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Elisa Netti Lite 

Elisa Netti Lite on yritysasiakkaiden tarpeisiin suunniteltu laajakaistainen Inter-
net-liittymä. Yksittäisen liittymän avulla voidaan asiakkaan toimipiste tai etä-
työntekijä liittää kiinteästi tai langattomasti Internettiin. Palveluun sisältyy liitty-
mä ja WLAN -laajakaistareititin ylläpitoineen. 
 
Palvelu soveltuu yrittäjälle kotitoimistoon tai pientoimiston kustannustehokkaaksi ja 
suorituskykyiseksi Internet-liittymäksi. Se tuo yrityspalveluiden edut pienemmille yrityk-
sille, mukaan lukien yrityksille tarkoitetut tukikanavat, kotiasiakkaisiin nähden priorisoi-
dun viankorjauksen 24 tunnin korjausaikatakuineen ja sähköisen OmaElisa itsepalve-
lukanavan.  
 
Isommille yrityksille palvelulla voidaan toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukainen, 
tekniikasta riippumattomaton palvelu- ja toimintamalli, jossa Elisa tuottaa yrityksen 
henkilöstölle kotiin etätyöliittymät yhdellä sopimuksella. Työntekijälle palvelu tarjotaan 
aina parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla. Yhdellä sopimuksella asiakas saa kaikista 
käyttämistään etäyhteyksistä yhtenäisen raportoinnin ja esim. yhden laskun, jonka 
avulla kustannusten budjetointi ja seuranta on helppoa. 
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1  Palvelun sisältö 

1.1  Yhteenveto 

Yksittäisen laajakaistapalvelun sisältö: 
- internetyhteys saatavuuden mukaisella parhaalla tekniikalla. 
- oletuksena NAT osoitteenmuunnos käytössä  
- 5 julkista vaihtuvaa IP osoitetta sis. hintaan (ei saatavilla 4G-tekniikkaan) 
- laajakaistareititin vaihtolaitepalvelulla  

- WiFi tukiaseman 
- minimissään 4 -porttinen Fast Ethernet kytkin 

- häiriöilmoitusten vastaanotto 24/7 
- liittymän ylläpito ja käyttäjän suora tuki yritysasiakkaiden Service Desk palvelussa 
 
Internet-yhteys voi olla Elisan oman verkon kiinteä yhteys, mobiiliyhteys tai Elisan toi-
selta operaattorilta vuokraama yhteys. Teknisesti palvelu voidaan toteuttaa eri tavoin. 
Palvelutekniikat ovat ADSL, VDSL, ODSL, Kuitu, Ethernet, Kaapelimodeemi tai 4G.  

 

Ominaisuus / tekninen toteutus 
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Elisa Netti Lite ADSL x  x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite VDSL x  x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite Kaapelimodeemi x  x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite Kuitu x  x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite ODSL  x x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite Ethernet  x x x P1K24h x 5 

Elisa Netti Lite 4G x  x x P0V8h x  

Taulukko 1: Elisa Netti Lite ominaisuuksien vertailu 
 
Palvelun nopeusluokka on ilmoitettu tuotenimessä. Kiinteiden yhteyksien nopeusluokat 
ja niiden tulkinta on esitetty alla olevassa taulukossa. Nopeusluokka kuvaa lataus- ja 
lähetysnopeuksien minimi- ja maksimiarvot. Asiakkaan käytössä on aina koko siirtoyh-
teyden kapasiteetti ilmoitetulla vaihtelualueella.  
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Nopeusluokka Lataus (Min…Max) Mbit/s Lähetys (Min…Max) Mbit/s 

8M 1-10 0,5-2 

10M 1-12  0,5-1 

20M 2-24 0,5-3 

50M 25-50 2,5-10 

100M 25-100 2,5-10 
Taulukko 2: Kiinteiden yhteyksien tuotenimissä käytetyt nopeusluokat ja niiden tulkinta 

1.2  Elisa Netti Lite ADSL 

Elisa Netti Lite ADSL on ADSL2+ tekniikalla toteutettu laajakaistainen Internet-liittymä. 
Se on saatavilla Elisan ADSL-verkossa valtakunnallisesti. Liittymä tuodaan asiakkaalle 
olemassa olevaa Elisan omistamaa tai toiselta operaattorilta vuokrattavaa kuparista 
puhelinkaapelia hyödyntäen. Palvelussa on kaksi ADSL nopeusluokkaa: 10M ja 20M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
ADSL2+ ja Annex M tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.3  Elisa Netti Lite VDSL 

