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lytetty tutkimukseen. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt datasiirron hintatasoa selvittäneitä tutkimuksia muuta-
man vuoden välein, viimeksi vuonna 2001. Lisääntynyt kilpailu on laskenut datasiirron hintoja sel-
västi kuluvan vuosikymmenen alkupuolella, mutta viimeisen kuuden vuoden aikana hinnat ovat 
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 1  

1 JOHDANTO 
Tämä datasiirtopalveluiden hintatasoa ja hintatason kehitystä kartoittava tutkimus 
on tehty liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Raportoinnista ja tulkin-
nasta on vastannut JP-Epstar Oy:n konsultti Joni Tefke. Tutkimuksen teko aloitet-
tiin lokakuussa 2003 ja se valmistui tammikuussa 2004.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää kiinteisiin yhteyksiin ja X.25-
tiedonsiirtoprotokollaan perustuvien datasiirtopalveluiden hintakehitys Suo-
messa. Nämä palvelut ovat osin jo vanhentuneet, joten tätä tutkimusta on laajennet-
tu ottamalla vertailuun mukaan myös ADSL- ja kaapelimodeemipalveluita. Li-
säksi tavoitteena on vertailla Suomen datasiirtopalveluiden hintatasoa muiden 
OECD-maiden vastaavaan hintatasoon. 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tutkittiin Suomen markkinoilla merkittä-
vässä asemassa olevien teleoperaattoreiden tarjoamien kiinteiden yhteyksien, X.25- 
ja ADSL-yhteyksien sekä kaapelimodeemien hintakehitystä. Lisäksi tarkasteltiin 
Suomesta ulkomaille suuntautuvan kiinteiden yhteyksien ja X.25-palveluiden hinta-
tasoa. Hintatason määrittämiseksi muodostettiin tutkittavista tuotteista niiden nor-
maalia käyttöä vastaavat hintakorit, joiden avulla eri tuotteiden hintatasoa voidaan 
vertailla toisiinsa. 

Tutkimus on jatkoa neljälle liikenne- ja viestintäministeriön tutkimukselle: vuosina 
1994, 1997, 1999 ja 2001 julkaistuille ”Datasiirtopalveluiden hinnat” -raporteille. 
Tässä tutkimuksessa on osin jatkettu vuosien 1994, 1997, 1999 ja 2001 tutkimuk-
sissa kerättyjä hintatietoja, mikäli markkinoilla olevat tuotteet eivät ole muuttu-
neet merkittävästi. Lisäksi tutkimuksessa on laskettu OECD:n datasiirron hinta-
korin mukaiset hinnat tärkeimpien suomalaisten datasiirtopalveluja tarjoavien yri-
tysten tuotteille sekä verrattu niitä edellä mainittuihin ulkomaiden vastaaviin hin-
toihin. 

1.2 Tutkittavat datasiirtopalvelut 

Tässä tutkimuksessa esitetään kiinteistä ja kytkentäisistä datasiirtopalveluista 
hinnoitteluperusteet ja hintakehitys. Vanhimpien palveluiden hintakehitystä on 
tarkasteltu aina 1980-luvun lopulta lähtien; uudempien palveluiden kohdalla hinta-
kehitystä seurataan palveluiden alkamisajankohdasta tai niin pitkältä ajalta kuin 
hintatietoja on ollut saatavilla.  

Nykyaikaiset datasiirtopalvelut koostuvat itse datasiirron lisäksi lähes poikkeuksetta 
myös lisäarvopalveluista (esimerkiksi internet-yhteys, sähköposti ja VPN), jolloin 
pelkän datasiirtokustannusten osuutta on vaikea eritellä tietoliikennepalvelun koko-
naishinnasta. Tästä syystä tutkimukseen on valittu vain datasiirtotuotteita, joiden 
hinnanmuodostus on yksinkertainen ja helposti vertailtavissa. Kiinteiden yhteyksien 
tuotteista tutkimukseen mukaan on valittu kiinteät yhteydet sekä ADSL- ja kaape-
limodeemipalvelut. Kytkentäisistä palveluista mukaan on otettu X.25- ja ISDN-
yhteydet. ADSL- ja kaapelimodeemipalveluiden paikallisuuden ja erittäin yksinker-
taisen hinnoittelun vuoksi näiden palveluiden hintoja ei tarkasteltu hintakorien 
muodossa, vaan hintatasoa vertailtiin yksinkertaisemmin esittämällä palveluiden 
kytkentä- ja kuukausihinnat. 
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Tutkimuksessa kuvataan lyhyesti myös muiden kytkentäisten palveluiden tyypillisiä 
piirteitä, joista mukaan otetaan Frame Relay (FR), Asyncronous Transfer Mode 
(ATM) ja internet Protocol (IP) -pohjaiset1 palvelut. Näitä palveluita ei kuitenkaan 
tarkastella hintakorien valossa, sillä kiinteitä hinnastoja ei aina ole olemassa ja tuot-
teiden hinnanmuodostus on verrattain monimutkaista, jolloin tulosten yleistettävyys 
ja yhteismitallisuus kärsii. 

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia palvelutyyppejä ja nopeusluokkia: 

– Kiinteän yhteyden datasiirtopalvelut: 9,6 kbit/s, 64 kbit/s, 2 Mbit/s. 

– Digitaalisen puhelinverkon piirikytkentäinen ISDN-palvelu (2B+D: 2 × 
64 kbit/s + 16 kbit/s). Yrityskäyttöön tarjottavaa järjestelmäliityntä-ISDN:n 
(30B+D: 30 × 64 kbit/s + 64 kbit/s) hintakehitystä ei tarkastella tässä tutkimuk-
sessa. 

– Puhelin- ja kaapelitelevisioverkkoa hyödyntävät ADSL- ja kaapelimodeemi-
palvelut eri nopeuksille. 

– Pakettikytkentäiset X.25-palvelut: 9,6 kbit/s ja 64 kbit/s. 

– Pakettikykentäiset IP-, FR- ja ATM-palvelut: tutkimuksessa tarkastellaan näi-
den tuotteiden tarjontaa ja hinnoitteluperiaatteita, mutta hintatietoja ei kerätä. 

1.3 Tutkittavat tuotteet 

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia Suomessa julkisesti tarjottavia valtakun-
nallisia datasiirtopalveluja: 

A. Kiinteän yhteyden datasiirtopalvelut: 

– DigiLink. Elisan tarjoama kiinteisiin, kanavoituihin, digitaalisiin yhteyksiin pe-
rustuva datasiirtopalvelu. 

– FastNet. Soneran tarjoama muun muassa kiinteisiin, kanavoituihin, digitaalisiin 
yhteyksiin perustuva datasiirtopalvelu. 

B. Digitaalisen puhelinverkon kytkentäiset palvelut: 

– ISDN. Digitaalisen puhelinverkon piirikytkentäinen siirtopalvelu (ISDN), jota 
voidaan käyttää puheen- tai datansiirtoon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
Elisan ja Soneran ISDN-palveluita. 

C. Datasiirtoverkkojen pakettikytkentäiset X.25-palvelut:  

– FinPak. Elisan tarjoama pakettivälitteinen (X.25) datasiirtopalvelu. 

– DataPak. Soneran tarjoama pakettivälitteinen (X.25) datasiirtopalvelu. 

                                                      

1 IP-pohjaiset palvelut toteutetaan usein FR:llä, ADSL:llä tai Ethernetillä, mutta myydään 
puhtaana IP-palveluna. 
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D. ADSL-palvelut: 

– Tutkimuksessa tarkastellaan keskeisten suomalaisten operaattoreiden tarjoami-
na ADSL-palveluita kaikille tarjotuille nopeuksille. 

E. Kaapelimodeemipalvelut: 

– Jyväsviestinnän tarjoama kaapelimodeemipalvelu. 

– Kuopion Kaapelitelevision tarjoama kaapelimodeemipalvelu. 

– Soneran tarjoama kaapelimodeemipalvelu.  

– Soonin tarjoama kaapelimodeemipalvelu. 

– Helsinki Television tarjoama kaapelimodeemipalvelu. 

F. Kansainväliset datasiirto- ja verkkopalvelut: 

– FinLink. Finnet Internationalin (Elisan) tarjoama kansainvälisiin kiinteisiin yh-
teyksiin perustuva datasiirtopalvelu. 

– Private Line. Soneran tarjoama kansainvälisiin kiinteisiin yhteyksiin perustuva 
datasiirtopalvelu. 

1.4 Käytetyt menetelmät 

Tutkimusmenetelmät. Tiedot tutkimusta varten kerättiin teleoperaattoreiden hin-
nastoista ja OECD:n julkaisuista sekä haastattelemalla operaattoreiden edustajia. 
Ensisijaisina lähteinä käytettiin hinnastoja, joiden tietoja tarvittaessa täydennettiin 
haastatteluin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin noudattamaan samoja tutkimusmene-
telmiä kuin vuosien 1997, 1999 ja 2001 julkaisuissa, jotta tutkimusten tulokset oli-
sivat yhteneväiset ja vertailtavissa tosiinsa. 

Haastateltavat yritykset. Tutkimukseen valittiin merkittäviä Suomen telemarkki-
noilla toimivia yrityksiä. Suomen sisäisten ja Suomesta ulkomaille suuntautuvia yh-
teyksien hintojen kartoittamista varten datasiirtohintoja pyydettiin seuraavilta yh-
tiöiltä: Elisa Oyj, Oy Finnet International Ab ja TeliaSonera Finland Oyj (Sonera). 
Lisäksi ADSL- ja kaapelimodeemipalveluita varten tarkasteltiin useiden merkittävi-
en suomalaisoperaattoreiden palveluita.  

Televiestintäkenttä on ollut viimeisten vuosien aikana jatkuvassa murroksessa. Jotta 
edellisten tutkimusten aikasarjoja pystyttäisiin jatkamaan, on tässä työssä huomioi-
tu seuraavat yritysten nimen muutokset ja liiketoiminnan ostot:  

– Helsingin Puhelin Oyj on muuttanut nimekseen Elisa Oyj. 

– Oy Datatie Ab:n tuotteet tarjotaan Elisa Oyj:n palveluina. 

– TeliaSonera Finland Oyj:n tuotteiksi on luettu Telen, Telecom Finland Oy:n ja 
Sonera Oyj:n tuotteet. 
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Hintakorit. Hintatason ja vertailuperusteiden määrittelemiseksi datasiirtopalveluille 
on muodostettu hintakorit, jotka perustuvat oletuksiin tyypillisistä palvelun käyttö-
tavoista. Hintakori pyrkii kuvaamaan datasiirtopalvelun keskimääräiselle käyttäjälle 
palvelun käytöstä aiheutuneita kuukausi- tai vuosikustannuksia. Useimmissa tapa-
uksissa operaattoreiden tarjoamat palvelut käsittävät peruspalvelun lisäksi joukon 
erilaisia lisäarvopalveluja, jotka on joko hinnoiteltu erikseen tai koottu yhdeksi pal-
velupaketiksi. Hintakorit pyrkivät olemaan huomioimatta näitä lisäpalveluoptiota, 
koska niiden tasapuolinen vertaileminen on vaikeaa. Hintakorien arvoa vertaillaan 
aiemmin tehtyihin historiatietoihin, jolloin palveluiden hintakehitystä voidaan ver-
tailla. Hintakehitykseen on kilpailun ohella vaikuttanut myös verotus ja lainsää-
däntö. Tässä tutkimuksessa käytetään kahta, vuoden 1994 tutkimuksen mukaista ja 
OECD:n määrittelemää hintakoria. 

Hintakorien arvojen keskinäinen vertailu on mielekästä vain samantyyppisten pal-
veluiden kesken. Alunperin eri palveluja käytettiin eri tarkoituksiin, jolloin niiden 
hinta oli optimoitu kutakin käyttötarkoitusta varten. Esimerkiksi kiinteitä yhteyksiä 
oli kannattavampaa käyttää suurien tietomäärien siirrossa, kun taas pakettiverkko-
yhteydet olivat edullisempia pienten tapahtumamäärien siirrossa operaattoreiden 
hinnoittelun vuoksi. Lisäksi oli huomattava, että erilaisilla pääte-, kanavointi- ja rei-
titinratkaisuilla liittymien hinta voitiin pudottaa perustuotteita edullisemmaksi. Ny-
kyään normaaleissa lähiverkkojen yhdistämispalveluissa ja internet-yhteyksissä 
käytetään pääosin IP-yhteyksiä tai esimerkiksi ADSL-liittymiä, ja tässä tutkimuk-
sessa tarkasteltavat kiinteät ja X.25-yhteydet ovat jo osin jääneet erityispalvelukäyt-
töön. 

Valuutta ja hintataso. Kaikkien tutkimuksessa laskettujen hintakorien arvot on 
muunnettu euroiksi 1.10.2003 voimassa olevin Suomen Pankin keskikurssein2. Li-
säksi korien arvot on oikaistu Tilastokeskuksen määrittämän elinkustannusindeksin3 
avulla vastaamaan 1.10.2003 vallitsevaa hintatasoa. 

Tulosten analysointi. Tulosten analysoinnissa on pitäydytty yleisellä tasolla. Tut-
kimuksessa mukana olleet aikasarjat on kuvattu graafisesti, mutta syvempi johto-
päätösten teko on jätetty lukijalle. Mukaan on myös otettu muutamia JP-Epstar 
Oy:n tulkintoja, jotka eivät ole liikenne- ja viestintäministeriön mielipiteitä. 

1.5 Rajaukset  

Datasiirron määrittely. Varsinaisiksi datasiirtopalveluiksi luetaan tässä tutkimuk-
sessa yhteyspalvelut eli OSI mallin kerrokset 1–3. Tutkimukseen on pyritty otta-
maan mukaan vain peruspalvelut, joiden hintatason vertailu on helppoa. Tästä peri-
aatteesta on kuitenkin asteittain jouduttu luopumaan, sillä tutkimuksen tarkastelun 
pääkohteena olevien kiinteiden yhteyksien ja X.25-palveluiden merkitys on vähe-
nemässä. Mukaan on otettu yhä enenevässä määrin uusia tuotteita, joiden vertailta-
vuus on kuitenkin vaikeaa. 

Yleisenä periaatteena on ollut, että tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty palvelut, 
jotka räätälöidään erikseen kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutkimuksesta on 

                                                      

2 Valuuttakurssitilastoja. http://www.bof.fi. Suomen Pankki. 
3 Elinkustannusindeksi. http://www.stat.fi. Tilastokeskus. 
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jätetty pois yksityisten dataverkkojen palvelut, puhelinverkon perinteiset modeemi-
palvelut sekä datasiirto radioverkoissa. 

Yksinkertaistukset ja oletukset. Hintakorien hintatarkastelussa on tehty joitain yk-
sinkertaistuksia, muun muassa alennuksia tai asiakaskohtaisista erikoisjärjestelyistä 
aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu. Käytetyt hinnat ovat hinnastoissa si-
toumuksetta annettuja ohjehintoja, ellei erikseen muuta mainita.  

