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T2-PALVELUN KÄYTETTÄVYYS 

 

1 Johdanto 

Tässä dokumentissa määritetään Digitan T2-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käytettävyys, käy-
tettävyyden mittaaminen ja raportointi sekä sovitun käytettävyyden mahdolliseen alittamiseen 
liittyvät sanktiot. Käytettävyys ei sisälly pienimuotoiselle televisiotoiminnalle tarjottuun palve-
luun ellei siitä ole sovittu Asiakkaan kanssa erikseen. 

 

2 Käytettävyys 

Käytettävyydellä tarkoitetaan aikaa, jolloin Palvelu on Asiakkaan käytettävissä (jäljempänä 
Käytettävyys). 
 
Käytettävyyttä tarkastellaan lähetysasema- ja kalenterivuosikohtaisesti. Käytettävyys perustuu 
Digitan mittaustuloksiin. Käytettävyys lasketaan seuraavasti: 
 
 

 
Laskukaava: 
 
 
                                  X 
K  =  100  x  (1 -  ------------- ), missä 
                             525.600      

                                                                                                                                                  
  

K = Käytettävyys (%) 
X = Päälähetysaseman Epäkäytettävyysaika (yhteensä min/v) 

 525.600 = minuutit vuodessa 
 

Epäkäytettävyysaika (X) määräytyy kohtien 3 ja 6 sekä kohdan 4 mukaisesti laaditun Vuosira-
portin perusteella. 
 
Tämän kohdan 2 laskukaavaa käytetään sekä laskettaessa Sopijapuolten sopimaa lähe-
tysasemakohtaista käytettävyyttä (”Sovittu Käytettävyys”) että laskettaessa lähetysasemien 
todellista toteutunutta vuosikäytettävyyttä (”Toteutunut Käytettävyys”). Toteutunutta Käytettä-
vyyttä laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon kohdan 6 Sallittujen keskeytysten aiheutta-
maa epäkäytettävyysaikaa. 
 
 
 
 
 



     
    
    
   
    

 

 
 

3 Epäkäytettävyys  

Palvelu ei ole Asiakkaan käytettävissä, jos kanavan videokomponentin jakelu on kokonaan 
keskeytynyt Päälähetysasemalla (jäljempänä Epäkäytettävyysaika).  

Videokomponentin jakelun katsotaan keskeytyneen, kun keskeytys on kestänyt yhtäjaksoisesti 
yli viisitoista sekuntia (15 s).  Digitan varmistetun verkon automaattinen varajärjestelmien käyt-
töönotto voi keskeyttää palvelun lyhyeksi ajaksi, mutta estää pidemmän keskeytyksen. Tämän 
vuoksi alle 15 sekunnin keskeytyksiä ei huomioida Epäkäytettävyysajassa 

 

4 Sovittu Käytettävyys 

 
4.1 Päälähetysasemien käytettävyys 

Kanavanippukohtaiset päälähetysasemat (”Päälähetysasemat”) ja niiden Sovitut Käytettävyy-
det ovat lueteltu kanavanippukohtaisessa käytettävyysliitteessä. 
 
4.2 Täytelähetinasemien käytettävyys 

Digita ylläpitää täytelähettimiä siten, että viankorjaus aloitetaan arkipäivisin klo 8 – 16 välillä, 
kun vika on havaittu Digitan Verkonhallintakeskuksessa. 
 
 

5 Toteutunut Käytettävyys 

Digitan tehtävänä on huolehtia Palvelun toteutuksesta ja ylläpidosta siten, että kunkin Päälä-
hetysaseman keskimääräinen käytettävyystaso pysyy vähintään sovitulla käytettävyystasolla 
kunkin kalenterivuoden aikana.  

Lähetysasemien Toteutunut käytettävyys tarkistetaan kohdan 7 mukaisesti viipymättä Digitan 
toimittaman Vuosiraportin jälkeen. Mikäli yhden tai useamman Päälähetysaseman Toteutunut 
käytettävyys jää kalenterivuositasolla Päälähetysaseman Sovittua käytettävyyttä alemmaksi, 
Digita maksaa tai hyvittää Asiakkaalle sanktiota kohdan 8 mukaisesti.  

 

6 Sallitut keskeytykset   

 Epäkäytettävyysajaksi ei lasketa seuraavia katkoksia, keskeytyksiä tai muita virheitä Palvelus-
sa (jäljempänä Sallitut keskeytykset): 
 

(a) Ylivoimaisesta esteestä aiheutuva keskeytys 
 

(b) Asiakkaan, Asiakkaan sopijakumppanin tai alihankkijan tai Digitan tai Digita Net-
works Oy:n asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla oleva Digitasta riippu-
mattomasta syystä johtuva keskeytys 

 
(c) Asiakkaan, Asiakkaan alihankkijan tai sopimuskumppanin vastuulla olevasta 

syystä;  
 
(d) Palvelu on keskeytetty Asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi; 



     
    
    
   
    

 

 
 