Elisa Netti Lite VDSL on VDSL2 -tekniikalla toteutettu laajakaistainen Internet-liittymä. 
Se on saatavilla Elisan VDSL-verkossa valtakunnallisesti. Liittymä tuodaan asiakkaalle 
olemassa olevaa Elisan omistamaa tai toiselta operaattorilta vuokrattavaa kuparista 
puhelinkaapelia hyödyntäen. Palvelussa on kaksi VDSL nopeusluokkaa: 50M ja 100M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
VDSL2 -tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.4  Elisa Netti Lite Kaapelimodeemi 

Elisa Netti Lite Kaapelimodeemi on kaapelimodeemi -tekniikalla toteutettu laajakaistai-
nen Internet-liittymä. Se on saatavilla Elisan kaksisuuntaisessa kaapeli-TV verkossa. 
Liittymä tuodaan asiakkaalle olemassa olevaa Elisan omistamaa kaapeli-TV verkon 
koaksiaalista antennikaapelia hyödyntäen. Palvelussa on kaksi kaapelimodeemin no-
peusluokkaa: 50M ja 100M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
Docsis 3.0 -tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.5  Elisa Netti Lite Kuitu 

Elisa Netti Lite Kuitu on optista kuituverkkoa hyödyntävä, Ethernet-tekniikalla toteutettu 
laajakaistainen Internet-liittymä. Se on saatavilla Elisa Kiinteistökuitu-, Elisa Yrityskiin-
teistökuitu- tai Elisa Saunalahti Talokuitu -kohteisiin. 
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Kuva 1: Elisa Netti Lite Kuitu -palvelun komponentit 
 
GW = Internetin liitäntäpiste Elisalle, siitä eteenpäin liikenne on Best Effort -laatua. 
SW = Switch, Elisa Kiinteistökuitu tai Elisa Yrityskiinteistökuitu Ethernet –kytkin tai Saunalahti Talokuitu 
päätelaite, palvelun toimittamisen edellytys. 
CPE = Customer Premises Equipment, Elisa Netti Lite Kuitu –palvelun WLAN laajakaista-reititin, sisältyy 
palveluun. 

 
Palvelussa on kaksi Kuitu nopeusluokkaa: 50M ja 100M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
Ethernet -tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.6  Elisa Netti Lite ODSL 

Elisa Netti Lite ODSL on ADSL2+ tai VDSL2 -tekniikalla toteutettu laajakaistainen In-
ternet-liittymä. Palvelua tarjotaan Elisan valitsemien operaattoreiden ADSL ja VDSL -
verkoissa. Palvelussa Elisa vuokraa muilta operaattoreilta operaattori DSL -porttia ja 
joissain tapauksissa myös tilaajakuparia. Elisa varaa oikeuden päättää palvelun tar-
joamisesta operaattori- ja tuotekohtaisesti. Tilattaessa Elisa  tarkistaa vuokrasaata-
vuuden tuotteen vuokraavalta operaattorilta. Palvelussa on neljä ODSL nopeusluok-
kaa: 8M, 20M, 50M ja 100M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
ADSL2+ ja/tai VDSL2 -tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.7  Elisa Netti Lite Ethernet 

Elisa Netti Lite Ethernet on valikoitujen operaattoreiden optista kuituverkkoa hyödyntä-
vä, Ethernet-tekniikalla toteutettu laajakaistainen Internet-liittymä. Palvelussa Elisa 
vuokraa toiselta operaattorilta Ethernet -kytkimen porttia. 

  
Kuva 2: Elisa Netti Lite Ethernet -palvelun komponentit 
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GW = Internetin liityntäpiste Elisalle, siitä eteenpäin liikenne on Best Effort -laatua. 
R = Elisan internet-liikenteen nielu operaattorin X verkossa 
SW = Toiselta operaattorilta vuokrattava Ethernet-portti kiinteistössä, palvelun toimittamisen edellytys. 
CPE = Customer Premises Equipment, Elisan toimittama WLAN laajakaista-reititin. 

 
Palvelussa on kaksi Ethernet nopeusluokkaa: 50M ja 100M. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua ja etäpäivitettävää 
Ethernet -tekniikkaa tukevaa laitemallia. 

1.8  Elisa Netti Lite 4G 

Elisa Netti Lite 4G on Elisan mobiiliverkossa toimiva mobiililaajakaistaliittymä, joka on 
tarkoitettu kiinteän liittymän korvaavaksi tekniikaksi asennusosoitteessa. Mobiiliver-
kossa käytetään jaettua kaistaa saman solun alueella olevien käyttäjien kesken. 
Ruuhka-aikoina mobiiliyhteyden nopeudet vaihtelevat verkon kuormituksen mukaan ja 
hetkellinen voimakaskin vaihtelu on normaalia. Palvelua ei suositella käyttöön, jossa 
tarvitaan tietoliikennekapasiteetiltaan ns. taattua kaistaa. Palvelussa on kaksi nopeus-
luokkaa: 20M ja 100M. 
 