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Kuvassa 1 on esitetty tämän raportin rakenne. 

6 SUMMARY IN ENGLISH

5 YHTEENVETO

4 KANSAINVÄLISET
DATASIIRTOPALVELUT

3 KOTIMAISET DATA-
SIIRTOPALVELUT

2 HINTARAKENNE JA
HINTAKORIT

1 JOHDANTO
• tutkimuksen tavoitteet
• käytetyt menetelmät
• tutkimuksen rajaukset

• hintarakenne
• vuoden 1994 tutkimuksen hintakori
• OECD:n hintakori

• kiinteiden yhteyksien datasiirtopalvelut
• kytkentäiset datasiirtopalvelut
• ISDN-, kaapelimodeemi- ja ADSL-palvelut
• yhteenveto kotimaisista datasiirtopalveluista

• kiinteiden yhteyksien datasiirtopalvelut
• OECD:n hintakorien vertailu
• eri maiden hintatason vertailut

• yhteenveto raportin sisällöstä
• keskeisimmät löydökset

• short summary of the study in English
• OECD national leased line basket for Finland
• major findings of the study

 
Kuva 1 Raportin rakenne. 



 6  

2 HINTARAKENNE, HINTAKORIT JA VERTAILUT 
2.1 Datasiirtopalveluiden hintarakenne 

Datasiirtopalveluiden hinta muodostuu palvelusta riippuen yhdestä tai useammasta 
hintakomponentista kuvan 2 mukaisesti. Esimerkiksi pakettiverkkopalveluiden 
käyttäjän näkemä hinta saattaa koostua jopa kymmenestä hintakomponentista käsit-
täen liittymän perus-, liikenne- ja lisäpalvelumaksut. 

ALENNUKSET

KERTAMAKSUT
(KÄYTTÖÖNOTTO)

KUUKAUSIVUOKRAT

LIIKENNEMAKSUT

LISÄPALVELUT

MUUT MAKSUT
• muutosmaksu
• siirtomaksu 
• erityisjärjestelyt

• kertamaksu
• kuukausimaksu
• käyttömaksu per käyttökerta

• kutsumaksu
• aikamaksu
• tietomäärämaksu

• liittymävuokra
• päätelaitevuokra
• johtovuokra

• liittymismaksu
• asennus-/noutomaksu

• ilta-, yö - ja viikonloppualennus
• liikennemääräalennus
• asiakaskohtainen alennus

+

-

 
Kuva 2 Datapalveluiden hinnan muodostuminen. 

Datasiirtopalveluiden todelliset käyttökustannukset sisältävät lisäksi monia muita 
kustannuskomponentteja, kuten johto-, modeemi-, kanavointi- ja sovitinlaitevuokria 
sekä käyttäjän omien tietoliikennelaitteistojen ja -ohjelmistojen hankinnasta ja käy-
töstä aiheutuvia kustannuksia. Tässä tutkimuksessa keskitytään pelkästään datasiir-
topalveluiden käytöstä aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. 

Vaikka uusien palveluiden todellisesta hintatasosta on vaikeaa saada yleispätevää 
kuvaa, kertoo ohjehinta kuitenkin tyypillisen pienasiakkaan maksaman hinnan ja on 
siksi vertailuperusteena riittävä. Uusia palveluja, lisäarvopalveluja tai kansain-
välisiä datasiirron kokonaispalveluja tarkasteltaessa hinnoittelu on huomattavasti 
monimutkaisempaa ja usein asiakaskohtaista. Myös erilaisten palveluiden, kuten 
asiakkaan verkonhallinnan liittäminen osaksi palvelupakettia vaikeuttaa asiakkaan 
mahdollisuutta vertailla hinnoittelua.  
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2.2 Vuoden 1994 tutkimuksen hintakorit 

Vuoden 1994 datasiirtohintatutkimusta4 varten luotiin hintakorit, joiden avulla voi-
tiin vertailla eri palveluiden kustannuksia toisiinsa. Korit laadittiin kiinteille ja pa-
kettiyhteyksille, nopeusluokille 9,6 kbit/s, 64 kbit/s ja 2 Mbit/s. Vuoden 1999 tut-
kimusta varten koria laajennettiin kattamaan myös nopeusluokka 34 Mbit/s. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hintakorissa kunkin tyyppipalvelun kuukausihinta-
taso muodostuu useista eri kustannuskomponenteista. Palvelun perustamiskustan-
nuksia tarkastellaan viiden vuoden investointina, jolloin kertaluonteiset ja siirtokel-
poisina verottomat maksut jaetaan tasaisesti viidelle vuodelle. Kuukausimaksut kä-
sitellään vuoden 1994 hintakorin mukaan toistuvina verollisina kustannuksina. Pa-
kettiyhteyksien tapauksessa tarkastellaan perustamis- ja kuukausimaksujen lisäksi 
liikenteestä aiheutuneita verollisia kustannuksia. 

2.2.1 Kiinteät yhteydet – 1994 hintakori 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 tutkimuksen mukainen, Suomen si-
säinen, kiinteän yhteyden datasiirron hintakori määritellään taulukon 1 mukaisesti. 
Korin hinta kuvaa palvelun käytöstä aiheutuvaa kuukausittaista kustannusta. 

Taulukko 1 Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 kiinteiden yhteyksien hintako-
rin määritelmä. 

1994 hintakorin määritelmä – kiinteät yhteydet 
Kertamaksut  
 Kytkentämaksu jaettuna kuukausittain tasan viidelle 

vuodelle (ilman alv, ks. oletukset) 
€/kk

Kuukausimaksut  
 Kuukausimaksu (sis. alv) €/kk
Yhteensä €/kk
Hintakorin oletukset 
– Kiinteä, hallittu, kahden vierekkäisen telealueen välinen kaksipisteyhteys. 
– Yhteyden molemmissa päissä 8 km:n tilaajajohdot ja modeemit. 
– Tiedonsiirtonopeudet 9,6 kbit/s, 64 kbit/s, 2 Mbit/s ja 34 Mbit/s. 
– Siirtokelpoiset maksut (lähinnä palvelun perustamiskustannukset) käsitellään 

verottomina, muut maksut sisältävät arvonlisäveron. 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
 

Operaattoreiden edustajat kritisoivat vuoden 1994 korissa käytettyä 8 km:n tilaaja-
johtoa, sillä näin pitkiä tilaajajohdon ei juurikaan jouduta käyttämään. Tästä syystä 
tässä tutkimuksessa käytettiin 5 km:n tilaajajohtoa, kuten vuosien 1997, 1999 ja 
2001 tutkimuksessa. Esimerkiksi Elisan tarjoama 5 km:n tilaajajohto kattaa lähes 

                                                      

4 Datasiirtopalveluiden hinnat, liikenne- ja viestintäministeriö, 1994 



 8  

kaikki Elisan toimialueella olevat käyttäjät ja Sonera ei toimita yli 3 km:n pituista 2 
Mbit/s:n tilaajajohtoa. 

2.2.2 Pakettiyhteydet – 1994 hintakori 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 tutkimuksen mukainen, Suomen si-
säinen, pakettiyhteyksien tyyppipalvelu määritellään taulukon 2 mukaisesti. Korin 
hinta kuvaa palvelun käytöstä aiheutuvaa kuukausittaista kustannusta. 

Taulukko 2 Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 pakettiyhteyksien hintakorin 
määritelmä. 

1994 hintakorin määritelmä – pakettiyhteydet 
Kertamaksut  
 Kytkentämaksu jaettuna kuukausittain tasan viidelle 

vuodelle (ilman alv, ks. oletukset) 
€/kk

Kuukausimaksut  
 Kuukausimaksu (sis. alv) €/kk
 Johtomaksu, 8 km (sis. alv) €/kk
 Looginen kanava (sis. alv) €/kk
Liikennemaksut (ks. liikenneoletukset)  
 Kutsumaksu (sis. alv) €/kk
 Aikamaksu (sis. alv) €/kk
 Tietomäärämaksu (sis. alv) €/kk
Yhteensä €/kk
Hintakorin oletukset 
- Pakettikytkentäinen datapalvelu (X.25). 
- Sisältää yhden 8 km:n tilaajajohdon ja yhden modeemin. 
- Tiedonsiirtonopeudet 9,6 kbit/s, 64 kbit/s ja 2 Mbit/s (Suomessa ei tarjota 2 

Mbit/s:n X.25 palvelua). 
- Siirtokelpoiset maksut (lähinnä palvelun perustamiskustannukset) käsitellään 

verottomina, muut maksut sisältävät arvonlisäveron. 
- Alennuksia ei huomioida. 
- Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
- Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
Liikenneoletukset 

Nopeus Kutsuja kuukaudessa Kutsun pituus Kutsun kesto
9,6 kbit/s 40 000 kpl 1500 tavua 2 s
64 kbit/s 100 000 kpl 1500 tavua 500 ms
2 Mbit/s 1 000 000 kpl 1500 tavua 20 ms

 

2.2.3 Kiinteät ulkomaan puoliyhteydet – 1994 hintakori 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 tutkimuksen mukainen, kiinteän ul-
komaan yhteyden datasiirron hintakori määritellään taulukon 3 mukaisesti. Korin 
hinta kuvaa palvelun käytöstä aiheutuvaa kuukausittaista kustannusta. Tässä tutki-
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muksessa ulkomaan puoliyhteystarkasteluun otettiin mukaan Ruotsi, Saksa, Iso-
Britannia ja USA. 

Taulukko 3 Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 kiinteiden ulkomaan puoliyh-
teyksien hintakorin määritelmä. 

1994 hintakorin määritelmä – kiinteät ulkomaan puoliyhteydet 
Kertamaksut  
 Kytkentämaksu jaettuna kuukausittain tasan viidelle 

vuodelle (ilman alv) 
€/kk

Kuukausimaksut  
 Kuukausimaksu (ilman alv) €/kk
Yhteensä €/kk
Hintakorin oletukset 
– Kiinteä puoliyhteys maasta toiseen. 
– Ilman tilaajajohtoja ja modeemeja. 
– Tiedonsiirtonopeudet 9,6 kbit/s, 64 kbit/s, 2 Mbit/s ja 34 Mbit/s. 
– Kaikki kustannukset käsitellään verottomina. 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
– Ulkomaisten palveluiden hinnat muutetaan Suomen markoiksi 1.10.2003 voi-

massa olleiden Suomen Pankin keskikurssien mukaan. 
 

2.3 OECD:n hintakorit 

OECD määrittelee hintakorit kiinteiden yhteyksien nopeusluokille 9,6 kbit/s, 64 
kbit/s ja 2 Mbit/s, sekä 9,6 kbit/s pakettikytketylle (X.25) datasiirtopalvelulle. 

2.3.1 Kiinteät yhteydet OECD:n hintakori 

OECD:n määrittelemä kiinteiden yhteyksien hintakori koostuu sadasta eripituisista 
kaksipisteyhteydestä. Hintakori määritellään taulukon 4 mukaisesti. Korin hinta ku-
vaa sadan yhteyden yhteenlaskettuja verottomia kustannuksia vuodessa, ilman pal-
velun perustamiskustannuksia. 

Verrattaessa hintoja muiden maiden OECD:n hintoihin on tarkistettava sisältävätkö 
ne liityntäjohdon, modeemit ja onko operaattoreiden tarjoama palvelutaso sama 
kuin Suomessa.  
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Taulukko 4 OECD:n kiinteiden yhteyksien hintakorin määritelmä. 

OECD:n hintakorin määritelmä – kiinteät yhteydet 
Kuukausimaksut  
 Kaksipisteyhteyden kuukausimaksut (ilman alv) €/vuosi
 2 km:n tilaajajohto (ilman alv) €/vuosi
 Kaksi modeemia (ilman alv) €/vuosi
Yhteensä (ilman alv) €/vuosi
Hintakorin oletukset 
– Kiinteä, vaihtelevan mittainen kaksipisteyhteys. 
– Tiedonsiirtonopeudet 9,6 kbit/s, 64 kbit/s, 2 Mbit/s ja 34 Mbit/s. 
– Ei sisällä palvelun perustamisesta aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia. 
– Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
– Ulkomaisten palveluiden hinnat muutetaan Suomen markoiksi 1.10.2003 voi-

massa olleiden Suomen Pankin keskikurssien mukaan. 
Liikenneoletukset 

Etäisyys (km) 2 20 50 100 200 500 
Yhteydet (kpl) 40 15 15 20 5 5 

Tämän raportin 
määritelmä 

paikallisalue tai 
toimilupa-alue 

telealueen sisäi-
nen 

vierekkäisten tele-
alueiden välinen 

 

2.3.2 Pakettiyhteydet OECD:n hintakori 

OECD:n määrittele pakettiyhteyden hintakorin taulukon 5 mukaisesti. Korin hinta 
kuvaa X.25-yhteyden arvonlisäverotonta vuosikustannusta. 
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Taulukko 5 OECD:n pakettiyhteyksien hintakorin määritelmä. 

OECD:n hintakorin määritelmä – pakettiyhteydet 
Kertamaksut  
 Kytkentämaksu jaettuna kuukausittain tasan viidelle 

vuodelle (ilman alv, ks. oletukset) 
€/vuosi

Kuukausimaksut  
 Kuukausimaksu (ilman alv) €/vuosi
Liikennemaksut (ks. liikenneoletukset)  
 Kutsumaksu (ilman alv) €/vuosi
 Aikamaksu (ilman alv) €/vuosi
 Tietomäärämaksu (ilman alv) €/vuosi
Yhteensä (ilman alv) €/vuosi
Hintakoirin oletukset 
– Pakettikytkentäinen datapalvelu (X.25). 
– Kori lasketaan tiedonsiirtonopeudelle 9,6 kbit/s. 
– Sisältää verkkopäätteen vuokran ja huollon. 
– Ei sisällä tilaajajohtoa eikä virtuaaliyhteyttä. 
– Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
– Ulkomaisten palveluiden hinnat muutetaan Suomen markoiksi 1.10.2003 voi-

massa olleiden Suomen Pankin keskikurssien mukaan. 
Liikenneoletukset 

Paikallisyhteys Kaukoyhteys 
Kutsujen osuus 40 % 60 % 
Siirrettävä tietomäärä 5000 segmenttiä5/kutsu 9000 segmenttiä/kutsu 
Kutsujen jakautuma klo 05:00 10 % 

klo 11:00 75 % 
klo 20:00 15 % 

klo 05:00 10 % 
klo 11:00 75 % 
klo 20:00 15 % 

Laskettu kutsun pituus 4 min 27 s 8 min 
Kutsuja vuodessa 1224 1224 

 

Verrattaessa hintoja muiden maiden OECD:n hintoihin on tarkistettava sisältävätkö 
ne tilaajajohdon, modeemit ja onko operaattoreiden tarjoama palvelutaso sama kuin 
Suomessa.  