 
(e) Tilapäinen Palvelun keskeytyminen, joka on tarpeen Digitan T2-palveluiden ylei-

sissä toimitusehdoissa määritellyn asennus-, ylläpito- tai huoltotyön vuoksi (jäl-
jempänä ”Huoltotyö”). Huoltotöiden aikana Palvelu tai sen osa ei ole Asiakkaan 
käytettävissä taikka siinä voi esiintyä puutteita tai häiriöitä. Huoltotyö pyritään 
ajoittamaan niin, että niistä aiheutuu Asiakkaan liiketoiminnalle mahdollisimman 
vähän häiriöitä. Digita ilmoittaa Huoltotyöstä Asiakkaan nimeämälle yhteyshenki-
lölle sähköpostitse pääsääntöisesti noin 2 viikkoa ennen töiden aloittamisajankoh-
taa. Mikäli Huoltotyö on välttämätöntä tehdä tätä lyhyemmällä varoajalla, Digita 
ilmoittaa Huoltotyöstä Asiakkaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. 

 
 

7 Käytettävyyden mittaus ja raportointi 

Digita valvoo ja mittaa Palvelun käytettävyyttä Päälähetysasema- ja kalenterivuosikohtaisesti. 
Käytettävyyden mittaaminen ja raportointi alkaa. Kunkin Päälähetysaseman osalta Palvelun 
sovitusta käyttöönotosta kunkin Päälähetysaseman Epäkäytettävyysaika ja Toteutunut käytet-
tävyys perustuvat ensisijaisesti Digitan mittaustuloksiin.  
 
Digita lähettää kuukausittain, kutakin tarkastelukuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään 
mennessä Asiakkaan nimeämälle yhteyshenkilölle Palvelun käytettävyyttä koskevan raportin 
(jäljempänä Kuukausiraportti).  
 
Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa toimitettu Kuukausiraportti ja ilmoittaa havaitsemistaan 
siihen mahdollisesti sisältyvistä virheistä tai puutteista Digitalle kirjallisesti kolmekymmentä 
(30) päivän sisällä Kuukausiraportin saapumisesta. Mikäli Asiakas ei toimita reklamaatiota so-
vitun määräajan kuluessa, katsotaan Kuukausiraportti hyväksytyksi. 
 
Digita toimittaa Asiakkaalle vuosittain jälkikäteen raportin Palvelun Toteutuneesta käytettävyy-
destä ja mahdollisista Sanktioista (jäljempänä Vuosiraportti). Digita toimittaa Vuosiraportin 
Asiakkaalle kutakin tarkasteluvuotta seuraavan tammikuun aikana. Mahdolliset Sanktiot mak-
setaan tai hyvitetään maaliskuun loppuun mennessä. 

 

8 Sanktio 

8.1 Johdanto 

Mikäli yhden tai useamman Päälähetysaseman Toteutunut Käytettävyys jää tietyn kalenteri-
vuoden aikana Sovittua Käytettävyyttä alemmaksi, Digita maksaa tai hyvittää Asiakkaalle tä-
män kohdan 8 mukaan lasketun sanktion (jäljempänä Sanktio). 

Digita ei ole velvollinen maksamaan tai hyvittämään Asiakkaalle Sanktioita ajanjaksolta, 
jolta Asiakas ei maksa Digitalle palvelumaksuja Palvelusta. 



     
    
    
   
    

 

 
 

Digita on velvollinen korvaamaan Palvelussa tapahtuvista keskeytyksistä, katkoksista, virheis-
tä taikka muista häiriöistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, kulut ja kustannukset 
ainoastaan tämän kohdan 8 mukaisesti. Digita on velvollinen korvaamaan alentuneen käytet-
tävyyden vain niissä tilanteissa, joissa keskeytyksen on näytetty aiheutuneen Digitan tai sen 
käyttämien alihankkijoiden tuottamuksesta.  

8.2 Sanktion laskeminen 

Digitan maksettavaksi tulevan Sanktion määrä lasketaan Päälähetysasemakohtaisesti. Sank-
tion määrä riippuu edellisen kalenterivuoden Toteutuneesta Käytettävyydestä. Digita maksaa 
kultakin Sovitun Käytettävyyden alle jäävältä minuutilta euromäärän, joka vastaa Asiakkaan 
yhden Päälähetysaseman palvelusta Digitalle maksamaa minuuttihintaa edellisen kalenteri-
vuoden lopussa.  

 
Asiakkaan yhden Päälähetysaseman Palvelusta maksamalla minuuttihinnalla tarkoitetaan eu-
romäärää, joka saadaan jakamalla Palvelun minuuttihinta Päälähetysasemien lukumäärällä. 

 
8.3 Sanktion enimmäismäärä 

Digita on velvollinen maksamaan Asiakkaalle Päälähetysasemakohtaista Sanktiota kutakin ka-
lenterivuotta kohti enintään määrän, joka vastaa Asiakkaan ko. Päälähetysasemasta Digitalle 
maksaman palvelumaksun määrää yhden (1) kalenterikuukauden aikana. Sanktio lasketaan 
edellisen kalenterivuoden lopussa voimassa  olleen palvelumaksun perusteella. 

  

9 Viestintä 

Häiriöistä, joiden kesto on yli viisitoista sekuntia (15 s), ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpos-
tilla Asiakkaan yhteyshenkilölle. 
 

  
 
 
 
 


