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Jokaisella on oikeus puhelinliittymään

Suomessa kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus 

saada moitteettomasti toimiva puhelinliit-

tymä vakituiseen asuinpaikkaansa tai 

yrityksen sijaintipaikkaan. Tätä kutsutaan 

yleispalveluksi. Viestintävirasto turvaa 

käyttäjien oikeuden nimeämällä operaat-

torin tarjoamaan puhelinliittymiä niillä 

alueilla, joilla muuten ei olisi riittävästi 

tarjontaa.

 

Puhelinliittymän on toimittava yhdessä 

pisteessä rakennuksen sisätiloissa. Oikeus 

yleispalveluna tarjottavaan puhelinliitty-

mään ei koske kesäasuntoja.

Yleispalvelua tarjoava operaattori saa itse 

päättää, millä tekniikalla se toteuttaa puhe-

linliittymän. Puhelinliittymä voi olla kiinteä, 

ns. lankapuhelinliittymä tai matkapuhelinliit-

tymä. Yleispalveluna tarjottavalla liittymällä 

on voitava

• soittaa ja vastaanottaa koti- ja 

 ulkomaanpuheluja

• soittaa ja vastaanottaa hätäpuheluja. 

 

Asiakkaan vastuulla on hankkia puhelinliit-

tymän käyttöön sopiva puhelin ja huolehtia 

sen toimivuudesta. Jos signaali on heikko ja 

kuuluvuus on sen vuoksi katkonainen tai 

hidas, asiakkaan voi olla tarpeen parantaa 

kuuluvuutta sisätiloissa pöytäantenniratkai-

sulla ja ulkoantennilla. 

Yleispalveluun kuuluvan puhelinliittymän on 

oltava hinnaltaan kohtuullinen. Hinnan 

kohtuullisuutta arvioidaan aina tapauskoh-

taisesti, ja hinta voi vaihdella riippuen 

olosuhteista ja teleyrityksen käyttämistä 

teknisistä ratkaisuista. Myös kohtuullista 

toimitusaikaa arvioidaan tapauskohtaisesti 

ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja 

tarvittavat rakentamistoimenpiteet.



Toimintaohjeet

Mikäli sinulla on vaikeuksia saada toimiva puhelinliittymä, 

toimi seuraavasti: 

Tarkista Viestintäviraston verkkosivuilta, onko Viestintävirasto 

nimennyt kuntaasi teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on 

velvollisuus tarjota puhelinliittymiä   

Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin asiakaspalveluun ja pyydä 

tarjous yleispalveluun kuuluvasta puhelinliittymästä. Tarjouspyynnön 

tekemiseen voit käyttää Viestintäviraston tarjouspyyntölomaketta   

Jos signaali on heikko ja kuuluvuus sen vuoksi katkonainen tai hidas, 

voi kuuluvuutta sisätiloissa parantaa edullisella pöytäantenniratkai-

sulla ja ulkoantennilla. Lisätietoa kuuluvuuden parantamisesta on 

Viestintäviraston verkkosivuilla olevassa antenniohjeessa   

 

Ota yhteyttä Viestintävirastoon, jos 

• et pyynnöstä huolimatta saa liittymää kuntaasi nimetyltä 

 yleispalveluyritykseltä

• et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä.

https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/oikeuspuhelin-jalaajakaistaliittymaan/yleispalveluyrityksenhaku.html
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/lomakkeet/Yleispalveluliittyman_tarjouspyyntolomake.pdf
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/puhelin-jalaajakaistaliittymantoimivuus/matkaviestinverkonkuuluvuus/ohjematkapuhelimenkuuluvuudenjamobiililaajakaistantoimivuudenparantamiseen.html


Toimintaohjeet 
 
Mikäli sinulla on vaikeuksia saada 

toimiva laajakaistaliittymä, toimi 

seuraavasti: 

Tarkista Viestintäviraston verkkosivuilta, 

onko Viestintävirasto nimennyt kuntaasi 

teleoperaattorin (yleispalveluyritys), jolla on 

velvollisuus tarjota laajakaistaliittymiä   

Ota yhteys nimetyn teleoperaattorin 

asiakaspalveluun ja pyydä tarjous 

yleispalveluun kuuluvasta 

laajakaistaliittymästä. Tarjouspyynnön 

tekemiseen voit käyttää Viestintäviraston 

tarjouspyyntölomaketta   

Jos signaali on heikko ja kuuluvuus sen 

vuoksi katkonainen tai hidas, voi 

kuuluvuutta sisätiloissa parantaa edullisella 

pöytä- antenniratkaisulla ja ulkoantennilla. 

Lisätietoa kuuluvuuden parantamisesta on 

Viestintäviraston verkkosivuilla olevassa 

Viestintäviraston yhteystiedot 
 
Postiosoite: PL 313, 00181 HELSINKI  

Käyntiosoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 HELSINKI  

Verkkosivut: www.viestintävirasto.fi    
 
Sähköinen yhteydenottolomake:  
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/
yhteydenotto.html   

Puhelinvaihde: 0295 390 100 

Asiakaspalvelun asiakohtainen suora numero:  

0295 390 210

http://www.viestintavirasto.fi
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/yhteydenotto.html
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/yhteydenotto.html