                                                      

5 Yksi segmentti on 64 tavua, eli 5000 segmenttiä on noin 312 kilotavua ja 9000 segmenttiä 
on 563 kilotavua 
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2.4 ISDN-yhteydet 

Alkuperäisessä liikenne- ja viestintäministeriön datasiirtohintatutkimuksessa ei 
määritelty omaa hintakoria ISDN-palveluille, eikä ISDN-palveluille laskettu liiken-
ne- ja viestintäministeriön tai OECD:n hintakorien arvoa. Jotta ISDN-palveluita 
voitaisiin verrata yhteismitallisesti laadittiin vuoden 1999 tutkimuksessa oletukset, 
joiden perusteella eri hintakorien hinnat voidaan laskea. Oletuksen on esitetty tau-
lukossa 6. ISDN-hintakorissa käytetään vain yhtä 64 kbit/s:n datakanavaa. Hintako-
rin oletusten avulla voidaan laskea ISDN-palveluille sekä liikenne- ja viestintämi-
nisteriön että OECD:n hintakorien arvot. 

Taulukko 6 ISDN-yhteyksien hintakorien laskemisen oletukset. 

Hintakorin oletukset 
– Arvo lasketaan yhdelle ISDN-perusliittymälle (2B+D). 
– Yhteyteen kuuluu ISDN-verkkopääte S-rajapinnalla, mutta ei ISDN-modeemia. 

Tällöin verkkopäätteeseen voidaan liittää ISDN-laitteita. 
– Ei sisällä a/b-rajapintaa, joten analogista puhelinta ei voida asentaa liittymään.  
– Tiedonsiirtonopeutena 2 × 64 kbit/s, joista käytetään vain toista datakanavaa 

(64 kbit/s). 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Korin arvo lasketaan kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä voi-

massa olevan hinnaston mukaan. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
 

2.5 ADSL- ja kaapelimodeemipalvelut 

ADSL- ja kaapelimodeemipalveluita tarkasteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2001 
datasiirtopalveluiden hinnat -tutkimuksissa. ADSL- ja kaapelimodeemipalvelut ovat 
hinnoittelultaan huomattavasti yksinkertaisempia, kuin alunperin mukana olevat 
palvelut. Aiemmin ADSL-liittymiin kuuluvat palvelut ja liittymän nopeus vaihteli-
vat suuresti, jolloin palveluiden vertailu toisiinsa nähden oli vaikeaa. Nyt tilanne on 
selkeytynyt, ja eri operaattorien tarjoamat liittymät muistuttavat läheisesti toisiaan.  

Muiden palveluiden tarkastelemisessa käytetyt hintakorit eivät sellaisenaan sovellu 
ADSL- ja kaapelimodeemipalveluiden vertailemiseen. Vuoden 2001 tutkimuksessa 
laadittiin yksinkertaistettu hintakori ADSL-liittymien vertailua helpottamaan. 
ADSL- ja kaapelimodeemipalveluiden hintakori on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7 ADSL- ja kaapelimodeemipalveluiden hintakorien laskemisen oletukset. 

Hintakorin oletukset 
– Arvo lasketaan eri nopeuksisille ADSL- ja kaapelimodeemipalveluille. 
– Yhteyteen kuuluu ADSL- tai kaapelimodeemi ja saman tarjoajan internet-

yhteys. 
– ADSL-yhteyden hintaan ei lasketa kuuluvaksi tarvittavan puhelinliittymän kuu-

kausimaksuja. 
– ADSL-yhteyksissä ilmoitetaan operaattorilta käyttäjälle ja käyttäjältä operaatto-

rille olevat tiedonsiirtonopeudet. 
– Alennuksia ei huomioida. 
– Kunkin vuoden korin arvo on muutettu vastaamaan 1.10.2003 kustannustasoa 

elinkustannusindeksin avulla. 
 

2.6 Vertailtavat datasiirtotuotteet 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa kartoitettavien datasiirtopalveluiden 
käyttökohteita yleisellä tasolla. Taulukossa 8 on kuvattu eri palveluiden ominai-
suuksia ja tyypillisiä käyttökohteita. Eri palveluiden hintatietoja on esitetty luvussa 
3.6 Datasiirtotuotteiden vertailu. 

Taulukko 8 Tutkimuksessa tarkasteltavien tuotteiden yleisimmät käyttökohteet. 

datasiirtopalvelu kuvaus ja käyttökohde 
kiinteät yhteydet Kiinteää yhteys soveltuu kahden toimipisteen väliseen data-

siirtoon. Kiinteitä yhteyksiä käytetään yritysten lähiverkkojen 
ja puhelinvaihteiden yhdistäminen sekä valvontaverkkoihin. 

Frame Relay (FR) FR muistuttaa kiinteää yhteyttä, mutta sen avulla voidaan 
rakentaa tähtimäisiä verkkoja. FR on pakettikytkentäinen 
laadun takaava teknologia. FR-verkon siirtonopeudet vaihte-
levat 64 kbit/s–2 Mbit/s. 

ISDN-palvelu ISDN on digitaalinen puhelinliittymä. Sen merkitytys datasiir-
toon vähenemässä. ISDN:n nopeus datasiirrossa on yhdellä 
kanavalla 64 kbit/s ja kahdella 128 kbit/s. 

ADSL ADSL:n avulla voidaan puhelinverkon kuparipareissa siirtää 
dataa 256 kbit/s–8 Mbit/s. ADSL-yhteyksiä käytetään lähin-
nä kotikäytössä ja pienten toimistojen kytkemisessä yritys-
ten lähiverkkoihin. 

ATM ATM on ISDN:n seuraajaksi suunniteltu tiedonsiirtoprotokol-
la. Se ei ole yleistynyt loppukäyttäjä yhteyksissä, mutta ope-
raattoreiden alueelliset ADSL-runkoverkot on usein raken-
nettu ATM:n avulla. ATM-verkon nopeudet ovat 155 Mbit/s–
622 Mbit/s. 

IP Suorat IP-yhteydet operaattoreille ovat korvanneet useissa 
tapauksissa kiinteät ja FR-yhteydet. IP-liittymät ovat edulli-
sia ja yksinkertaisia toteuttaa. Niiden nopeudet vaihtelevat 
2 Mbit/s:n ja 1 Gbit/s:n välillä. IP on kuitenkin OSI-mallin 
3:nnen tason protokolla, ja sen käyttämä siirtoyhteys on 
usein toteutettu edellä esitellyillä tai Ethernet-tekniikalla. 
Tämän vuoksi IP-liittymiä on vaikea vertailla muihin datasiir-
totuotteisiin. 
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3 KOTIMAISET DATASIIRTOPALVELUT JA NIIDEN 
HINNOITTELUPERUSTEET 

Tässä luvussa käydään läpi merkittävimmät Suomessa tarjottavat datasiirtopalvelut. 
Aluksi käsitellään kiinteät yhteydet ja kytkentäiset X.25- sekä ISDN-yhteydet. Tä-
män jälkeen vertaillaan ADSL- ja kaapelimodeemipalveluita. Luvussa luodaan kat-
saus myös IP-, FR- ja ATM-palveluihin. Lopuksi tarkastellaan eri palveluiden hin-
tatasoa. 

3.1 Kiinteiden yhteyksien palvelut 

Kiinteiden yhteyksien palveluiden hintatarkastelussa käytetyt hintatiedot on koottu 
liitteenä olevaan taulukkoon L1. 

3.1.1 Kiinteiden yhteyksien tekniikka 

Kiinteät yhteydet perustuvat ITU-TS:n standardiin G.703, joka määrittelee siirtoyh-
teyden fyysisen ja sähköisen liitynnän sekä tiedonsiirtokanavan loogiset rakenteet. 
Kiinteiden yhteyksien nopeudet voivat G.703:n mukaan vaihdella 64 kbit/s:n por-
tain välillä 64 kbit/s–2 Mbit/s. 

Kiinteitä yhteyksiä käytetään yleensä silloin, kun tiedonsiirrossa tarvitaan jatkuvaa 
yhteyttä, taattua kaistaa tai pieniä viiveitä. Kiinteät yhteydet tarjoavat käyttäjälle 
mahdollisuuden siirtää dataa riippumatta sen muodosta, sillä yhteys ei rajoita tie-
donsiirrossa käytettäviä protokollia. Tästä syystä kiinteät yhteydet muodostavat 
useassa tapauksessa alustan muille arvopalveluille. Lisäksi kiinteiden yhteyksien 
verkon kapasiteetti on aina käytettävissä. 

Suomessa kiinteiden yhteyksien runkoverkot on toteutettu varmennettuina ja uudel-
leenväylöittävinä. Runkoverkon avulla voidaan rakentaa yksittäisiä yhteyksiä tai 
laajoja maankattavia verkkorakenteita. 

3.1.2 Elisa DigiLink 

Tuotteen kuvaus. DigiLink on Elisa Oyj:n vuodesta 1985 alkaen tarjoama synkro-
ninen, digitaalinen datasiirtoyhteys, joka voidaan toteuttaa kaksi- tai monipisteyhte-
yksinä. Asiakkaat liittyvät palveluun joko modeemin tai asiakassolmun välityksellä.  

DigiLinkin tiedonsiirtonopeudet ovat 9,6 kbit/s–2 Mbit/s. DigiLink soveltuu jatku-
vaan, lyhyitä vasteaikoja edellyttävien tiedonsiirtoratkaisujen toteuttamiseen.  

Hinnoittelu. DigiLinkin kustannukset koostuvat palvelun aloittamisen yhteydessä 
perittävistä kertamaksuista ja toistuvista kuukausimaksuista.  

Vuoden 1994 hintakori. Taulukossa 9 on esitetty Elisan (vuonna 1999 Finnet-
yhtiöiden) tarjoamien kiinteiden yhteyksien hintakehitys vuosina 1999–2003 lii-
kenne- ja viestintäministeriön vuonna 1994 määrittelemän hintakorin mukaan. 
Vuoden 1994 korista poiketen DigiLink-hinnoissa on käytetty 5 km:n tilaajajohtoa; 
muuten korin hinnat vastaavat määrittelyä (ks. 2.2.1 Kiinteät yhteydet – 1994 hinta-
kori). Yksityiskohtaisemmat laskelmat korin hinnasta sekä vuosien 1996–2003 ar-
vot ovat liitteenä olevassa taulukossa L2. 
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Taulukko 9 Elisa DigiLinkin vuoden 1994 hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–2003 
(€/kk). 

Nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 675 717 695 560 553
64 kbit/s 904 717 695 560 553
2 Mbit/s  3 443 2 573 2 246 1 809 1 343
34 Mbit/s – – – – –

 

OECD:n hintakori. Taulukossa 10 on esitetty Elisan (vuonna 1999 Finnet-
yhtiöiden) tarjoamien kiinteiden yhteyksien hintakehitys vuosina 1999–2003 
OECD:n hintakorin mukaisesti (ks. 2.3.1 Kiinteät yhteydet OECD:n hintakori). Yk-
sityiskohtaisemmat laskelmat sekä vuosien 1997–2003 arvot ovat liitteenä olevassa 
taulukossa L3. 

Taulukko 10 Elisa DigiLinkin OECD:n hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–2003 
(€/vuosi). 

nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 355 011 396 385 396 385 395 460 395 460
64 kbit/s 355 011 396 385 396 385 395 460 395 460
2 Mbit/s  1 480 390 1 256 364 1 186 129 1 123 740 1 029 600
34 Mbit/s – – – – –

 

3.1.3 Sonera FastNet 

Tuotteen kuvaus. FastNet on Soneran vuodesta 1992 alkaen tarjoama synkroninen, 
digitaalinen datasiirtoyhteys, joka voidaan toteuttaa kaksi- tai monipisteyhteyksinä. 
Asiakkaat liittyvät palveluun joko modeemin tai asiakassolmun välityksellä. Palve-
lua käytetään suurten tietomäärien siirrossa ja haluttaessa nopeita vasteaikoja. Li-
säksi palvelu soveltuu erilaisten runko- ja vaihdeverkkojen toteutukseen.  

Hinnoittelu. FastNetin kustannukset koostuvat palvelun aloittamisen yhteydessä 
perittävästä kertamaksuista ja toistuvasta kuukausimaksuista. Asiakassolmuliittymät 
suunnitellaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

Vuoden 1994 –hintakori. Taulukossa 11 on esitetty Soneran tarjoamien kiinteiden 
yhteyksien hintakehitys vuosina 1999–2003 liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 
1994 määrittelemän hintakorin mukaan. Vuoden 1994 korista poiketen FastNet-
hinnoissa on käytetty 5 km:n tilaajajohtoa, kuten Elisan tapauksessa. Muuten korin 
hinnat vastaavat liikenne- ja viestintäministeriön määrittelyä (ks. 2.2.1 Kiinteät yh-
teydet – 1994 hintakori). Yksityiskohtaisemmat laskelmat korin hinnasta ja vuosien 
1994–2003 arvot ovat liitteenä olevassa taulukossa L4. 
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Taulukko 11 Sonera FastNetin vuoden 1994 hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–
2003 (€/kk). 

nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s6 – – – – –
64 kbit/s 827 446 432 350 345
2 Mbit/s  3 212 1 294 1 253 1 133 1 117
34 Mbit/s – – – – –

 

OECD:n hintakori. Taulukossa 12 on esitetty Soneran tarjoamien kiinteiden yhte-
yksien hintakehitys vuosina 1999–2003 OECD:n hintakorin mukaisesti (ks. 2.3.1 
Kiinteät yhteydet OECD:n hintakori). Yksityiskohtaisemmat laskelmat korin hin-
nasta ja vuosien 1997–2003 arvot ovat liitteenä olevassa taulukossa L5. 

Taulukko 12 Sonera FastNetin OECD:n hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–2003. 2 
Mbit/s:n yhteys ei sisällä tilaajajohtoa eikä modeemeja (€/vuosi). 

nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s – – – – –
64 kbit/s 552 699 327 765 327 765 282 900 282 900
2 Mbit/s  1 601 586 976 735 976 735 887 940 887 940
34 Mbit/s – – – – –

 

3.1.4 Kiinteiden yhteyksien vertailu 

Kuvissa 3 ja 4 tarkastellaan kiinteiden yhteyksien hintakehitystä liikenne- ja viestin-
täministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan nopeusluokille 9,6 kbit/s, 64 kbit/s, 
ja 2 Mbit/s.  