Elisan 4G liittymät ovat teknisesti alaspäin yhteensopivia eli liittymä käyttää aina pa-
rasta saatavilla olevaa tekniikkaa LTE->DC-HSPA+-> HSDPA -> GPRS. 
 

Tuotenimi laskulla Tekniikka 

Maksimi 
lataus 
nopeus 
Mbit/s 

Maksimi 
lähetys 
nopeus 
Mbit/s 

Käytännön 
latausno-
peudet Mbit/s 

Elisa Netti Lite 4G 100M LTE 150 10 5-80  

Elisa Netti Lite 4G 20M LTE 20 10 5-20 

 DC-HSPA+ 20  5,76 0,4-20 

 HSDPA 14,4 5,76 0,4-10 

Taulukko 3. Elisa Netti Lite 4G -palvelun liittymätekniikat, nopeusluokat ja käytännön 
nopeuden vaihteluvälit. 
 
Päätelaitteena käytetään kulloinkin valikoimassa olevaa testattua 4G/LTE -tekniikkaa 
tukevaa laitemallia. 

1.9  Laajakaistareititin 

Palveluun sisältyvä laajakaistareititin sisältää aina minimissään 4-porttisen ethernet-
kytkimen sekä langatonta WiFi -standardia tukevan tukiaseman (802.11b/g/n). Pääte-
laitteen langattoman liikenteen salaus toteutetaan tietoturvallisesti WPA2-PSK salauk-
sella ja 13-merkkisellä laitekohtaisella salausavaimella.  
 
Käyttäjällä on oletuksena palveluun kuuluvan laajakaistareitittimen käyttö- ja hallinta-
oikeus. Käyttäjätunnus ja salasana on ilmoitettu laitteen mukana tulevissa käyttöoh-
jeissa. Asiakas vastaa tekemiensä asetusmuutosten tietoturvasta itse. 
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Laajakaistareitittimen vikaantuessa Elisa toimittaa asiakkaalle uuden laitteen maksutta 
postitse. Käyttäjä voi helposti vaihtaa laitteen itse viallisen tilalle. Viallisen laitteen voi 
hävittää elektroniikkaromuna itse tai palauttaa laitteen Elisalle tuhottavaksi. 
 
Asiakas voi käyttää liittymässä myös omaa laitetta. Tällöin asiakas vastaa sen toimi-
vuudesta, yhteensopivuudesta Elisan verkkoon ja tietoturvapäivityksistä ym ylläpito-
töistä itse.  
 
Elisa voi käyttää palvelun toteuttamisessa palautuneita, uuden veroisia laitteita. 

2  Palvelun edellytykset ja rajaukset 

Elisa ei vastaa langattoman verkon kuuluvuudesta sisätiloissa. 
 
Puhelinverkkoa hyödyntävien tekniikoiden kuten ADSL  ja VDSL todellinen tiedonsiir-
tonopeus vaihtelee kuparikaapelin pituuden ja laadun mukaan. Kohdeosoitteen sisä-
verkon laatu vaikuttaa lopputulokseen. Todellinen tiedonsiirtonopeus selviää toimitet-
taessa. 
 
Laajakaistaliittymän lopullinen saatavuus yksittäiseen osoitteeseen varmistuu toimitet-
taessa. Mikäli saatavuutta ei ole, Elisa ilmoittaa tästä viipymättä asiakkaalle ja tilaus 
perutaan. 
 
Kaapelimodeemiverkko on jaettu nk. soluihin, joissa käyttäjät jakavat solun tietoliiken-
nekapasiteettia yhdessä. Ruuhka-aikoina kaapelimodeemin nopeudet vaihtelevat ver-
kon kuormituksen mukaan ja hetkellinen voimakaskin vaihtelu on normaalia. Palvelua 
ei suositella käyttöön, jossa tarvitaan tietoliikennekapasiteetiltaan ns. taattua kaistaa. 
 
Elisa Netti Lite Kuitu ja - Ethernet -liittymät edellyttävät asiakkaan sisäverkossa käytet-
tävän vähintään Cat5 -kategorian datakaapelointia tai yksimuotokuituparin. 
 
Elisa Netti Lite ODSL ja - Ethernet-liittymiä tarjotaan ainoastaan Elisan HMV alueen 
ulkopuolella. 
 
Mobiililiittymissä radiotien tiedonsiirtonopeuksiin vaikuttavat etäisyys tukiasemaan, es-
teet radiosignaalin tiellä (esim. betoniseinät, puiden lehdet, selektiivilasit ikkunoissa 
jne.), sekä radiotaajuiset häiriöt muista laitteista. 
 
Mobiililaajakaistaliittymät ovat käytettävissä kotimaassa koko Elisan matkapuhelinver-
kon alueella. 
 
