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Liittymät/Sisältö 

Sopimusorganisaation liittymämäärä laskutetaan kuukauden 

aikana käytössä olleiden liittymien määrän mukaan. Liittymä-

määrän lähtötietona käytetään asiakashallintajärjestelmän tie-

toa, jonka oikeellisuudesta vastaavat organisaatioiden pää-

käyttäjät ja operaattori. Laskutusväli on yksi kuukausi ja mak-

suehto 21 päivää. 

Erillisverkoilla on oikeus seurata liittymien liikennöintiä ajalli-

sesti ja kappalemääräisesti. Mikäli ulkoisten puheluiden ja 

viestien kustannukset ylittävät keskimääräisesti perusmak-

suilla saatavat tulot voidaan käynnistää ylimenevien kustan-

nusten veloittaminen aiheuttamisperiaatteella. 

VIRVEn liittymät ovat viranomaisverkon liittymiä, eikä niitä 

voi tarjota käyttäjille matkapuhelinetuna. Hintamuutoksista 

tiedotetaan käyttäjiä viimeistään 3 kk ennen muutosta. 

Hinta 

€ Alv 0 % € Alv 24 % 

VIRVE hakulaiteliittymä, kuukausimaksu 
Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi VIRVE-viestit. 
 

• Radiopäätelaiteliittymä 

• VIRVE-hakulaiteliittymän käyttötarkoitus on vain yksittäi-

sen henkilön hälyttäminen ja henkilön valmiuteen liitty-

vien lyhytsanomien kaksisuuntainen välittäminen. 

• Hälytysviestit ja valmius- ja tilakyselyyn liittyvä viestitys 

(teksti- ja statusviestit) VIRVEen liitetystä sovelluksesta 

hakulaitteeseen sekä valmiuteen ja tilaan liittyvä viestitys 

(teksti- ja statusviestit) hakulaitteesta sovellukseen.  

• Hakulaiteliittymää ei saa käyttää puheviestintään vaikka 

päätelaite sen mahdollistaisikin. 
 

5,50 6,82 

VIRVE ohjausliittymä, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi VIRVE-viestit ja 

VIRVE-tiedotukset. 

• Radiopäätelaiteliittymä. 

• Ohjausliittymällä on mahdollisuus käyttää status- ja teksti-

viestejä sekä yksisuuntaista ryhmäpuhetta tiedotuksiin. 

• Ohjausliittymällä on mahdollisuus käyttää hinnaston mu-

kaisia siihen soveltuvia datapalveluita, jotka laskutetaan 

erikseen. 

11,50 14,26 
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VIRVE ryhmäliittymä, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi ryhmäpuhelut, 

VIRVE-yksilöpuhelut ja VIRVE-viestit. 

• Radiopäätelaiteliittymä. 

• Ryhmäliittymä sisältää ohjausliittymän ominaisuudet.  

• Lisäksi ryhmäliittymällä on mahdollisuus ryhmäpuhelui-

hin. 

• Lisäksi ryhmäliittymällä on mahdollisuus VIRVEn sisäisiin 

yksilöpuheluihin. 

• Lisäksi ryhmäliittymällä on mahdollisuus suorakanavatoi-

mintoon. 

• Ryhmäliittymällä on mahdollisuus käyttää hinnaston mu-

kaisia siihen soveltuvia datapalveluita, jotka laskutetaan 

erikseen. 

30,50 37,82 

VIRVE ryhmäliittymä plus, kuukausimaksu.  
Kuukausimaksu sisältää liittymän, jolla on VIRVE ryhmäliitty-
män ominaisuudet. Lisäksi kuukausimaksu sisältää: 

• VIRVE Teknisen pääkäyttäjäpalvelun. 

• VIRVEn suunnittelun ja käyttöönoton. 

• Lyhin sopimuskausi 3 vuotta. 

42,36 52,53 

VIRVE osaverkkoliittymä, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi ryhmäpuhelut, 

VIRVE-yksilöpuhelut, VIRVE-viestit ja kotimaan ulkoiset yksi-

löpuhelut. 

• Radiopäätelaiteliittymä. 

• Liittymä sisältää ohjaus- ja ryhmäliittymän ominaisuudet.  

• Lisäksi liittymällä on mahdollisuus rajallisesti ulkoisiin yk-

silöpuheluihin sekä VIRVEn ja yleisen puhelinverkon väli-

siin tekstiviesteihin. Liittymällä voi soittaa ulkoisia yksilö-

puheluita keskimäärin enintään 30 minuuttia/kuu-

kausi/liittymä ja keskimäärin enintään 300 kpl VIRVEn ja 

yleisen puhelinverkon välisiä tekstiviestejä. Mikäli liiken-

nemäärät menevät yli, operaattori on oikeutettu laskutta-

maan VIRVE-liittymän mukaan. 

• Liittymien tulee kuulua organisaatioon, joka itsenäisesti 

hallinnoi vähintään 1000 liittymää. 

• Liittymällä on mahdollisuus käyttää hinnaston mukaisia 

siihen soveltuvia datapalveluita, jotka laskutetaan erik-

seen. 

30,50 37,82 
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VIRVE liittymä, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi ryhmäpuhelut, 

VIRVE-yksilöpuhelut, VIRVE-viestit, GSM-tekstiviestit ja koti-

maan ulkoiset yksilöpuhelut. 

• Radiopäätelaiteliittymä. 

• Liittymä sisältää ohjaus- ja ryhmäliittymän ominaisuudet.  

• Lisäksi liittymällä on mahdollisuus käyttää VIRVE/GSM-

tekstiviestipalvelua. 

• Lisäksi liittymällä on mahdollisuus ulkoisiin yksilöpuhelui-

hin. 

• Liittymällä on mahdollisuus käyttää hinnaston mukaisia 

siihen soveltuvia datapalveluita, jotka laskutetaan erik-

seen. 

42,50 52,70 

VIRVE liittymä plus, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän, jolla on VIRVE liittymän 

ominaisuudet. Lisäksi kuukausimaksu sisältää: 

• VIRVE Teknisen pääkäyttäjäpalvelun. 

• VIRVEn suunnittelun ja käyttöönoton. 

• Lyhin sopimuskausi 3 vuotta. 

54,36 67,41 

VIRVE kiinteä liittymä, kuukausimaksu.  

Kuukausimaksu sisältää liittymän lisäksi ryhmäpuhelut, 

VIRVE-yksilöpuhelut, VIRVE-viestit, GSM-tekstiviestit ja koti-

maan ulkoiset yksilöpuhelut. 

• Kiinteä päätelaiteliittymä. 

• Kiinteä liittymä sisältää kaikki VIRVE liittymän ominaisuu-

det. 

• Kiinteäksi liittymäksi luokitellaan kaikki kiinteät liittymät, 

joilla on liittymänumero. 

• Liittymän muut palvelut laskutetaan erillisen hinnoittelun 

mukaisesti. 

66,40 82,34 

Virheellisen liittymätyypin oikaisumaksu, kappalehinta 

• Asiakkaan ilmoittaman liittymätyypin oikaisu seurannan 
pohjalta todennetun liittymätyypin mukaiseksi.  

 

200,00 248,00 
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