Hitaimpien 9,6 kbit/s ja 64 kbit/s:n palveluiden hintataso on kääntynyt jälleen las-
kuun muutaman vuoden vakiintuneemman jakson jälkeen. Syynä tähän on ensisijai-
sesti kilpailevien tuotteiden, kuten ADSL:n ja kaapelimodeemien, tulo markkinoil-
le. Sen sijaan Elisan tarjoamien 2 Mbit/s:n tuotteiden hinnat ovat laskeneet voimak-
kaasti viimeisten vuosien aikana. Nopeampien palveluiden hintatietoja ei ollut saa-
tavilla, koska nämä palvelut yleensä hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

Tuloksia tarkastellessa on huomioitava liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 
1994 hintakorin oletukset: kori kuvaa telealueiden välistä liikennettä ja palvelun pe-
rustamiskustannukset poistetaan viidessä vuodessa tasapoistoin. Lisäksi on huomi-
oitava, että 2 Mbit/s:n tuotteet eroavat toisistaan: Soneran kohdalla on tarkasteltu 
yhteyksiä ilman liityntäjohtoa ja modeemeita, kun taas Elisan palvelu sisältää nämä 
komponentit. Tästä syystä 2 Mbit/s:n hintakorien arvoja ei voida suoraan verrata 
toisiinsa, vaan tutkimuksen rajoitukset on syytä pitää mielessä. 

                                                      

6 9,6 kbit/s:n FastNetista ei enää julkaista hinnastoja, koska tuotetta ei enää aktiivisesti myy-
dä. 
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Kuva 3 Elisan ja Soneran tarjoamien kiinteiden (9,6 kbit/s ja 64 kbit/s) yhteyksien 

hintakehitys liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mu-
kaan vuosina 1999–2003 (€/kk). 
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Kuva 4 Elisan ja Soneran tarjoamien kiinteiden (2 Mbit/s ja 34 Mbit/s) yhteyksien 

hintakehitys liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mu-
kaan vuosina 1999–2003. FastNet-palvelu ei sisällä tilaajajohtoa eikä mo-
deemia (€/kk). 

Kuvissa 5 ja 6 on kuvattu kiinteiden yhteyksien OECD:n hintakorin mukainen hin-
takehitys vuosina 1999–2003. OECD:n koreista tehdyt havainnot ovat hyvin saman 
suuntaisia kuin liikenne- ja viestintäministeriön hintakorien arvoista tehdyt. Hinta-
koreilla lasketut tuotteiden hinnat ovat vain suuntaa antavia, sillä ne perustuvat ope-
raattoreihin listahintoihin, vaikka suurin osa palveluista räätälöidään asiakkaiden 
tarpeiden mukaan.  
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Kuva 5 Elisan ja Soneran tarjoamien kiinteiden (9,6 kbit/s ja 64 kbit/s) yhteyksien 
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Kuva 6 Elisan ja Soneran tarjoamien kiinteiden (2 Mbit/s ja 34 Mbit/s) yhteyksien 

hintakehitys OECD:n hintakorin mukaan vuosina 1999–2003. FastNet-
palvelu ei sisällä tilaajajohtoa eikä modeemia (€/vuosi). 

Tutkimuksessa havaittiin, että 34 Mbit/s:n palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti, 
joten niitä ei voida vertailla tässä tutkimuksessa käytettyjen mittareiden avulla. Tä-
män lisäksi 34 Mbit/s:n yhteyksien tarkastelua vaikeuttaa liityntä, joka nykyään 
joudutaan lähes poikkeuksetta rakentamaan tilaajalle tapauskohtaisesti. Näistä syis-
tä tässä tutkimuksessa ei määritetty 34 Mbit/s:n palveluiden hintakorien arvoja. 

3.2 Kytkentäiset X.25-palvelut 

Suomessa maan sisäisiä ja ulkomaille suuntautuneita kytkentäisiä X.25-yhteyksien 
datasiirtopalveluita tarjoavat Elisa ja Sonera. Molemmilla palveluntarjoajilla on 
myös X.28- ja X.32-protokolliin perustuvia palveluita, mutta näitä ei tarkastella täs-
sä tutkimuksessa, sillä niiden hintakehitys seuraa X.25-yhteyden kehittymistä. 

X.25-standardin mukaisten liityntöjen myynti on käytännössä loppunut ja nykyään 
X.25-liittymiä käytetään lähinnä pankki- ja luottokorttimaksupäätteiden liitynnöis-
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sä. OECD on lopettanut X.25-palvelun hintatietojen keräämisen, eikä niitä enää 
vertailla OECD:n hintakorissa. Yhteenveto tutkittujen palveluiden hintatiedoista on 
liitteenä olevassa taulukossa L6. 

3.2.1 X.25-verkot 

X.25-protokolla kuuluu laajaan X-protokolla perheeseen, jossa on määritelty 14 eri 
tiedonsiirtoprotokollaa. X.25 on synkroninen yhteystapa ja liittyminen verkkoon ta-
pahtuu verkkopäätteen tai modeemin avulla kiinteää tilaajajohtoa käyttäen. Samasta 
liittymästä voidaan muodostaa useita rinnakkaisia virtuaaliyhteyksiä verkon läpi. 
X.25-standardi määrittelee tiedonsiirtonopeudet välille 1,2 kbit/s–2 Mbit/s, mutta 
Suomessa tarjottujen tuotteiden nopeudet vaihtelevat välillä 2,4 kbit/s–256 kbit/s. 

3.2.2 Elisa FinPak 

Tuotteen kuvaus. FinPak on Elisan tarjoama pakettikytkentäinen datasiirtopalvelu. 
Pakettiverkkoon liitytään X.25-, X.28- tai X.32-standardien mukaisilla protokollilla 
ja FinPak tarjoaa käyttäjille liityntänopeudet 2,4 kbit/s–128 kbit/s. 

Hinnoittelu. FinPakin kustannukset koostuvat palvelun aloittamisen yhteydessä pe-
rittävästä kertamaksuista, kuukausimaksuista ja liikennemäärämaksuista. Liikenne-
määrämaksut kotimaassa koostuvat ainoastaan siirrettävästä datamäärästä, ei kutsun 
muodostamisesta tai kutsunkestosta. 

FinPak-tuotetta myyvä Elisa ei hinnoittele erikseen yli 5 kilometrin liityntäjohtoja. 
Tästä syystä tässä tutkimuksessa käytettiin apuna lisäkilometrien laskemisessa Eli-
san julkaisemaa ”Valtakunnallisten Datatie-liittymien lisäkilometrit” -hinnastoa. 
Hinnastossa on ilmoitettu yhteyden lisäkustannus alkavalta viideltä kilometriltä. 
Tämän avulla laskettiin tilaajajohdon pidennys 5 km:stä 8 km:iin, joka on 
16,20 €/kk (ilman alv). 

Vuoden 1994 hintakori. Taulukossa 15 on esitetty Elisan tarjoamien pakettiyhteyk-
sien hintakehitys vuosina 1999–2003 liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 1994 
määrittelemän hintakorin mukaan (ks. 2.2.1 Kiinteät yhteydet – 1994 hintakori). 
Yksityiskohtaisemmat laskelmat ja korin arvo vuosina 1987–2003 ovat liitteenä 
olevissa taulukoissa L7 ja L8. 

Taulukko 13 Elisa FinPakin vuoden 1994 hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–2003 
(€/kk). 

Nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 789 771 747 726 689
64 kbit/s 1 994 1 950 1 888 1 843  1 793

 

OECD:n hintakori. Taulukossa 16 on esitetty Elisan tarjoamien pakettiyhteyksien 
hintakehitys vuosina 1999–2003 OECD:n hintakorin mukaisesti (ks. 2.3.1 Kiinteät 
yhteydet OECD:n hintakori). Yksityiskohtaisemmat laskelmat ja korin arvo vuosina 
1995–2003 ovat liitteenä olevassa taulukossa L9. 
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Taulukko 14 Elisa FinPakin OECD:n hintakorin arvon kehitys vuosina 1997–2003 
(€/vuosi). 

Nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 4 974 4 974 4 974 5 055 4 823

 

3.2.3 Sonera DataPak 

Tuotteen kuvaus. DataPak on Soneran tarjoama pakettikytkentäinen datasiirtopal-
velu. Pakettiverkkoon liitytään X.25-, X.28- tai X.32-standardien mukaisilla proto-
kollilla ja DataPak tarjoaa käyttäjille liityntänopeudet 2,4 kbit/s–256 kbit/s. 

Hinnoittelu. DataPakin kustannukset koostuvat palvelun aloittamisen yhteydessä 
perittävästä kertamaksuista, kuukausimaksuista ja liikennemäärämaksuista. Liiken-
nemäärämaksut riippuvat siirrettävästä datamäärästä, kutsujen määrästä ja niiden 
kestosta.  

Vuoden 1994 hintakori. Taulukossa 17 on esitetty Soneran tarjoamien pakettiyhte-
yksien hintakehitys vuosina 1999–2003 liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 
1994 määrittelemän hintakorin mukaan (ks. 2.2.2 Pakettiyhteydet – 1994 hintakori). 
Yksityiskohtaisemmat laskelmat ja korin arvo vuosina 1987–2003 ovat liitteenä 
olevissa taulukoissa L10 ja L11. 

Taulukko 15 Sonera DataPakin vuoden 1994 hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–
2003 (€/kk). 

nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 805 787 762 726 716
64 kbit/s 2 033 1 989 1 926 1 896 1 871

 

OECD:n hintakori. Taulukossa 18 on esitetty Soneran tarjoamien pakettiyhteyksi-
en hintakehitys vuosina 1999–2003 OECD:n hintakorin mukaisesti (ks. 2.3.2 Paket-
tiyhteydet OECD:n hintakori). Yksityiskohtaisemmat laskelmat sekä korin arvo 
vuosina 1995–2003 ovat liitteenä olevassa taulukossa L9. 

Taulukko 16 Sonera DataPakin OECD:n hintakorin arvon kehitys vuosina 1999–2003 
(€/vuosi). 

Nopeus 1999 2000 2001 2002 2003
9,6 kbit/s 4 827 4 827 4 827 5 037 5 037

 

3.2.4 X.25-palveluiden vertailu 

Kuvassa 7 on verrattu keskenään Elisan ja Soneran tarjoamien eri nopeuksisten 
X.25-liityntöjen hintakehitystä liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 1994 julkai-
seman hintakorin mukaan. Kuvasta voidaan havaita, että Elisan ja Soneran tarjo-
amien tuotteiden hinnat ovat samalla tasolla. Yhtälailla voidaan havaita, että palve-
luiden hinnat eivät juurikaan ole muuttuneet viimeiseen seitsemään vuoteen. Syynä 
tähän on ollut X.25-palveluden laimea kysyntä. Uusia X.25-liittymiä ei enää myydä 
aktiivisesti Suomessa eikä ulkomailla. 
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Kuva 7  Elisan ja Soneran tarjoamien X.25-pakettiyhteyksien (9,6 kbit/s ja 64 kbit/s) 

hintakehitys liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mu-
kaan vuosina 1987–2003 (€/kk). 

Kuvassa 8 on tarkasteltu X.25-liittymien hinnankehitystä sekä OECD:n että liiken-
ne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan. Vertailussa voidaan 
tehdä samat johtopäätökset kuin pelkästä liikenne- ja viestintäministeriön korista. 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja OECD:n hintakorien varsin huomattava kuu-
kausihinnan ero johtuu korien erilaisuudesta: OECD:n koriin ei kuulu yhteyden pe-
rustamisen kustannuksia, tilaajajohtoa eikä veroja. 
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Kuva 8 Elisan ja Soneran tarjoamien X.25-pakettiyhteyksien (9,6 kbit/s) hintakehi-

tys liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 ja OECD:n hintakorien 
mukaan vuosina 1987–2003 (€/kk). 

Kuvassa 9 on vertailtu Elisan ja Soneran tarjoamien X.25-liittymien hintaa eri lii-
kennemäärillä. Vaaka-akselilla on kuvattu kutsujen lukumäärä vuorokaudessa ja 
pystyakselilla yhden kutsun keksimääräinen pituus. Näin muodostuneeseen tasoon 
on kuvattu kullakin yhdistelmällä edullisin palvelu. Soneran tarjoamat DataPak-
palvelut ovat edullisimpia, jos siirrettävät datamäärät ovat verrattain suuria, kun 
taas Elisan FinPak-tuotteet ovat edullisempia pienemmillä datamäärillä. Samoin ha-
vaitaan, että 9,6 kbit/s:n X.25-liittymästä kannattaa siirtyä nopeampaan liittymään 
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vain, jos 9,6 kbit/s:n palvelun tiedonsiirtokapasiteetti ei riitä. Kaikkiaan, riippumat-
ta kutsujen lukumäärästä tai niiden pituudesta, Elisan ja Soneran hinnat olivat hyvin 
lähellä toisiaan eri nopeusluokilla. 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000

Kutsuja/vuorokausi

K
ut

su
n 

pi
tu

us
 (k

ilo
ta

vu
a)

Elisa 9,6 kbit/s Elisa 64 kbit/s Sonera 9,6 kibt/s Sonera 64 kbit/s  
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pituus. 

3.3 IP-, FR- ja ATM-palvelut 

Suurin osa nykyisin asiakkaalle myytävistä verkkototeutuksista on IP-liittymiä. 
Nämä yhteydet rakentuvat yleensä ATM:n, FR:n tai Ethernetin päälle. Selvästi on 
nähtävissä, että IP:aan perustuvat liityntäratkaisut tulevat syrjäyttämään muut tek-
nologiat. Hintatason kartoituksen kannalta IP-, FR- tai ATM-palvelut ovat ongel-
mallisia, sillä liittymät räätälöidään asiakaan tarpeen mukaisiksi. Tällöin liitynnän 
hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: liityntäjohdon pituus ja tyyppi, rei-
tittimen koko ja muut aktiivilaitteet, laitteiden ylläpito ja huolto, yhteyden siirtoka-
pasiteetti, lisäpalvelut, kuten internet-palvelut ja sähköposti, liityntäprotokollat ja 
palvelun laatutakuut (SLA, Service Level Agreement). Näistä syistä tässä tutkimuk-
sessa ei vertailtu IP-, FR- tai ATM-palveluiden hintoja, vaan luotiin ainoastaan ku-
va tarjotuista tuotteista ja niiden ominaisuuksista. 

3.3.1 IP-, FR- ja ATM-verkot 

Internet Protocol. IP (Internet Protokolla) on laajalle levinnyt, eri sovellusten väli-
seen kommunikointiin kehitetty tiedonsiirtoprotokolla. IP-verkot ovat hyvin yleis-
käyttöisiä – niitä voidaan hyödyntää riippumatta käytetystä sovelluksista, tiedonsiir-
tonopeuksista tai tiedon muodosta. IP-verkkojen perusajatuksena on muodostaa 
yleinen liityntärajapinta, jonka avulla IP-verkkojen palvelut pystytään tarjoamaan 
käyttäjille riippumatta runkoverkon teknologiasta, päätelaitteista tai sovelluksista. 