Elisa ei takaa matkaviestinnän datayhteyksille tiettyä siirtonopeutta tai palvelutasoa. 
Matkaviestinnän datayhteydet ovat luonteeltaan ns. väistyvää liikennettä, joten data-
siirto voi tilapäisesti hidastua tai keskeytyä, kun muille palveluille tarvitaan enemmän 
verkon kapasiteettia. 
 
Elisa varaa oikeuden priorisoida muuta verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä 
matkaviestinnän datayhteyksiin nähden. 
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Liittymien ilmoitettu lataus- ja lähetysnopeus nopeus mitataan kuuden (6) tunnin mitta-
usjakson aikana. Elisan viestintäverkon lisäksi käytännössä koettuun nopeuteen voivat 
vaikuttaa Elisan vaikutuspiriin ulkopuolella olevat asiat, esimerkiksi internetverkon ja 
sen palveluiden ruuhka, kiinteistön sisäverkon kunto, asiakkaan modeemin ja tietoko-
neen suorituskyky, langattoman lähiverkkoyhteyden käyttö, virustorjunta- ja palomuu-
ripalveluiden sekä muiden käytössä olevien ohjelmistojen aiheuttama kuormitus. Tar-
vittaessa Elisan tietoverkon ja asiakkaan välisessä nopeudessa epäilty virhe selvite-
tään Teknisen asiakaspalvelun kautta. Vianselvityksessä mittauspisteenä voidaan 
käyttää myös talojakamoa. 
 
Elisa vuokraa yhteyden sopimusosapuolen käyttöön. Sopimusosapuolella ei ole oike-
utta jälleenmyydä yhteyttä eteenpäin kolmansille osapuolille tai jakaa kytkimellä tms 
aktiivilaitteella yhteyttä kiinteistön muille yrityksille.  
 
Palvelu asennetaan valmiiseen sisäverkkoon. Palvelun hinta ei sisällä mediamuun-
noksia. 

3  Palvelun toimitus ja käyttöönotto 

3.1  Yksittäistoimitukset 

3.1.1  Liittymän avaus 

Liittymän avausmaksu sisältää liittymän kytkentätyöt ja ohjelmoinnit Elisan tietoliiken-
neverkossa asiakkaan kiinteistöön loppukäyttöpaikan huoneistoon tai liiketilaan. Lisäk-
si avausmaksu kattaa päätelaitteen toimituksen asentajalle tai loppukäyttäjän nimeä-
mään osoitteeseen Suomessa.  
 
Alle 4 kk käyttö edellyttää korkeamman avausmaksun käyttöä. Elisalla on oikeus ve-
loittaa avausmaksu myös jälkikäteen. 
 
4G- ja kaapelimodeemi-liittymissä avausmaksu sisältää päätelaitteen toimituksen 
asentajalle tai loppukäyttäjän nimeämään osoitteeseen.  

3.1.2  Itseasennus kiinteisiin liittymiin 

Asiakas voi asentaa itse palveluun kuuluvan laajakaistareitittimen laitteen mukana tu-
levan itseasennusohjeen mukaan. Se sopii erityisesti niille asiakkaille, joilla on ennes-
tään toimiva laajakaistaliittymä, jonka tilalle uusi liittymä asennetaan. Laite toimitetaan 
asennuksen yhdyshenkilölle (normaalisti sama kuin loppukäyttäjä) postitse ja kytken-
tää edeltävänä päivänä asiakas saa tekstiviestitiedotteen (mikäli tilauksella on annettu 
gsm-numero). Tiedotteessa kerrotaan kytkentäpäivä ja pyydetään kytkemään laaja-
kaistamodeemi valmiiksi paikoilleen. Kytkemättä jättäminen ei estä asennusta, mutta 
kytkeminen valmiiksi paikoilleen tehostaa ja nopeuttaa Elisan asennusta. 
 
Toimituksen valmistuttua lähetetään äly-SMS tekstiviesti, jossa kerrotaan toimituksen 
valmistuneen ja pyydetään kuittaamaan tekstiviestillä takaisin onko liittymä toiminnas-
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sa. Mikäli asiakas kuittaa ettei liittymä toimi, niin Elisan tekninen tuki ottaa nopeasti yh-
teyttä. 
 
Itseasennuksessa varsinaista asennuskäyntiä asiakkaan tiloissa ei tarvita, jolloin asi-
akkaan ei tarvitse itse olla paikalla kytkentähetkellä. Elisan tekninen tuki avustaa tarvit-
taessa liittymän itseasennusta. 

