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Ethernet-verkkoratkaisun toimitusaika sovitaan yhdessä 
asiakkaan kanssa. Yksittäisten yhteyksien tavoitteellinen toi-
mitusaika on kymmenen arkipäivää hyväksytystä tilauksesta 
Elisan valmiin verkon alueella. 

Toimitusaika vahvistetaan aina yhteyskohtaisesti tilausvahvis-
tuksessa, myös niissä tapauksissa, joissa yhteyden toimittami-
nen vaatii verkon rakentamista tai laajentamista. 

Laskutus
Laskutuksen aloittaminen sovitaan Ethernet-verkkoratkaisun 
sopimuksessa.

Ethernet-verkkoratkaisun laskutus tapahtuu omana ryhmä-
laskunaan, jossa Ethernet-verkkoratkaisulla on yksi kokonais-
hinta.

Elisan verkon huolto- ja muutostöiden ajat
Elisan verkkopalveluiden aikaikkunat suunniteltuja verkon 
huolto- ja muutostöitä varten ovat joka kuukauden 2. ja 4. 
keskiviikko klo 00.30-5.30. 

Elisa varaa itselleen mahdollisuuden suorittaa verkon huolto- 
ja muutostöitä myös muina aikoina. 

Huolto- ja muutostöistä ja niiden vaikutuksista pyritään aina 
ilmoittamaan etukäteen sekä minimoimaan niiden aiheutta-
mat häiriö- ja/tai katkosvaikutukset palveluihin.

Käyttötuki
Vikailmoitukset tehdään Elisa Carrier Services Online tilaus- 
ja toimitusjärjestelmän kautta tai puhelimitse Service Desk 
(24h) numeroon 010 804 400.

Tietosuoja

Palvelussa käsitellään henkilötietoja, kuten esimerkiksi 
asennusosoite ja asennukseen liittyvien henkilöiden yhteys-
tiedot. Yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään palvelun 
toteuttamiseksi. Teleoperaattori on palvelussa käsiteltävien 
henkilötietojen osalta tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu 
henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Elisa niiden käsittelijä. 

Elisa Ethernet-verkkoratkaisu skaalautuu käyttäjäasiakkaan 
tarpeiden mukaisesti sovitulla tavalla sopimusajan puitteissa. 
Yhteyksiä voidaan lisätä, vaihtaa tai poistaa joustavasti käyt-
täjäasiakkaan liiketoiminnan tai toimintaympäristön muut-
tuessa. Verkkoratkaisun sisällä voidaan toimipistekohtaisesti 
valita mm. nopeus, liikenneluokka, viankorjauksen SLA-pal-
velutaso tai liityntäyhteyden varmistustaso. Verkkoratkaisun 
teknisinä toteutuksina käytetään Elisa Ethernet 2.0-palvelun 
eri liityntäyhteystekniikoita käyttäjäasiakkaan tarpeiden ja 
saatavuuden mukaan.

Ethernet-verkkoratkaisun ominaisuudet

Ethernet-verkkoratkaisun hallinnointi on helppoa mm. yhden 
kokonaislaskun ja liittymälistauksen ansiosta. 

Keskittämällä käyttäjäasiakkaan yhteystarpeet Ethernet-
verkkoratkaisuun myös palveluoperaattorin oma palveluhal-
linta helpottuu:
• toteutusaikataulu on paremmin koordinoitavissa
• reittivarmistetut yhteydet voidaan toteuttaa luotettavam-

min
• Palveluikkuna-portaalin tilannekuvan avulla Ethernet- 

verkkoratkaisun tilaa ja kuormitusastetta voi helposti tar-
kastella osana palveluoperaattorin omaa palvelunhallintaa.

Yksittäisten yhteyksien osalta ominaisuudet ja lisäpalvelut on 
kuvattu tarkemmin Elisa Ethernet 2.0 -palvelukuvauksessa.

Ethernet-verkkoratkaisu kattaa koko Suomen.

Edellytykset ja rajaukset

Ethernet-verkkoratkaisu on saatavilla vain Suomessa. 
Yhteyksien osalta muut edellytykset ja rajaukset on kuvattu 
tarkemmin Elisa Ethernet 2.0 -palvelukuvauksessa.

Tarjouspyynnöt ja saatavuuskyselyt

Tarjouspyynnöt ja saatavuuskyselyt voi tehdä nimetyn 
Account Managerin tai asiakaspalvelumme (cscs@elisa.fi) 
kautta. 

Tarjouspyyntöpohjan voi ladata www-sivuiltamme  
www.elisa.fi/operaattoreille.

Tilaukset ja toimitusaika

Tilaukset lähetetään sähköpostilla nimetylle Account Mana-
gerille käyttäen Elisan lähettämää tarjousta tilauspohjana.
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Palvelussa käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä EU/
ETA-alueen ulkopuolella/-lta. Elisa huolehtii, että maassa, 
jossa henkilötietoja käsitellään, taataan Euroopan komission 
päätöksen mukaisesti riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoeh-
toisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista asianmukaista 
suojatoimea, kuten esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkei-
den mukaista tietojensiirtosopimusta henkilötietojen siirrosta 
ETA-alueen ulkopuolelle. 
Elisalla on oikeus käyttää palveluiden tuottamisessa ja henki-
lötietojen käsittelyssä alihankkijoita. 

Sopimusehdot

Palveluun sovelletaan Elisan Operaattorituotteiden yleisiä 
sopimusehtoja.