IP-verkot perustuvat pakettivälitteiseen TCP/IP-tiedonsiirtoprotokollaan. Asiakkaan 
Ethernet-pohjaiset lähiverkot liitetään asiakasreitittimen avulla IP-runkoverkkoon. 
Runkoverkko koostuu reitittimistä ja niiden välisistä, eri teknologioilla toteutetuista 
yhteyksistä. Tunnetuin IP-protokollaan perustuva verkko on internet. 
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IP on suurelta osalta syrjäyttänyt muut tiedonsiirtoprotokollat asiakasliityntätasolta, 
sillä IP-verkot soveltuvat lähes kaiken tyyppisen datan siirtoon. IP:hen on sisällytet-
ty lähes kaikki ATM-verkkojen ominaisuudet, kuten laatuluokat ja kapasiteettivara-
ukset. Asiakkaille tarjotut tuotteet on koostuvat sekä datasiirto- että lisäarvopalve-
luista, jolloin IP-palveluiden hintatason vertaileminen on vaikeaa. Lisäksi IP-
liityntä räätälöidään usein jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin hintatason 
vertailtavuus heikkenee entisestään 

Frame Relay. FR (kehysvälitys) on OSI-mallin siirtoyhteystason protokolla, joka 
on kehitetty X.25-tiedonsiirtoprotokollasta nopeaa ja purskeista datasiirtoa varten. 
FR-verkkoon määritellään kiinteä, looginen yhteys (PVC, Permanent Virtual Cir-
cuit), jossa data siirretään vaihtelevan pituisina kehyksinä. FR soveltuu hyvin verk-
kojen yhdistämisen. FR mahdollistaa loogisesti suljettujen verkkojen rakentamisen, 
minkä takia FR:ää käytetään muun muassa pankkien verkkoina. Loogisille yhteyk-
sille voidaan määritellä ennalta kaistanleveys. Käytetyt nopeudet vaihtelevat 64 
kbit/s ja 2 Mbit/s välillä. FR-liityntä on kallis varsin ADSL-liittymmin verrattuna, 
ja tästä syystä FR:n käyttö on vähentymässä varsinkin IP-VPN (Virtual Private 
Network) -verkkojen ja ADSL-yhteyksien yleistymisen myötä. 

Asyncronous Tranfer Mode. ATM (asynkroninen toimintamuoto) on OSI-mallin 
siirtoyhteystason tiedonsiirtoprotokolla, jonka avulla voidaan siirtää erityyppistä 
tietoa, kuten puhetta, dataa tai videota. ATM voidaan siirtotekniikkana rinnastaa 
FR-tekniikkaan sillä erolla, että ATM:ssa tieto välitetään kiinteän mittaisina soluina 
vaihtelevan mittaisen kehysten sijaan. Tällä hetkellä ATM:n avulla voidaan tarjota 
nopeuksia muutamista kilobiteistä aina 622 Mbit/s:ssa asti. Merkittävin ATM:n 
ominaisuus on sen sisältämä palveluiden laadun luokittelu, jonka avulla voidaan lii-
kenteelle antaa prioriteetti, maksimiviive ja sen sallittu vaihteluväli sekä kaistanle-
veys. 

ATM kehitettiin 1990-luvun alussa ISDN:ää seuraavaksi laajakaistatekniikaksi, 
mutta se ei kuitenkaan yleistynyt odotetulla tavalla. Syinä tähän olivat lähinnä IP-
verkkojen nopean yleistymisen ja ATM:n raskas rakenne. ATM:n merkitys on vä-
henemässä, sitä käytetään enää harvoissa runkoverkon yhteyksissä ja muutamissa 
erityssovelluksissa. ATM:n avulla voidaan myös tarjota suoria datayhteyksiä lop-
pukäyttäjille, mutta tämä ratkaisu ei ole yleistynyt.  

3.3.2 Elisa Yritysverkko 

Tuotteen kuvaus. Yritysverkko on Elisan tarjoama tiedonsiirron kokonaispalvelu, 
joka kattaa sekä lähiverkkojen yhdistämisen että yhteydet julkisiin tietoverkkoihin. 
Palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti. 

LanLink perustuu pääasiassa TCP/IP-pohjaiseen reititykseen, jossa asiakkaan Et-
hernet-pohjaisen lähiverkon liikenne ohjataan joko julkisiin verkkoihin tai asiak-
kaan toisiin toimipisteisiin. IP:n lisäksi LanLinkin tukee sekä ATM- että FR-
liityntöjä. LanLink tarjoaa tiedonsiirtonopeudet välillä 64 kbit/s–155 Mbit/s. 

Hinnoittelu. LanLink-palvelussa kokonaiskustannukset koostuvat liittymismaksusta 
ja kiinteästä, liittymän kapasiteetista riippuvasta, kuukausimaksusta. Liikennemak-
suja ei veloiteta erikseen. Hinnoittelu on asiakaskohtaista. 
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3.3.3 Sonera DataNet 

Tuotteen kuvaus. DataNet on Soneran tarjoama tiedonsiirron kokonaispalvelu, jon-
ka avulla yrityksen lähiverkot voidaan yhdistää toisiinsa tai julkisiin tietoverkkoi-
hin. Palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti. 

Hinnoittelu. DataNet-palvelussa kokonaiskustannukset koostuvat liittymismaksusta 
ja kiinteästä liittymän kapasiteetista riippuvasta kuukausimaksusta. Liikennemaksu-
ja ei veloiteta erikseen. Hinnoittelu on asiakaskohtaista. 

3.3.4 IP, FR ja ATM –palveluiden vertailu7  

Kiinteiden IP-liittymien verottomat asennusmaksut vaihtelevat noin 300 eurosta 
1 000 euroon. Kuukausimaksut vaihtelevat välillä 150–2 000 euroa kuukaudessa 
riippuen liittymän nopeudesta. 

Tällä hetkellä tyypillisen FR-liittymän veroton hinta vaihtelee välillä 150–1 500 eu-
roa kuukaudessa liittymän nopeuden ollessa 64 kbit/s–2 Mbit/s. FR-liittymien liit-
tymismaksut vaihtelevat muutamasta sadasta aina kahteen tuhanteen euroon asti. 

3.4 Digitaalisen puhelinverkon kytkentäiset datasiirtopalvelut – ISDN 

ISDN-standardi (Integrated Services Digital Network) kehitettiin 1980-luvulla digi-
taaliseksi monipalveluverkoksi, jolle odotettiin nopeaa yleistymistä. Näin ei kuiten-
kaan käynyt. Internetin kotikäytön yleistymisen myötä ISDN-palveluiden kysyntä 
alkoi kasvaa, sillä ISDN:n avulla pystytään tarjoamaan nopeampaa internet-
liityntää, kuin analogisten modeemien avulla ja samalla saatiin toinen linja puheel-
le. Kotikäytön lisäksi ISDN:ää on käytetty pienten yritysten datasiirtoratkaisuissa. 
Laajakaistayhteyksien yleistymisen myötä ISDN:n merkitys liityntätekniikkana on 
vähentynyt. ISDN:n käyttömahdollisuuksia on lisännyt viime aikoina esitellyt kiin-
teähintaiset ISDN-yhteydet, joilla voi käyttää internetiä rajoituksetta kiinteällä kuu-
kausimaksulla aina 128 kbit/s:n nopeuteen asti. 

ISDN:n käyttöalueet dataverkoissa ovat lähinnä verkkojen kotikäyttö ja lähiverkko-
jen yhdistäminen silloin, kun toimipisteet ovat pieniä, erillään ja niiden yhdistämi-
sen tarve on satunnaista. ISDN:ää on käytetty myös tietoverkkojen muiden liityntä-
tapojen varayhteyksinä. Edulliset laajakaistaliittymät ovat rapauttaneet ISDN-
markkinat. 

3.4.1 Teknologia 

ISDN on monipalveluverkko, joka tarjoaa käyttäjälle digitaalisen päästä–päähän da-
ta- tai puheyhteyden yleisen televerkon kautta. ISDN määrittelee kaksi eri tapaa liit-
tyä digitaaliseen televerkkoon: perusliittymä (BRI, Basic Rate Interface, 2B+D) si-
sältää kaksi datakanavaa (B-kanavaa, molempien siirtonopeus 64 kbit/s) ja yhden 
merkinantokanavan (D-kanava, siirtonopeus 16 kbit/s). Järjestelmäliittymä (PRI, 
Primary Rate Interface, 30B+D) puolestaan sisältää 30 datakanavaa ja yhden mer-
kinantokanavan. ISDN-perusliittymässä voidaan siis muodostaa kaksi 64 kbit/s yh-
teyttä tai yksi 128 kbit/s yhteys. Molemmissa liittymätavoissa kaikki datakanavat 

                                                      

7 Perustuu suullisesti saatuihin hintatietoihin 
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ovat täysin toisistaan riippumattomia, kullakin datakanavalla voidaan esimerkiksi 
yhtä aikaa ottaa yhteyksiä eri kohteisiin. 

3.4.2 Operaattoreiden ISDN-tuotteet 

ISDN-liittymiä tarjotaan sekä koti- että yrityskäyttöön. Suomessa palveluita myyvät 
lähinnä kiinteän verkon operaattorit: Elisa, Finnet-yhtiöt ja Sonera. Nämä yritykset 
tarjoavat ISDN-liittymiä perinteisillä omilla toimialueillaan, eikä vapautunut kilpai-
lu ole juurikaan muuttanut näitä aluejakoja. Taulukkoon 19 on koottu Elisan ja So-
neran ISDN-yhteyksien asennus- ja käyttömaksut 1.10.2003 voimassa olleiden hin-
nastojen mukaan. Taulukossa on sekä puhelimen ja datan yhdistävät perusliittymät 
sekä Elisalta kiinteän puhelimen lisäksi tarjottava kiinteähintainen internet-yhteys 
ja Soneralta puhdas dataliitttymä. 

Taulukko 17 ISDN-yhteyksien hinnat 1.7.2003 (hinnat sisältävät alv. 22 %). 

Elisa Sonera 
 Perusliittymä Kiinteähin-

tainen 
internet 

Perusliittymä Dataliittymä

Kertamaksut  
Kytkentämaksu (€) 99,00 99,00 102,59 102,59

Kuukausimaksut8  
Perusmaksu (€/kk) 19,34 47,34 12,62 7,57

Puhelumaksut  
Puhelumaksu (snt/puh.) 12 129 12,61 12,61
Minuuttimaksu (snt/min) 1 1 1,01 1,01

 

Vuoden 1994 hintakori. Taulukossa 20 on esitetty eri operaattorien tarjoamien 
ISDN-liittymien liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 1994 määrittelemän hinta-
korin arvo (ks. 2.4 ISDN-yhteydet). Yksityiskohtaisemmat laskelmat korin hinnasta 
on liitteenä olevassa taulukossa L12. Huomattavaa on, että liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hintakori ei sovellu ISDN-palveluiden hinnan kartoittamiseen, sillä 
ISDN:n linjan pitäminen auki koko kuukauden maksaa vain 47,34–451,46 €/kk ope-
raattorista ja palvelusta riippuen. Tällöin on edullisempaa pitää ISDN-linjaa koko 
kuukauden ajan auki, kuin liikenne- ja viestintäministeriön korin osoittamalla taval-
la. 

Taulukko 18 Liikenne- ja viestintäministeriön pakettikytkentäisen datasiirron hintakorin 
arvo ISDN-liittymille S-rajapinnalla (€/kk). 

Elisa Sonera 
 Perusliittymä Kiinteä Perusliittymä Dataliittymä

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hintakorin arvo 

12 029 49 12 634 12 627

 

                                                      

8 Sisältää verkkopäätteen 
9 Internet-liikenne on veloituksetonta. 
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OECD:n hintakori. Taulukossa 21 on esitetty eri operaattorien tarjoamien ISDN-
liittymien OECD:n hintakorin arvo (ks. 2.3.2 Pakettiyhteydet OECD:n hintakori). 
Yksityiskohtaisemmat laskelmat korin arvosta on liitteenä olevassa taulukoissa L13.  

Taulukko 19 OECD:n pakettikytkentäisen datasiirron hintakorin arvo ISDN-liittymille S-
rajapinnalla (€/vuosi). 

Elisa Sonera 
 Perusliittymä Kiinteä Perusliittymä Dataliittymä

OECD:n hintakorin arvo 476 584 404 343
 

3.4.3 ISDN-palveluiden vertailu 

Kuvassa 10 on vertailtu eri toimittajien tarjoamien ISDN-palveluiden hintaa toisiin-
sa. Kuvasta voidaan havaita, että Elisan tarjoama kiinteähintainen internet-yhteys 
on edullisin, kun soittoja soittosarjaan tehdään yli 10 kappaletta vuorokaudessa. 
Kun kutsujen määrä vähenee, eikä yhteyttä käytetä kokoajan, muodostuu Soneran 
data-ISDN-liittymä edullisimmaksi. Kaikkiaan tutkittujen ISDN-tarjoajien internet-
tuotteiden hinnat olivat hyvin lähellä toisiaan. 
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Kuva 10 Edullisimmat ISDN-datasiirtopalvelut muuttujina kutsujen määrä ja kutsun 

pituus. 

3.5 ADSL- ja kaapelimodeemipalvelut 

Tässä osiossa tarkastellaan ADSL- ja kaapelimodeemiteknologioita ja palveluiden 
hintoja. ADSL- ja kaapelimodeemit eivät suoraan korvaa kiinteitä yhteyksiä, mutta 
niitä voidaan käyttää samankaltaisia liittymiä rakennettaessa.  

3.5.1 ADSL-teknologia  

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, asymmetrinen digitaalinen tilaajajoh-
to) tarjoaa käyttäjälle digitaalisen datayhteyden puhelintilaajaverkon parikaapelei-
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den kautta. ADSL-tekniikassa data siirretään normaalia puhekaistaa korkeammalla 
taajuudella. ADSL-standardi sallii monia liityntänopeuksia, suurimpien nopeuksien 
ollessa 1 Mbit/s:n siirtonopeus käyttäjältä operaattorille ja 8 Mbit/s:n nopeus ope-
raattorilta käyttäjälle. ADSL-liittymissä datakaista on taattu vain käyttäjän ja ope-
raattorin välillä, minkä vuoksi todelliset tiedonsiirtonopeudet, varsinkin ulkomaan 
yhteyksillä, saattavat jäädä nimellisiä alhaisemmiksi. ADSL-liittymä ei rajoita ana-
logisen puhelimen käyttöä tiedonsiirron aikana. ADSL:n seuraajaksi on tulossa use-
at rinnakkaiset ADSL-yhteydet ja VDSL-tekniikka10. VDSL tarjoaa maksimissaan 
noin 50 Mbit/s:n tiedonsiirtonopeudet alle 500 metrin tilaajajohdoilla.  