3.1.3  Laajakaistareitittimen asennus palveluna 

Elisa Netti Lite -palveluun sisältyvän laajakaistareitittimen asennuksen sisältö vaihtelee 
hieman teknisestä toteutuksesta riippuen. Alla olevassa taulukossa on kuvattu asen-
nuspalvelun sisältö teknisesti eri tapauksissa. 
 

 
ADSL / VDSL 

Ethernet / 
Kuitu 

4G Kaapelimodeemi 

Asennus käyttö-
pisteeseen 

Asennetaan asi-
akkaan osoitta-
malle valmiille 
pistorasialle. 

Asennetaan 
asiakkaan 
osoittamalle 
valmiille RJ-
45/ kuitu-
liittimellä 
varustetulle 
datarasialle. 

Parhaan 
kuuluvuu-
den etsimi-
nen yhdes-
sä asiak-
kaan kans-
sa. 

Asennetaan asiak-
kaan osoittamalle 
valmiille TV anten-
nipisteeseelle. 

Asentaminen 
käyttökuntoon 

Reitittimen kytkentä fyysisesti toimintavalmiiksi. Pakkausjätteen 
poiskuljetus. 
Puhelinliittymän 
yhteyteen ali-
pääs-
tösuodattimen 
asentaminen. 

 SIM-kortin 
ja laitteen 
omien an-
tennien 
asennus. 

Datasuodattimen 
asennus TV:n yh-
teydessä. 

Yhteyden toi-
mivuuden tes-
taus 

Reitittimen LAN portista nopeustesti http://elisa.speedtest.net. No-
peustestin onnistuttua palvelu katsotaan toimivaksi. Selvitetään ja 
korjataan ensin mahdolliset viat. Jos ongelma johtuu puuttellisesta 
kuuluvuudesta tai kiinteän yhteyden laadusta, kolme toimintavaih-
toehtoa. 
- Asiakas voi halutessaan hyväksyä toimituksen sellaisenaan 
- Asiakas voi hylätä toimituksen, jolloin tilaus perutaan ja laitteet 
palautetaan Elisalle. 

Sisäverkkotyöt Esim. pistorasian asennus, kaapelin veto, asiakkaan omien verkko- 
laitteiden asennukset, ylimääräiset kuparista kuituun tai kuidusta 
kupariin muunnokset eivät sisälly palvelun hintaan. Asennus teh-
dään valmiiseen sisäverkkoon. 

Vanhan laitteen 
IP asetusten 
kopiointi uuteen 
laitteeseen. 

Tarvittaessa maksutta. Asetuksiin lasketaan default gateway osoite, 
aliverkkomaski, DHCP-poolin alkuosoite ja koko. Langattoman ver-
kon asetuksia (SSID, salaustapa, WPA key)  ei kopioida tietotur-
vasyistä. 

Taulukko 4. Asennuspalvelun sisältö 
 

http://elisa.speedtest.net/
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Asiakkaan tulee olla paikalla sovittuna aikana asentajan tullessa. Turhasta asennus-
käynnistä voidaan veloittaa asennusmaksu. 
 
Asiakkaan vaihtaessa toisen operaattorin laajakaistan Elisa Netti Lite liittymään asiak-
kaan entinen laajakaistareititin vaihdetaan Elisan omistamaan palvelulaitteeseen. Laa-
jakaistan vaihtotilanteessa jotkut vanhat ominaisuudet voivat lakata toimimasta. Asiak-
kaan niin halutessa voidaan vanhan laitteen IP-asetukset kopioida uuteen laitteeseen. 
IP-asetuksilla tarkoitetaan laitteen default gateway -osoitetta, aliverkkomaskia, DHCP-
poolin alkuosoitetta ja kokoa. Tämä mahdollistaa esim. staattiseen IP-osoitteeseen 
asennetun verkkotulostimen toiminnan laitevaihdon jälkeen. Muihin asetuksiin palvelu-
asennus ei ota kantaa. Jos asiakkaalle kriittinen toiminnallisuus lakkaa asetusten ko-
pioimisesta huolimatta toimimasta, voidaan vanha laite palauttaa toimintaan väliaikai-
sesti. Elisa OmaGuru -palvelu tarjoaa maksullista tukea tarvittaessa.  

3.1.4  Asiakkaan omien laitteiden WLAN asetusten ohjelmointi palveluna 

Asennuksen lisämaksullisena palveluna voimme ohjelmoida asiakkaan omien WLAN 
laitteiden asetukset kohdalleen palveluna. Palvelu tulee tilata etukäteen tai ohjelmoita-
vien laitteiden määrä rajautuu maksimissaan kolmeen.  
 
Hinta asennuksen yhteydessä on hinnaston mukainen. Erillinen asentajakäynti esim. 
asennuksen jälkeen hinnoitellaan uutena asennuksena hinnaston mukaan. 

