulkopuolella 

tuntiveloitus 

3.2. Suljetun liittymän uudelleen avaaminen 

€ 32,53 

3.3. Liittymän siirto, uudelleenavaus tai omistajanvaihto 

€ 30,00 

3.4. Osakekirjaa koskevat toimenpiteet 

uuden osakekirjan kirjoittaminen  € 25,00 

3.5. Tuntiveloitushinnat 

ammattityö, normaalityöaikana  € 70,00/h 
vaativa ammattityö, normaalityöaikana € 95,00/h 
ylityötunnit työehtosopimusten mukaan 
kaivinkonetyö, normaalityöaikana  tuntiveloitus 

3.6. Asentajan käyntimaksu 

Veloitetaan, mikäli viankorjauksen yhteydessä vika rajoittuu asiakkaan sisäverkkoon tai 
laitteisiin. Maksu ei sisällä vian korjausta. € 119,00 



 
  
 

 

Hinnasto 5 (6) 

3.7. Autojen kilometrikorvaukset 

paketti- ja henkilöauto   € 2,30 

3.8. Myöhästynyt maksusuoritus 

- myöhästymisajalta vuotuinen korkolain mukainen viivästyskorko 
- perimis- ja muistutuskulut ovat perintälain mukaiset 

3.9. Paperilaskulisä  

- paperinen lasku   € 2,90 
- veloitetaan laskujen lähettämisestä muuna kuin verkko-, sähköposti- tai e-laskuna. 

4. Puhelumaksut 
  Hinnat 

1. Paikallispuhelut (ppm) 
(VSP:n liittymästä toiseen VSP:n liittymään, 84- 
ja 87- alkuiset tai 868- ja 869- alkuiset 
puhelinnumerot) 

10,063 snt/puhelu + 1,727 snt/minuutti 

2. Telealuepuhelut 
(Vakka-Suomen Puhelin Oy:n numeroista 
muualle 02-telealueelle soitetut puhelut) 

10,063 snt/puhelu + 1,799 snt/minuutti 

3.  Paikallisverkkomaksu (pvm) 
(VSP:n verkon käytöstä kauko-, ulkomaan-, 
palvelu- tai matkapuhelinmaksun lisäksi) 

10,063 snt/puhelu + 1,250 snt/minuutti 

4. Kaukopuhelut 
(Telealueiden väliset kaukopuhelut esim. 
Helsinkiin, Ouluun jne.) 

Ma-Pe 
08-17, 7,37 snt/min + pvm 
17-20, 3,93 snt/min + pvm 
20-08, 3,41 snt/min + pvm 
 
Viikonloppuisin ja arkipyhinä 
08-20, 3,93 snt/min + pvm 
20-08, 3,41 snt/min + pvm 

 
5. Puhelut matkapuhelimiin 15,98 snt/minuutti + pvm 
6. Ulkomaan puhelut 

Finnet_ulkomaanp
uheluhinnasto_2019

 
7.  Palvelunumerot 

- 112 yleinen hätänumero 
 
- Vikailmoitukset 24/7 (02) 841 9966 
 
- puhelut 071 -numeroihin 

 
Maksuton 

 
Normaalit puhelumaksut 

 
7,12 snt/min + pvm 

https://www.vspshop.fi/wp-content/uploads/2020/01/Finnet_ulkomaanpuheluhinnasto_20190501_alkaen.pdf
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- 118 numeropalvelu 
klo 0800 - 1800 
muulloin 
yhdistäminen 
 
- 10061 ajantiedoitus ”neiti aika” 

 
 

359 snt/puh + 102 snt/10 sek + pvm 
392 snt/puh + 115 snt/10 sek + pvm 

pvm 
 

50,01 snt/puhelu + pvm  
8. Soitonsiirto 

(Vakka-Suomen Puhelin Oy:n numerosta tehty 
siirto toiseen numeroon.) 

Hinta määräytyy puhelinhinnaston 
mukaisesti. Soitonsiirron hinta on sama 
kuin soittaisit siirrettyyn numeroon. 

Oikeus maksujen muutoksiin pidätetään. 
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