3.5.2 Kaapelimodeemiteknologia  

Kaapelimodeemit käyttävät tiedonsiirtoon kaapelitelevisioverkossa olevia vapaita 
kanavia, joita ei voida käyttää televisiokuvan siirtoon. Teknologia on voimakkaasti 
asymmetrinen: verkon siirtokapasiteetti on operaattorilta käyttäjälle päin maksimis-
saan 42 Mbit/s ja käyttäjältä operaattorille päin 3 Mbit/s. Tämä tiedonsiirtokapasi-
teetti jaetaan kaikkien samaan verkkosolmuun liittyvien käyttäjien kesken. Tiedon-
siirto kaapelitelevisioverkossa edellyttää verkon ylätaajuuden nostamista ja verkon 
kaksisuuntaistamista, mikä on tehty lähes kaikkiin Suomen kaapelitelevisioverkoi-
hin. 

3.5.3 Suomessa tarjottavat ADSL-tuotteet 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kiinteiden yhteyksien korvaajana eräitä yleisesti 
tarjolla olevia ADSL-palveluita, joiden tiedonsiirtonopeudet vaihtelevat 256 
kbit/s:sta 4 Mbit/s:iin. Taulukkoon 20 on koottu eri operaattoreiden ADSL-
liittymien kustannuksia, jotka on kuvattu myös L14. Tosin kuin edellisessä tutki-
muksessa vuonna 2001, nyt kaikkiin ADSL-yhteyksiin sisältyvät automaattisesti in-
ternet-yhteydet. 

Taulukko 20 Eräiden Suomessa tarjottavien ADSL-palveluiden hintoja 1.10.2003. 

Kuukausimaksu (€/kk)  Liityntä-
maksu (€) 256k/256k 512k/512k 1M/512k 2M/512k 4M/512k 

Elisa Oyj 126 49 59 99 299

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy 100 50 58 68 108 

Forssan Seudun Puhelin Oy 200 49 59 109  

Hämeen Puhelin Oy 129 48 61,99 104,61 

Jakobstadsnejdens Telefon Ab 149 48 65 99 

Kajaanin Puhelinosuuskunta 50 43 47 59 99 

Kestel Oy 40 49 59 99 299

Kokkolan Puhelin Oy 148 57,45 82,9  

Kuopion Puhelin Oyj 120 39 48  

Kymen Puhelin Oy 129 39 47 58 98 

Lohjan Puhelin Oy 182 49 85 123 

Loimaan Seudun Puhelin Oy 164 51 84 

Lounet Oy 126 41 49 59 99 

Lännen Puhelin Oy 165 52 89,9 

Mikkelin Puhelin Oyj 120 48 88 125 

Oulun Puhelin Oyj 194 50  

                                                      

10 VDSL – Very high speed Digital Subscriber Line, erittäin nopea digitaalinen tilaajajohto. 
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Kuukausimaksu (€/kk)  Liityntä-
maksu (€) 256k/256k 512k/512k 1M/512k 2M/512k 4M/512k 

Pohjanmaan PPO Oy 50 50 75 120 

Pohjois-Hämeen Puhelin Oyj 160 59,9 79,9 104,9 154,9 

Päijät-Hämeen Puhelin Oy 159 43 49,5 61 114 

Riihimäen Puhelin Oy 126 49 59 99 299

Salon Seudun Puhelin Oy 78 38 44 56 95 

Satakunnan Puhelin Oy 79 49 65 104 

Savonlinnan Puhelin Oy 99 48 62 99 

Sonera Oyj 129 48 61,99 104,61 

Soon Com Oy 126 49 59 99 299

Tampereen Puhelin Oy 79 49 59 104 

Telekarelia Oy 123 39 48,8 58 95 

Tikka Com Oy 126 49 59 99 299

Turun Puhelin Oy 164 51 84 

Vaasan Läänin Puhelin Oy 145 50 75 120 

Keskihinta 129,91 44,00 49,04 62,00 102,36 299

 

Taulukossa 21 ja kuvassa 11 on tarkasteltu ADSL-liittymien hintakehitystä. Tie-
doista nähdään, että koko tarkasteluperiodin ajan liittymien hinnat ovat laskeneet 
huomattavasti. Viimeisten kymmenen kuukauden aikana ADSL-yhteyksien hinnat 
ovat laskeneet 15,7–39,9 %. Samalla liittymien hintavaihtelut ovat pienentyneet. 

Taulukko 21 ADSL-liittymien keskimääräiset, tilaajien lukumäärällä painotetut, kuukau-
sihinnat, liityntämaksut ja verkkopäätteen vuokrat. Muutokset 1.1.2003–
1.10.2003. 

Kuukausimaksu 
Tilanne 

1.1.2003
Tilanne 

1.10.2003 
Muutos

256 kbit/s / 256 kbit/s (€/kk) 50,32 44,00 –13 %
512 kbit/s / 512 kbit/s (€/kk) 64,16 49,04 –24 %
1 Mbit/s / 512 kbit/s (€/kk) 103,18 62,00 –40 %
2 Mbit/s / 512 kbit/s (€/kk) – 102,36 –
4 Mbit/s / 512 kbit/s (€/kk) – 299,00 –

Liityntämaksu (€) 152,84 129,91 –15 %
Verkkopäätteen vuokra (€/kk) 8,62 8,32 –4 %
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Kuva 11 ADSL-liittymien hintavertailu 1.7.2001, 1.1.2003 ja 1.10.2003. 

3.5.4 ADSL-liittymien saatavuus 

Vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ADSL-liittymien tarjonnan 
painopiste on siirtynyt 256 kbit/s:n liittymistä 512 kbit/s:n liittymiin. Suurimmat 
laajakaistayhteyksien tarjoajat Elisa ja Sonera ovat pääosin lopettaneet 256 kbit/s:n 
yhteyksien tarjoamisen ja korvanneet sen 512 kbit/s:n yhteyksillä. Kun vuoden 
2003 alussa 256 kbit/s:n liittymiä oli tarjolla yli 2,4 miljoonalle puhelimen tilaajal-
le, oli lokakuun alussa näitä liittymiä tarjolla hieman alle 400 000:lle tilaajalle. Pe-
rusliittymäksi muuttuneen 512 kbit/s:n ADSL-liittymien tarjonta ei muuttunut tar-
kastelujaksolla: sitä tarjotaan noin 2,3 miljoonalle potentiaaliselle tilaajalle. Eri 
ADSL-nopeusluokkien saatavuus on esitetty taulukossa 22. 

Taulukko 22 Tarjottavien ADSL-liittymien lukumäärä ja lukumäärän muutokset 
1.1.2003–1.10.200311. 

Tarjottavien liittymien määrä 
Tilanne 

1.1.2003
Tilanne 

1.10.2003 
Muutos

256 kbit/s / 256 kbit/s 2 423 096 373 038 –85 %
512 kbit/s / 512 kbit/s 2 375 178 2 343 508 –1 %
1 Mbit/s / 512 kbit/s 2 501 881 2 340 010 –6 %
2 Mbit/s / 512 kbit/s – 2 379 297 –
4 Mbit/s / 512 kbit/s – 945 542 –

 

3.5.5 Suomessa tarjottavat kaapelimodeemituotteet 

Tähän tutkimukseen otettiin mukaan yleisesti Suomessa tarjolla olevia kaapelimo-
deemipalveluita. Taulukkoon 23 on koottu palveluiden hintatietoja, jotka esitetään 
tarkemmin liitteenä olevassa taulukossa L15. Kaapelimodeemipalveluiden hinnat 
ovat laskeneet vain vähän vuoden 2001 tutkimuksesta. Tarkkoja lukuja ei voida 
esittää, sillä kaapelimodeemipalveluiden nopeuksia ei ilmoitettu vuonna 2001. 

                                                      

11 Taulukon luvut osoittavat puhelintilaajien lukumäärän, joilla on mahdollisuus hankkia laa-
jakaista liittymä. Taulukossa, on oletettu, että 95 %:lla puhelimen käyttäjistä on mahdollisuus 
käyttää ADSL:ää. 
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Taulukko 23 Eräiden Suomessa tarjottavien kaapelimodeemipalveluiden hintoja 
1.10.2003. 

 Asennusmaksu (€) Kuukausimaksu (€/kk) 
Soon 1.7.2001 1.10.2003 1.7.2001 1.10.2003 

256 / 64 kbit/s 50 50 50 50
512 / 128 kbit/s 50  55
1 Mbit/s / 128 kbit/s 50  65

Jyväsviestintä  
 67 50 
1,2 Mbit/s / 300 kbit/s 49  70
300 / 100 kbit/s 49  38

Kuopion Kaapelitelevisio  
2 Mbit/s / 512 kbit/s 50 0 42 42

Sonera  
1 Mbit/s / 256 kbit/s 49 49 42 49

Helsinki Televisio  
Normaali 45 41 
Nopea 126 84 
100 / 100 kbit/s 50  35
525 / 200 kbit/s 50  55
2 Mbit/s / 200 kbit/s 50  75

 

3.6 Datasiirtotuotteiden vertailu 

Eri tuotteiden hintojen vertailu toisiinsa on ongelmallista, sillä palvelut poikkeavat 
toisistaan runsaasti nopeudeltaan ja ominaisuuksiltaan. Taulukkoon 24 ja kuvaan 12 
on koottu esimerkkejä tässä raportissa käsiteltyjen datasiirtopalveluiden hintatasos-
ta ja nopeudesta. Huomioitavaa on, että osa hinta-arvioista perustuu suullisiin arvi-
oihin, eivätkä näin ollen perustu hinnastoihin. 

Edullisin datasiirtotapa on ADSL ja kallein on X.25. Huolimatta suuresti vaihtele-
vasta hinnasta kaikille palveluilla on perusteltu käyttötarkoitus. Annetut hinnat ovat 
alentamattomia hintoja, joista tulee vähentää aluennukset, jotka vaihtelevat eri tuo-
teryhmissä voimakkaasti. Yleensä alennuksia ei anneta ADSL- ja ISDN-liittymiin. 
Sen sijaan alennukset muissa tarkastelluissa tuotteissa ovat yleisiä ja voivat olla 
useita kymmeniä prosentteja. 

Hintatietojen perusteella voidaan todeta, että ADSL-liittymien liityntämaksut ovat 
noin kymmenesosa vastaavista kiinteiden yhteyksien liityntämaksuista. Vastaavaksi 
kuukausimaksut ovat noin viides osa kiinteiden yhteyksien kuukausimaksuista. 
Vaikka ADSL-liittymien palvelun laatuun liittyy kysymyksiä, joita on vaikea enna-
koida, on niitä ryhdytty käyttämään yhä enenevässä määrin korvaamaan kiinteitä 
yhteyksiä edullisten kustannusten takia. 
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Taulukko 24 Keskimääräisiä hinta-arvioita tämän tutkimuksen datasiirtopalveluiden hin-
noista. Hinnat eivät perustu hinnastoihin, vaan ovat suullisesti saatuja. Hin-
nat ovat verottomia. 

Datasiirtopalvelu Liittymismaksu (€) Kuukausihinta (€/kk)
Kiinteät yhteydet 

64 kbit/s 1 000 200
2 Mbit/s 1 500 750

Frame Relay 
512 kbit/s 600 250

ISDN 
64 kbit/s 65 3212

X.25 
64 kbit/s 850 1 08013

ADSL 
512 kbit/s / 512 kbit/s 105 41
2 Mbit/s / 512 kbit/s 105 82

ATM (ei myydä liittymäksi) 
IP 

512 kbit/s 500 250
10 Mbit/s 500 500
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Kuva 12 Esimerkkejä tutkimuksessa tarkasteltujen tuotteiden nopeuksista ja hin-

noista. 

                                                      

12 Oletetaan, että tiedonsiirtoa tapahtuu kaksi tuntia päivässä. 
13 Oletetaan, että tiedonsiirtoa tapahtuu kymmenen minuuttia päivässä. 
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4 KANSAINVÄLISET DATASIIRTOPALVELUT 
4.1 Kansainväliset datasiirtopalvelut 

Palveluoperaattorit tarjoavat päästä-päähän hallittuja tiedonsiirtoratkaisuja ja data-
siirron lisäarvopalveluja. Tarjotut palvelut perustuvat tyypillisesti paikallisilta ope-
raattoreilta vuokrattuihin kiinteisiin yhteyksiin ja niiden varaan rakennettuun verk-
kopalveluun, jossa on keskitetty verkonhallinta ja tekninen tukiorganisaatio. Myös 
muut lisäarvopalvelut, kuten sähköposti, elektroninen kaupankäynti, internet ja in-
tranet-sovellutukset, informaatiopalvelut ja erilaiset sovituspalvelut ovat näiden 
palveluntarjoajien keskeistä liiketoiminta-aluetta. 

Usein asiakkaalle räätälöidään tarpeita vastaava kokonaispalvelupaketti, johon kuu-
luu kansainväliset yhteydet ja lisäarvopalvelut. Hinnoittelussa ei eritellä datasiirron 
osuutta, jolloin näitä palveluita on erittäin vaikea vertailla keskenään. Tästä syystä 
tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain kiinteitä ulkomaan yhteyksiä sekä osaa X.25-
pakettiverkon ulkomaan palveluita. 

4.2 Kiinteät yhteydet Suomesta ulkomaille 

Kansainvälisistä kiinteiden yhteyksien palveluista tarkastellaan suomalaisten ope-
raattoreiden tarjoamia palveluja. Suomesta tarkastelussa on mukana Soneran ja 
Finnet Internationalin (Elisan) yhteydet, joille on luotu hintakorit samoin kuin ko-
timaisia kiinteitä yhteyksiä tarkasteltaessa (ks. 2.2.3 Kiinteät ulkomaan puoliyhtey-
det – 1994 hintakori).  

Hintakorissa on tarkastelu puoliyhteyden hintaa Suomesta ulkomaille. Kansainväli-
nen kiinteä yhteys muodostuu kahdesta puoliyhteydestä, josta toisen kuukausivuok-
ra maksetaan yhteyden lähtömaahan ja toisen kohdemaahan. Esimerkiksi tarkastel-
taessa kiinteän yhteyden hintaa Ruotsiin, puoliyhteyden kustannukset käsittävät 
pelkästään Suomessa maksettavat vuokraosuudet – toinen puoli yhteydestä peritään 
maassa, johon yhteys päättyy eli tässä tapauksessa Ruotsissa. Puoliyhteyksien kus-
tannusten lisäksi kiinteän yhteyden hintaan tulevat maksut paikallisyhteyksistä ja 
modeemeista. 

Tutkimuksen tässä osassa tarkasteltiin tarkemmin Soneran tarjoamaa palvelua, sillä 
palvelun hintatasosta on saatavilla hintatietoja aina vuodesta 1989 asti. Finnet In-
ternationalin tuotteita tarkasteltiin vain 1.1.2003 voimassa olevan hinnaston mu-
kaan. 