3.2  Messuliittymä 

Messuliittymä on lyhytaikaiseen max 1 kk käyttöön tarkoitettu internet-yhteys, jossa ti-
lattaessa ilmoitetaan myös irtisanomispäivä. Liittymän voi tilata kiinteään osoitteeseen 
Suomessa. Messuliittymän tekninen toteutus on Elisan oman verkon ADSL, VDSL tai 
Kuitu. Messuliittymään sisältyy internet-liittymä päätelaitteineen ja asennuspalvelui-
neen. Palvelun hintaan sisältyy myös purku. Palvelu hinnoitellaan kertamaksulla, eikä 
siihen sisälly lainkaan kuukausimaksua. Asennus- ja irtisanomispäivän siirto on mah-
dollista viikkoa ennen kyseistä aikaa. Siirrosta peritään muutosmaksu.  

3.3  Projektitoimitukset 

Laajakaistaliittymien toimitus on myös mahdollista projektoida. Projektoitavaan toimi-
tukseen nimetään Elisalta projektipäällikkö. Asiakas vastaa projektoitavissa toimituk-
sissa lähtötietojen keräämisestä Elisan toimittamaan tiedonkeruupohjaan. Kerättyjen 
tietojen perusteella Elisa toteuttaa toimitusprojektin, jonka sisältö sovitaan yhdessä 
etukäteen. Toimitusprojekti on järkevää toteuttaa esim. silloin kun isompi määrä liitty-
miä siirtyy Elisalle muilta operaattoreilta tai kun asiakkaalla ei ole itsellään resursseja 
koordinoida vanhojen liittyminen purkuja ja uusien liittymien tilauksia. 
 
Projektipäällikön tehtävät laajassa Elisa Netti Lite toimitusprojektissa voivat sovittaes-
sa sisältää: 
- asiakkaan vanhojen liittymien irtisanomisten koordinointi uusien asennusten kans-

sa minimoiden haitalliset katkot (kuitenkin asiakkaan laskutus minimoiden). 
- muilta operaattoreilta siirtyvien liittymien irtisanominen asiakkaan valtakirjalla ja 

kommunikointi teleoperaattoreiden suuntaan. 
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- laajojen toimitusten aikataulutus, vaiheistus ja Elisan resurssien varaus etukäteen 
(asennusresurssit, päätelaitteiden saatavuus, asiakkaan esittämien aikataulutoi-
veiden huomiointi mahdollisuuksien mukaan).  

- valvoa toimitussopimuksessa asiakaskohtaisesti sovittujen asioiden toteutumista, 
esim. asiakaskohtaisten konfiguraatioitten käyttöönottoa. 

- vastaanottaa asiakkaan täyttämän tiedonkeruupohjan ja varmistaa tietojen riittä-
vyyden.  

- kommunikoi asiakkaan yhdyshenkilön kanssa puutteellisten tietojen vaikutuksesta 
toimitusaikatauluihin sekä sopii korjaavien toimien aikataulusta. 

- tekee tarvittavat tilaukset asiakkaan puolesta Elisan sisällä. 
- raportoi asiakkaalle toimitusaikataulujen muutoksista sekä huolehtii uudelleenaika-

taulutuksista tarvittaessa. 
 
Toimitusprojekti hinnoitellaan aina tunti- tai päivähinnalla kulloinkin voimassa olevan 
asiantuntijapalveluiden hinnaston mukaan. 

3.4  Toimitusaika ja toimituksen SLA tasot 

Palveluaika toimituksille arkisin ma-pe klo 8-16. 
 
Elisan yleinen Toimitus SLA määrittelee Elisan Yritysasiakkaiden yleiset vakioidut pal-
veluiden toimittamiseen liittyvät SLA-vaihtoehdot. Toimituksella tarkoitetaan uusien 
palveluiden käyttöönottoja sekä muutoksia ja poistoja olemassa oleviin palveluihin. 
Toimitus SLA vaihtoehdot määrittelevät toimittamiseen liittyvät parametrit kuten palve-
luaika ja toimitusaika. Oheisessa taulukossa kuvattu Elisa Netti Lite Toimitus SLA pal-
velut.  

Vaihtoehto Toimitusaika tilauksesta Hinta 

Normaalitoimitus Elisan 
HMV verkkoon 

1 vko ± 1 pvä 

Ei lisämaksua, avaus- ja 
asennusmaksut kuitenkin 
hinnaston mukaan 

Normaalitoimitus vuok-
raverkkoon 

2 vkoa ± 1 pvä 

Ei lisämaksua, avaus- ja 
asennusmaksut kuitenkin 
hinnaston mukaan 

Pikatoimitus Elisan 
verkkoon 

0-3 päivää 

Pikatoimitusmaksu + ava-
us- ja asennusmaksut hin-
naston mukaan 

Pikatoimitus vuokra-
verkkoon 

1 vko ± 1 pvä 

Pikatoimitusmaksu + ava-
us- ja asennusmaksut hin-
naston mukaan 

Määräpäivätoimitus Elisan palvelun toimittamiselle 
tarjoama määräpäivätoimitus. 
Elisa kiinnittää toimitusajan 
asiakkaan toivomalle päivälle. 