4.2.1 Soneran kiinteät ulkomaan yhteydet 

Taulukossa 25 on tarkasteltu Soneran kiinteän puoliyhteyden hintaa Ruotsiin, Iso-
Britanniaan ja Yhdysvaltoihin liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hinta-
korin mukaan (ks. 2.2.3 Kiinteät ulkomaan puoliyhteydet – 1994 hintakori) vuosina 
1999–2003. Tarkemmat laskelmat ja aiemmipien vuosien tiedot ovat liitteenä ole-
vissa taulukoissa L16, L17, L18, L19, L20, L21. 
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Taulukko 25 Kiinteän Private Line -puoliyhteyden kuukausikustannukset Ruotsiin Iso-
Britanniaan ja Yhdysvaltoihin liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 
hintakorin mukaan vuosina 1999–2003 (€/kk). 

1999 2000 2001 2002 2003
Ruotsi  

Private Line 64 kbit/s 875 731 708 461 368
Private Line 2 Mbit/s 7 905 6 580 6 148 4 100 3 245

Iso-Britannia  
Private Line 64 kbit/s 1 406 1 376 1 285 808 565
Private Line 2 Mbit/s 22 702 19 990 18 678 11 654 8 062

Yhdysvallat  
Private Line 64 kbit/s 2 671 2 354 2 199 1 377 957
Private Line 2 Mbit/s 50 512 44 473 41 554 25 908 17 906

 

4.2.2 Finnet Internationalin kiinteät ulkomaan yhteydet 

Taulukossa 26 on tarkasteltu Finnet Internationalin tarjoamien kiinteiden puoliyh-
teyksien hintaa Ruotsiin, Saksaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin liikenne- ja 
viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan (ks. 2.2.3 Kiinteät ulkomaan 
puoliyhteydet – 1994 hintakori). Tarkemmat laskelmat ovat liitteenä olevissa taulu-
koissa L22 ja L23. 

Taulukko 26 Kiinteän FinLink-puoliyhteyden kuukausikustannukset Ruotsiin, Saksaan, 
Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin 1.1.2003 liikenne- ja viestintäministeriön 
vuoden 1994 hintakorin mukaan (€/kk)14. 

 Ruotsi Saksa Iso-Britannia Yhdysvallat
FinLink 64 kbit/s 571 617 867 1 067
FinLink 2 Mbit/s 4 042 7 242 10 242 12 642

 

4.2.3 Kansainvälisten kiinteiden yhteyksien vertailu 

Taulukossa 27 tarkastellaan kiinteiden ulkomaan puoliyhteyksien hintakehitystä. 
Tarkastelussa on liikenne- ja viestintäministeriön hintakorista poiketen tutkittu ai-
noastaan puoliyhteyden kuukausimaksuja, jolloin palvelun aloitusmaksut on jätetty 
tarkastelusta pois. 

Tarkastelusta voidaan havaita, että Finnet Internationalin ja Soneran tarjoamat hin-
nat poikkeavat toisistaan varsin huomattavasti eri palveluryhmissä. Nämä erot eivät 
kuitenkaan kuvaa todellista hintatason eroa, sillä puoliyhteyksiä käytetään enää var-
sin vähän ulkomaan palveluissa ja yhteydet hinnoitellaan usein tapauskohtaisesti. 
Tarkemmat laskelmat kiinteistä ulkomaan yhteyksistä on koottu liitteenä oleviin 
taulukoihin L22 ja L23. 

                                                      

14 FinLink-hinnat sisältävät paikallisjohdon Elisan toimialueella. 
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Taulukko 27 Kiinteiden FinLink ja Private Line -puoliyhteyksien kuukausikustannukset 
Ruotsiin, Saksaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin 1.1.2003 liikenne- ja vies-
tintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan (€/kk). 

 Ruotsi Saksa Iso-Britannia Yhdysvallat
Private Line 64 kbit/s 368 430 565 957
Private Line 2 Mbit/s 3 245 8 062 8 062 17 906
FinLink 64 kbit/s 571 617 867 1 067
FinLink 2 Mbit/s 4 042 7 242 10 242 12 642

 

Kuvissa 13 ja 14 tarkastellaan Soneran 64 kbit/s:n ja 2 Mbit/s:n yhteyksien hintake-
hitystä vuodesta 1989 lähtien. Kuvista voidaan havaita, että hinnat ovat jälleen läh-
teneet voimakkaaseen laskun vuosien 1997–2001 vakautumisen jälkeen. Syynä tä-
hän on internet-liittymien edullinen ulkomaankaistan hintataso, mikä on johtanut 
myös kiinteiden yhteyksien hintojen laskuun. Prosentuaalisesti hinnat Ruotsiin ovat 
laskeneet noin 30 % ja 20 % vuosina 2001 ja 2002. Vastaavasti muiden ulkomaan 
yhteyksien hinnat ovat laskeneet 37 % ja 30 % vastaavana ajanjaksona. Vuoden 
1991 USA:n yhteyksien hinnanpudotus johtui Atlantin yli valmistuneen valokaape-
lin käyttöönotosta, johon liikenne siirtyi satelliittiyhteyksiltä. 
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Kuva 13 64 kbit/s Private Line -puoliyhteyden hintakehitys vuosina 1989–2003 lii-

kenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan. 
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Kuva 14 2 Mbit/s Private Line -puoliyhteyden hintakehitys vuosina 1989–2003 lii-

kenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin mukaan. 

4.3 Pakettiyhteydet Suomesta ulkomaille 

4.3.1 Elisa FinPak 

FinPak on Elisan tarjoama pakettiyhteys Suomesta ulkomaille. FinPakin ulkomaan 
yhteydet on toteutettu samalla tekniikalla kuin kotimaan FinPak-palvelut. FinPakin 
ulkomaan hinnoittelu koostuu kutsu-, aika- ja tietomäärämaksuista. 

Taulukkoon 28 on koottu FinPak-palvelun hintakehitys vuodesta 1999 alkaen. Tar-
kemmat laskelmat FinPak-palvelun ulkomaan hinnoista on liitteenä olevissa taulu-
koissa L24 ja L25. 

Taulukko 28 FinPak-pakettiyhteyden (X.25, 9,6 kbit/s) kuukausikustannukset Saksaan 
ja Yhdysvaltoihin liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin 
mukaan vuosina 1999–2003 (€/kk). 

 1999 2000 2001 2002 2003
FinPak Saksaan 2 820 2 759 2 671 2 585 2 528
FinPak Yhdysvaltoihin 5 198 5 084 4 923 4 788 4 706

 

4.3.2 Sonera DataPak  

DataPak on Soneran tarjoama pakettiyhteys Suomesta ulkomaille. DataPakin ulko-
maan yhteydet on toteutettu samalla verkolla kuin kotimaan DataPak-palvelut. Da-
taPakin ulkomaan hinnoittelu koostuu kutsu-, aika- ja tietomäärämaksuista. 

Taulukkoon 29 on koottu DataPak-palvelun hintakehitys vuodesta 1997 alkaen. 
Tarkemmat laskelmat DataPak-palvelun ulkomaan hinnoista on liitteenä olevissa 
taulukoissa L26 ja L27. 
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Taulukko 29 DataPak-pakettiyhteyden (X.25, 9,6 kbit/s) kuukausikustannukset Saksaan 
ja Yhdysvaltoihin liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 1994 hintakorin 
mukaan vuosina 1999–2003 (€/kk). 

1999 2000 2001 2002 2003
DataPak Saksaan 2 820 2 758 2 671 2 587 2 553
DataPak Yhdysvaltoihin 5 204 5 090 4 929 4 796 4 732

 

4.3.3 Kansainvälisten pakettiyhteyksien vertailu 

Kuvassa 15 on esitetty sekä Elisan että Soneran X.25-yhteyksien hinnat Saksaan ja 
Yhdysvaltoihin. Kuvasta havaitaan, että Elisan ja Soneran ulkomaille suuntautu-
neen tiedonsiirron hinnoittelut ovat lähes identtiset. Viimeisen kahdeksan vuoden 
aikana hinnat eivät ole käytännössä muuttuneet. Tämän selittää X.25-palveuiden 
vähäinen kysyntä, mistä syystä paineita hinnan alennuksille ei ole. 
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Kuva 15 Datapak- ja Finpak-palveluiden Saksan ja USA:n X.25-yhteyksien hintake-
hitys vuosina 1989–2003. 

4.4 OECD-maiden ja Suomen datasiirtohintojen vertailu 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen kiinteiden yhteyksien hintatasoa ja verrat-
tiin sitä muiden OECD-maiden vastaavaan hintatasoon. Tämän vuoden tutkimuk-
sessa ei vertailtu edellisvuosista poiketen yksittäisten ulkomaisten operaatioiden 
tarjoamia tuotteita, vaan päädyttiin tarkastelemaan OECD:n laskemia hintakoreja 
kiinteille yhteyksille. Syynä tähän on halu laajentaa tarkastelua kattamaan yhä use-
ampia maita ja kiinteiden yhteyksien käytännön merkityksen väheneminen niiden 
korvautuessa IP-yhteyksillä. Tämän vuoksi yksittäisten operaattoreiden hinnoittelu 
ei enää välttämättä kuvaa yleistä, vallitsevaa hintatasoa. 

Kansainväliseen vertailuun otettiin mukaan OECD:n suositusten mukaisesti kiinteät 
9,6 kbit/s:n, 64 kbit/s:n ja 2 Mbit/s:n yhteydet Suomessa ja muissa OECD-maissa. 
Alun perin datasiirtohintatutkimuksessa on vertailtu myös X.25-yhteyksien hintoja, 
mutta osa ulkomaisista operaattoreista ei enää julkaise näiden palveluiden hinnasto-
ja ja myös OECD on lopettanut palveluiden hintatietojen keräämisen. 
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Maiden sisäisten yhteyksien hintatasojen vertailussa käytettiin operaattoreille las-
kettuja OECD:n hintakoreja. Vertailut muihin OECD-maihin on tehty elokuun 2002 
hintatason mukaan. Hintakorien arvot on laskettu OECD:n ”OECD Communica-
tions Outlo2003” -julkaisussa. Näiden tietojen lisäksi tässä tutkimuksessa määritet-
tiin OECD:n hintakorin arvo Suomessa tarjottaville kiinteille yhteyksille syyskuun 
2003 tilanteen mukaan. 

Suomen hintakori muodostettiin käyttäen halvinta operaattoria nopeudesta ja palve-
lun tyypistä riippuen. Kansainvälisiä vertailuja vaikeuttaa tarjottujen palveluiden 
erilaisuus: ovatko yhteydet valvottuja vai ei, tilaajajohdon pituus, onko runkover-
kossa varmennusta vikatapauksien varalle, mitkä ovat viankorjauksen takuuajat ja 
eri maiden verokannat. OECD pyrkii mahdollisimman suureen vertailtavuuteen, 
mutta esimerkiksi eri maiden kokojen erilaisuus vaikeuttaa vertailua. 

4.4.1 Maan sisäiset kiinteät datayhteydet - OECD:n hintakori 

OECD:n kansallisten kiinteiden yhteyksien hintatason vertailu 9,6 kbit/s:n 
64 kbit/s:n ja 2 Mbit/s:n yhteyksille on esitetty taulukossa 30 ja kuvissa 16–18. Hin-
takoria ei muodostettu Suomessa 9,6 kbit/s:n yhteyksille, koska näitä palveluita ei 
enää aktiivisesti myydä. Tarkemmat laskelmat ovat liitteenä olevissa taulukoissa 
L28. Esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. 

Taulukko 30 OECD-maiden kiinteiden yhteyksien hintakorien arvot elokuussa 2002 
(€/vuosi) 

 9,6 kbit/s 64 kbit/s 2 Mbit/s 

 USD USD (PPP) USD USD (PPP) USD USD (PPP) 

Alankomaat 209 049 243 080 406 184 472 307 2 096 484 2 437 772 

Australia 229 114 383 480 344 118 441 177 3 164 345 4 056 852 

Belgia 533 936 606 745 430 624 489 345 1 753 417 1 992 520 

Espanja 477 621 663 362 425 045 590 340 2 816 252 3 911 461 

Etelä-Korea 310 460 485 093 636 207 994 073 3 999 538 6 249 278 

Irlanti 221 749 233 420 285 713 300 751 1 716 171 1 806 495 

Islanti 138 785 132 176 139 950 133 286 546 097 520 092 

Iso-Britannia 366 731 370 435 506 569 511 686 2 111 228 2 132 554 

Italia 403 607 545 415 414 815 560 561 2 392 583 3 233 221 

Itävalta 490 999 570 929 373 843 434 701 1 770 219 2 058 394 

Japani 865 234 645 697 1 110 999 829 104 6 175 474 4 608 563 

Kanada – – 347 186 428 624 3 063 297 3 781 848 

Kreikka 253 032 361 475 290 698 415 283 1 633 266 2 333 236 

Luxembourg 172 800 205 714 236 010 280 964 1 089 780 1 297 357 

Meksiko – – 342 992 469 852 3 646 218 4 994 819 

Norja 239 862 199 885 208 862 174 052 752 885 627 405 

Portugali 443 122 692 378 378 745 591 789 2 584 705 4 038 602 



 38  

 9,6 kbit/s 64 kbit/s 2 Mbit/s 

 USD USD (PPP) USD USD (PPP) USD USD (PPP) 

Puola 225 934 418 396 342 586 634 418 2 485 906 4 603 529 

Ranska 515 453 579 161 433 800 487 416 1 904 103 2 139 441 

Ruotsi 72 926 72 926 259 322 259 322 558 405 558 405 

Saksa 302 331 339 698 338 989 380 887 1 609 628 1 808 571 

Slovakia 297 125 848 928 454 426 1 298 361 2 435 080 6 957 370 

Suomi – – 289 323 292 521 908 100 918 137 

Sveitsi 466 783 388 986 307 113 255 928 1 332 957 1 110 798 

Tanska 127 610 121 534 202 805 193 148 842 950 802 810 

Tsekin tasavalta 395 465 859 706 563 733 1 225 506 3 688 108 8 017 626 

Turkki 95 019 197 955 174 949 364 478 1 446 655 3 013 864 

Unkari 246 052 512 609 422 623 880 464 2 441 971 5 087 439 

Uusi-Seelanti 322 160 473 765 660 989 972 043 3 241 961 4 767 590 

Yhdysvallat   671 386 671 386 1 942 800 1 942 800 

OECD:n kes-
kiarvo 326 652 428 960 403 837 542 802 2 249 741 3 134 163 

 

Suomen kansallisten kiinteiden yhteyksien hintataso on varsin edullinen OECD-
maiden keskimääräiseen hintatasoon nähden. Varsinkin 2 Mbit/s:n yhteydet ovat 
kansainvälisesti edullisia, mutta hintavampia verrattaessa pohjoismaiseen hinta-
tasoon. Suomen hintataso on verrattuna kilpailijamaihin on pysynyt samalla tasolla 
viimeiset vuodet. 
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Kuva 16 OECD-maiden 9,6 kbit/s:n kiinteiden yhteyksien hintakorien arvot elokuus-

sa 2002 ostovoimakorjattuina Yhdysvaltain dollareina (USD PPP). 