Määräpäivätoimitusmaksu 
+ avaus- ja asennusmaksut 
hinnaston mukaan 

Määräviikkotoimitus Elisan palvelun toimittamiselle 
tarjoama määräviikkotoimitus. 
Elisa kiinnittää toimitusajan 
asiakkaan toivomalle viikolle. 

Ei lisämaksua, avaus- ja 
asennusmaksut hinnaston 
mukaan 

Taulukko 5. Elisa Netti Lite Toimitus SLA palvelut 
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Elisan HMV verkkoon lasketaan Alavieska, Espoo, Haapavesi, Hausjärvi, Helsinki, 
Hämeenkyrö, Inkoo, Janakkala, Joensuu, Juupajoki, Jyväskylä, Järvenpää, Kaarina, 
Kalajoki, Kangasala, Kannus, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kontiolahti, 
Kotka, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Merijärvi, Muurame, Nivala, Nokia, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Orivesi, Oulainen, Outokumpu, Paimio, Petäjävesi, Pirkkala, Pyhtää, Pyhä-
joki, Raahe, Riihimäki, Sahalahti, Sauvo, Sievi, Siikajoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, To-
holampi, Toivakka, Tuusula, Vantaa, Vesilahti, Vihti, Ylivieska ja Ylöjärvi. Edellä oleva 
lista on suuntaa antava, koska Elisan HMV verkko ei noudata tarkasti kuntien tai pos-
tinumeroalueiden jakoa. 
 
Palvelutasojen sisältö ja soveltaminen on kuvattu tarkemmin Elisa yleinen toimitus 
SLA palvelukuvauksessa. 
 
Pikatoimitus voidaan tilata kaikille liittymille.  
 
Palvelulle voidaan tilata määräpäivä- tai määräviikkotoimitus. Tällöin Elisa kiinnittää 
toimitusajan asiakkaan toivomalle päivälle tai viikolle. Määräpäivä- ja määräviikkotoi-
mituksen edellytyksenä on se että toimitusaika on normaalin toimitusajan jälkeen. 
 
Projektitoimitusten toimitusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

4  Palvelun käyttö 

Asiakas tekee tarvittavat määrittelyt lähiverkkoonsa, tietokoneisiinsa ja muihin hallit-
semiinsa laitteisiin, jotta Elisa Netti-liittymän käyttö haluttuun tarkoitukseen on mahdol-
lista. 
 
Elisa operoi verkkoa ja tarvittaessa korjaa mahdolliset viat sovitun palvelutason mu-
kaisesti. 

4.1  Viankorjauksen palvelutasot (SLA) 

Palvelussa noudatetaan kiinteille liittymille palvelutasoluokka P1K24h mukaisia mää-
räaikoja: 

- vianrajaus- ja korjaustoimenpiteitä tehdään arkisin ma-pe klo 7-18 (Palveluai-

kaluokka P1) 

- palvelupyynnön mukaiset toimenpiteet aloitetaan 2 tunnin kuluessa  

- vika korjataan 24 palveluaikatunnin kuluessa (Korjausaika 24h) 
 

Mobiililiittymille palvelutasoluokka P0V8h mukaisia määräaikoja: 
- vianrajaus- ja korjaustoimenpiteitä tehdään arkisin ma-pe klo 8-16 (Palveluai-

kaluokka P0) 

- palvelupyynnön mukaiset toimenpiteet aloitetaan 8 tunnin kuluessa 

- ei korjausaikalupausta, mutta tavoitteellinen korjausaika on 24 tuntia. 
 
Palveluaika on aika, jolloin tehdään vianrajaus- ja korjaustoimenpiteitä.  
Vasteaika on aika, jonka sisällä palvelupyynnön mukaiset toimenpiteet aloitetaan.  
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Korjausaika on aika, jonka sisällä vika on korjattu. 

 
Palvelutasojen sisältö ja soveltaminen on kuvattu tarkemmin Elisa SLA palvelukuva-
uksessa. 

4.2  Käyttötuki 

Yritysasiakkaiden Service Desk toimii yhden kontaktointipisteen periaatteella kaikille 
vian- ja häiriönhallinta tapahtumille. Yhteystiedot: 
 
 +358 10 80 4400  
 servicedesk@elisa.fi 
 http://www.elisa.fi/yrityksille/asiakaspalvelu 
 
Service Desk toimii 24/7/365 antaen tukea vian- ja häiriönhallintaan liittyviin pyyntöihin. 
Sähköpostin välityksellä tehtyihin ilmoituksiin vastataan arkipäivinä klo 07:30 – 20:00 
ja lauantaisin klo 08:00 – 16:00. Kiireelliset vikailmoitukset suositellaan tehtäväksi pu-
helimen välityksellä. 