 39  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Islanti

N
orja

Tanska

S
veitsi

R
uotsi

Luxem
bourg

S
uom

i

Irlanti

Turkki

S
aksa

K
reikka

K
anada

Itävalta

A
ustralia

M
eksiko

A
lankom

aat

R
anska

B
elgia

Iso-B
ritannia

O
E

C
D

:n keskiavto

Italia

E
spanja

P
ortugali

P
uola

Y
hdysvallat

Japani

U
nkari

U
usi-S

eelanti

E
telä-K

orea

Tsekin tasavalta

S
lovakia

O
E

C
D

:n
 h

in
ta

ko
ri 

U
S

D
 (P

P
P

) v
uo

de
ss

a

 
Kuva 17 OECD-maiden 64 kbit/s:n kiinteiden yhteyksien hintakorien arvot elokuussa 

2002 ostovoimakorjattuina Yhdysvaltain dollareina (USD PPP). 
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Kuva 17 OECD-maiden 2 Mbit/s:n kiinteiden yhteyksien hintakorien arvot elokuussa 

2002 ostovoimakorjattuina Yhdysvaltain dollareina (USD PPP). 

Kuvassa 18 on esitetty kaikkien tutkittujen datasiirtotuotteiden (9,6 kbit/s, 64 kbit/s 
ja 2 Mbit/s) hintataso eri OECD-maissa indeksein siten, että OECD:n keskiarvo on 
muunnettu arvoon 100. Kuviosta voidaan havaita, että varsinkin 9,6 kbit/s:n yhteyk-
sien hinnat vaihtelevat eri tavoin kuin 2 Mbit/s:n yhteydet. Syynä tähän on vähäinen 
9,6 kbit/s:n yhteyksien kysyntä ja tarjonta. 
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Kuva 18 OECD-maiden kansallisten kiinteiden yhteyksien hintakorien arvot elo-

kuussa 2002. OECD:n keskiarvo = 100 (USD PPP). 

4.4.2 Vuoden 2003 hintakorin arvo Suomessa 

Taulukossa 31 on määritetty OECD:n hintakorin arvot Suomen sisäisille kiinteille 
yhteyksille vuoden 2003 syyskuussa. Ostovoimakorjattua arvoa ei vielä voida mää-
rittää, koska OECD:n arvio ostovoimakorjatusta valuuttakursseista ei ole vielä val-
mistunut vuodelle 2003. 

Taulukko 31 OECD:n hintakorien arvot Suomessa tarjottaville kansallisille kiinteille yhte-
yksille 1.10.2003 voimassa olleiden valuuttakurssien mukaan. 

 Euroa USD USD (PPP)
9,6 kbit/s – – –
64 kbit/s 282 900 244 491 –
2 Mbit/s 887 940 767 384 –
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5 YHTEENVETO 
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin yleisesti tarjolla olevien datasiirtopalveluiden hin-
takehitystä sekä Suomessa että tutkimukseen valituissa muissa maissa. Mukaan 
otettiin palveluita, joiden hinnat ovat vertailtavissa toisiinsa. Tällöin päädyttiin tar-
kastelemaan kiinteästi kytkettyjä yhteyksiä, X.25-pakettiverkkoja ADSL-, kaapeli-
modeemi- ja ISDN-palveluita. Palveluiden hintatasoa tutkittiin kahdella hintakoril-
la, joiden avulla voitiin tarkastella palvelun keskimääräisestä käytöstä aiheutuneita 
kustannuksia. Lisäksi kuvailtiin FR-, ATM- ja IP-palveluiden ominaisuuksia. Palve-
luita, jotka koostuvat pääosin lisäarvopalveluista ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa. 

Telemarkkinoiden vapautuminen 1990-luvun alussa pudotti huomattavasti datasiir-
topalveluiden hintoja Suomessa. Vuosista 1993–1994 alkaen kiinteiden yhteyksien 
ja X.25-palveluiden hintojen aleneminen on ollut vähäistä ja kuuden viimeisen 
vuoden aikana hinnat ovat laskeneet vain vähän. Tähän vaikuttaa kaksi syytä: en-
sinnäkin kysynnän ja tarjonnan tasapaino on saavutettu, toisaalta kysynnän paino-
piste on siirtynyt puhtaista datasiirtopalveluista palvelupaketteihin, jotka koostuvat 
sekä siirto- että lisäarvopalveluista kuten internetistä ja sähköpostista. Lisäksi asi-
akkaille annettavat alennukset ovat olleet huomattavat. Kilpailevien palveluntarjo-
ajien listahinnoissa ei ollut suuria eroja, kun niitä tarkasteltiin tutkimuksessa käyte-
tyillä hintakoreilla.  

ISDN- ja X.25-palveluiden hinta riippuu siirrettävän datan ja yhteyksien avaamisten 
määrästä sekä tiedonsiirtonopeudesta. Tutkimuksessa havaittiin, että pääsääntöisesti 
kiinteät yhteydet edullisempia, kuin muut tiedonsiirtotavat. ADSL- ja kaapelimo-
deemiyhteydet ovat hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä, ja ne ovat korvanneet kiin-
teitä ja ISDN-yhteyksiä myös yritysliittymissä. X.25-palveluita käytetään ainoas-
taan erikoistapauksissa. 

Datasiirron kustannukset laskevat siirtoteknologian kehittymisen ja kilpailun kiris-
tymisen myötä. Yhden bitin siirto on sitä edullisempaa mitä nopeampaa yhteyttä 
käytetään. Tällä hetkellä kiinteillä yhteyksillä yhden bitin siirto 9,6 kbit/s nopeudel-
la on 80 kertaa kalliimpaa ja 64 kbit/s nopeudella 7 kertaa kalliimpaa kuin 2 Mbit/s 
yhteydellä. Mikäli tällaiseen tarkasteluun otettaisiin mukaan myös ADSL-yhteydet 
olisivat erot vielä huomattavampia. Palveluiden käyttäjille aleneva hintakehitys ei 
välttämättä näy säästöinä, koska tiedonsiirtotarpeet kasvavat hinnan alenemisen 
tahdissa.  

ADSL-yhteyksien hinnat ovat laskeneet nopeasti. Vuoden 2003 kymmenen ensim-
mäisen kuukauden aikana 512 kbit/s / 512 kbit/s:n ADSL yhteys on halventunut 
24 %:ia kuukausihinnan ollessa nyt 49,04 euroa. Muiden ADSL-yhteyksien nopeu-
det ovat laskeneet vastaavasti. Kaapelimodeemipalveluiden hintataso näyttää olevan 
vakiintunut samalle tasolle kuin vuoden 2001 tutkimuksessa. 

Suomen datasiirron hintataso maan sisäisissä yhteyksissä on kansainvälisesti kilpai-
lukykyinen. Kiinteiden yhteyksien hintataso on OECD-maiden tarkastelussa edulli-
nen, mutta hieman korkeampi kuin muissa pohjoismaissa. Kansainvälisten yhteyk-
sien hinnat ovat taas alkaneet laskea voimakkaasti muutaman vuoden vakaamman 
jakson jälkeen. 



 42  

6 SUMMARY 
6.1 Introduction 

The standard of data transmission services in Finland is very high. All services – 
ranging from the traditional circuit and packet switched data services to Local Area 
Network interconnection services using Internet Protocol, ADSL, Frame Relay, or 
ATM technologies – are available throughout the country. Customers can purchase 
services from competing operators and as a result the pricing more or less matches 
the quality. 

In Finland, data transmission service providers are not controlled by licenses. Any-
one can provide switched or enhanced data transmission services. Only in the case 
of fixed line services does one need to notify the Finnish Communications Regula-
tory Authority on setting up the service. The main providers of basic data transmis-
sion services are Elisa Oyj, the Finnet Group, which consists of 37 local telephone 
companies, and TeliaSonera Finland Oyj. In addition, several companies provide 
value added services, such as the internet. Certain major global service providers 
are represented in Finland, as well. 

This study concentrates on the official price level and its effect on the development 
of the basic data transmission services in Finland. Finnish prices are compared with 
the price level of OECD countries. However, the actual market prices are lower 
than the ones presented in this report, since the operators compete for each cus-
tomer and price their services according to the prevailing competitive situation. 

The study was made on behalf of the Ministry of Transport and Communications of 
Finland and was carried out by Mr Joni Tefke, Consultant, JP-Epstar Oy. 

6.2 Data transmission services  

Table 1 gives a summary of the data transmission services that are available na-
tionwide in Finland. 

Table 1 Nationwide data transmission services in Finland. 

Service Operator Transmission 
rate 

Typical use Remarks 

Leased line    Becoming less 
important 

Packet 
switched data 
networks (X.25) 

Sonera 
 
Elisa 

2.4 kbps–
256 kbps 
2.4 kbps–
128 kbps 

International 
connections, 
host-terminal 
applications 

Only few users 

Managed 
leased line data 
networks (per-
manent con-
nections) 

Sonera 
Elisa 

2.4 kbps–
2 Mbps 

Computer net-
works, 
PABX networks 

Replacing 
leased lines 

Interconnection 
of LANs  

Sonera 
Elisa 

64 kbps– All kinds of data 
com-
munications 
nationwide and 
internationally 

Services based 
on Frame relay 
(≤2 M) or ATM 
technology 
(≤155M) 
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The importance of the ISDN service has deteriorated after the short period of being 
the most advanced consumer internet access technology. New access technologies, 
such as ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) and cable modems, are cur-
rently being offered in Finland as well and their penetration is growing fast.  

6.3 Trends in data transmission prices in Finland 

The list prices of basic data transmission services came down in the early 1990s, 
but in the case of 9.6 kbps and 64 kbps services, the prices have been quite stable 
for at least the last eight years. There are two reasons for the stability of prices. 
First, demand and supply of data transmission services seems to be balanced. Sec-
ond, new customers are seldom interested in pure data transmission services but the 
whole data communications package, containing both transmission and value-added 
services such as the internet and email, and so operators need not to compete with 
their list prices. 

Higher connection speeds mean cheaper prices for transferring data per unit. A 
transfer of an identical amount of data at 9.6 kbps or 64 kbps is 80 or 7 times more 
expensive, respectively, than transferring it at the speed of 2 Mbps over a perma-
nent data connection. 

The development trends in the prices of managed leased lines are illustrated in fig-
ures 3, 4, 5, and 6 on pages 17–18. Figure 7 on page 21 describes the development 
of price levels in X.25 services. The prices are indicated in euros per month. For 
every service the price level is evaluated by two tariff baskets: one defined by the 
Ministry of Transport and Communications of Finland and the other by OECD. The 
thorough analysis of the cost structure of different services is presented in appen-
dixes L2 to L9. 

The costs of data transmission depend on the number of calls, amount of data trans-
ferred, and speed of connection. In this study, the most affordable transmission ser-
vice was analyzed in accordance with these variables. Almost in every case the 
most profitable way of conveying data is ADSL or leased line. Only in special cases 
a X.25 packet switched network or ISDN are the most economical way in transfer-
ring the data. 

ADSL prices are dropping fast. During the first ten months in 2003 the average 
charge of 512 kbps/512 kbps ADSL service has gone down 24 % and is 49.04 euros 
per month. For more information on ADSL service see table 24 on page 33 and ap-
pendix L14. 

The prices of international connections has started to drop heavily again after few 
years of stagnation. During the last two years the average price of international 
half-circuits have dropped approximately 30 % per year. For more information see 
figures 16 and 17 on page 36 and appendixes L22 and L23. 

6.4 OECD price basket for leased lines 

The partial aim of this report was to assess the prices of OECD’s National Leased 
Line Basket. The basket was formed in accordance with the OECD standards (see 
table 2). The values of OECD’s basket are presented in appendix L29. 
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Table 2 The definition of OECD national leased line basket. 

OECD Price Basket for National Leased Lines 
Recurring fees  
 Two point connection € per year
 Where applicable, local tail circuits shall be 2 km long € per year
 Two modems if needed € per year
Yearly total € per year
Assumptions of the price basket 
- National leased line 
- Datatransmission speeds of 9.6 kbps, 64 kbps, 2 Mbps and 34 Mbps 
- Non-recurring charges (installation) are excluded from the basket: only annual 

rental charges are included 
- Results excluding VAT 
- The value of the basket is estimated as in August 2002 and September 2003. 
- All results are calculated in US$ and US$ (PPP) 
Content of the basket 

Distance (km) 2 20 50 100 200 500 
Number of con-

nections (pcs) 
40 15 15 20 5 5 

 

Figure 1 summarizes the price level of national leased lines in accordance with 
OECD price baskets. The price level in Finland is low compared to OECD average, 
especially 2 Mbps connections. However, it seems that almost all services are 
cheaper in other Nordic countries. The relative price level of Finland has remained 
at same level during the last years. 
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Figure 1 The value of OECD national leased line basket in August 2002. 

OECD’s average = 100 (USD PPP). 

In table 3 the value of OECD national leased line basket is assessed in August 2002 
and September 2003. For 2003 figures it was not possible to estimate the purchas-
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ing parity power (PPP) corrected value of the basket since the PPP corrected ex-
change rates were not yet available. 

Table 3 The value of OECD national leased line basket in 2002 and 2003. 

 Euros USD USD (PPP)
August 2002 

9,6 kbps – – –
64 kbps 282 900 289 323  292 521
2 Mbps 887 940 908 100 918 137

September 2003 
9,6 kbps – – –
64 kbps 282 900 244 491 –
2 Mbps 887 940 767 384 –

 

In table 4 there are a list of key words used in figures and tables in this study. 

Table 4 Translation of key words in figures and tables. 

alv VAT (Value Added Tax) 
arvonlisävero Value added tax 
DataPak Packet Switched Data Network of Sonera 
DigiLink A managed leased line network of Elisa 
Edullisin Most inexpensive 
Englanti United Kingdom 
Fastnet A managed leased line network of Sonera 
Finnet  A group of private telephone companies 
FinPak Packet Switched Data Network of Elisa 
ilman alv Without value added tax 
Iso-Britannia United Kingdom 
Keskiarvo Average 
kiinteä linja Managed leased line 
kilotavua kilobytes 
kutsujen määrä Number of calls 
kutsun pituus Length of call 
kuva Figure 
käyttöaika Usage time 
liikenne- ja viestin-
täministeriö 

Ministry of Transport and Communications of Finland 

maksimi Maximum 
minimi Minimum 
euro / kk Euro per month 
euro / vuosi Euro per year 
OECD:n hintakori Tariff basket defined by the OECD 
pakettikytkentäinen Packet switched 
piirikytkentäinen Circuit switched 
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puoliyhteys Half-circuit 
Saksa Germany 
sis. alv Including value added tax 
Suomeen To Finland 
Suomesta From Finland 
Suomi Finland 
taulukko Table 
Vuoden 1994 hinta-
kori 

Tariff basket defined by the Ministry of Transport and Com-
munications in 1994 

X Germany, Sweden, the U.K., or the U.S.A. 
X.25-pakettiverkko X.25 based packet switched data network 

 