4.3  Asiantuntijapalvelut 

Lisäpalveluna Elisa tarjoaa asiantuntijatyötä tukemaan asiakasratkaisun toimitusta ja 
helpottamaan palveluiden käyttöä ja käyttöönottoa. Elisan asiantuntijapalvelut on ku-
vattu tarkemmin erillisessä palvelukuvauksessa. Asiakaskohtaiset asiantuntijapalvelut 
on esitetty tarjouksessa ja sovitaan asiakkaan kanssa solmittavassa toimitussopimuk-
sessa. 
 
Elisan asiantuntija-palveluiden avulla voidaan toteuttaa toimittamisen ja viankorjauk-
sen SLA palvelutasojen raportointi. Raportointipalvelu veloitetaan tuntityönä Elisan Yri-
tysasiakkaiden asiantuntijapalveluiden hinnaston mukaan.  Minimiveloitus on 1 tunti. 

4.4  Asiointi 

Palveluiden hallinnoinnin asiointikanavana voidaan käyttää sähköistä www-pohjaista 
asiointijärjestelmää, Oma Elisa -itsepalvelua. Oma Elisa itsepalvelun kautta asiakkaan 
nimetyt yhteyshenkilöt voivat tehdä palveluiden uus-, muutos- ja poistotilauksia sekä 
käsitellä laskutus- ja palveluraportteja. Oma Elisa itsepalvelun kautta voidaan myös 
hallinnoida asiakkaan käytössä olevien palveluiden toiminnallisuuksia. Oma Elisa itse-
palvelu ja sen käyttö on kuvattu tarkemmin erillisessä palvelukuvauksessa. 
 
Elisan asiakaspalvelu ja mahdollinen Elisan nimetty yhdyshenkilö palvelevat niissä 
asioissa, jotka eivät ole Oma Elisan kautta hallinnoitavissa.  

4.5  Laitteiden palautus Elisalle 

Sopimuksen päätyttyä tai laitteen vikaannuttua asiakas voi halutessaan palauttaa pal-
veluun sisältyvät laitteet Elisalle. Laitteet voi palauttaa lähimpään Elisa Shopit -
myymälään tai Postin toimipisteeseen. Palautusosoite on: 
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Elisa Oyj / Asiakaspalautukset 
Sopimusnumero 643163 
Katriinantie 14-16 
01530 VANTAA 
 
Avattujen ADSL modeemipakettien sisällön palautus Elisalle on myös vapaaehtoista. 
Laajakaistareitittimen voi myös toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräys-
pisteeseen itse.  
 
Määräaikaisiin sopimuksiin liittyvissä keskeytyksissä ja muussa lyhytaikaisessa käy-
tössä Elisa ohjeistaa asiakasta erikseen laitteiden palauttamiseen liittyvissä asioissa. 
Avaamattomat, tarpeettomat laitepaketit tulee aina palauttaa Elisalle. 
 
Palautus on asiakkaalle maksuton. 
 
Isompien (yli 30 kpl) laite-erien palautuksesta Elisalle voidaan sopia erikseen. 

5  Palvelun hinnoittelu 

Palvelun hinta koostuu avaus-, muutos ja asennusmaksuista sekä kuukausittaisesta 
palvelumaksusta.  
 
Projektointi hinnoitellaan aina erillisen tarjouksen mukaan. 
 
Palvelun hinnat on kuvattu hinnastossa,  Elisa Netti Lite hinnasto. 

6  Palvelun raportointi 

Kiinteän laajakaistaliittymän liittymäraportti on saatavilla Elisan sähköisen asiointi-
kanavan OmaElisan kautta asiakkaan itsepalveluna.  
 
Elisa Netti liittymään sisältyy SLA-raportti, mikäli SLA-raportin toimittamisesta erikseen 
sovitaan. Raportointi toimitetaan asiakkaalle Oma Elisa Palveluikkunan kautta. 

7  Sopimusehdot 

Palvelun sopimusehdot sovitaan palvelu-/toimitussopimuksessa. Lisäksi sopimukseen 
sovelletaan Elisan yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. 
 
Toimittajalla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä sekä tässä tarkoituksessa liittää 
asiakkaan nimi ja liikemerkki sekä yhteystiedot painetussa, tulostetussa tai elektroni-
sessa muodossa (mukaan lukien www-sivut) oleviin asiakas- ja yhteistyökump-
paniluetteloihinsa. 


