
 

 

 

 

 

  

Sambyggnadsnätverkets nyhetsbrev 01/2018 
 

1. Uppgifter till Nätverksinformationspunkten 
 
Sista dagen för inlämnande av uppgifter om nätverksområden och byggprojekt som möj-

liggör sambyggnad av nät till verkkotietopiste.fi var 30.11.2017. Kommunikationsverket 
tackar alla som redan lämnat uppgifterna, men fortsätter att begära uppgifter av andra. 

Täckningen blir bättre hela tiden. Jämfört med början av 2018 har antalet anmälda nät-
verk ökat med 52 procent och antalet byggnadsplaner med 31 procent. För tillfället om-
fattar tjänsten följande uppgifter: 

 

 
 
Avsikten är att tjänsten alltid ska ge aktuell information om nätverksområden och bygg-
projekt, så vänligen se till att också de uppgifter som redan lämnats blir uppdaterade 

alltid vid ändringar i nätverk och projektplaner. 

2. Utveckling av tjänsten år 2018 
 

Vi har planerat att göra fyra uppdateringar i verkkotietopiste.fi under 2018 enligt föl-
jande: 
 

1) Första uppdateringen i mars-april 
2) Andra uppdateringen före midsommar 

3) Tredje uppdateringen i början av hösten 
4) Fjärde uppdateringen i december 

 

2.3.2018 
 



 

 

 

 

 

  

Tjänsten utvecklas på basis av svaren på den utvecklingsförfrågan som gjordes i januari 
2018 och den respons som gavs under utvecklingseftermiddagen 25.1.2018. Vi fick ett 

mycket bra antal (66) svar och konkreta utvecklingsförslag. Tack för alla som svarat! 
Presentationerna från utvecklingseftermiddagen finns som bandad sändning på 
https://www.viestintavirasto.fi/verkkotietopiste_kehitystyopaja012018/index.html  

 
Det kommer att bli avsevärda förbättringar till tjänsten under 2018. Förbättringarna gäl-

ler webbtjänstens tillgänglighet och prestationsförmåga, nya meddelandefunktioner samt 
mera inflytande från användarnas sida vad gäller automatiska meddelanden från tjäns-
ten. Söknings- och ritningsverktyg i användargränssnittet förändras, detsamma gäller 

informationsinnehåll, gränssnitt och filformat som används för inmatning av uppgifter. 
En helt ny tjänst kommer att bli eldistributionsbolagens kartor om ansvarsområden. 

 
Centrala ändringar i den första publiceringen är: 
 

 Nya meddelandefunktioner 
 Triggerfunktion om byggnadsplaner som håller på att gå ut 

 Möjlighet att lägga till frivillig ytterlig information 
 Förbättringar i tjänstens tillgänglighet 
 En betydande förbättring av prestation är under beredning 

 
Kontakta Kommunikationsverket om du vill ge respons om utvecklingen eller har andra 

förslag. Vi talar gärna om frågan. 

3. Bredbandsinfo.fi 
 
Finlands virtuella bredbandskontor öppnades 21.2.2018 på www.bredbandsinfo.fi. Tjäns-
ten grundades av Kommunikationsverket tillsammans med kommunikationsministeriet, 

jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket.  
 

Bredbandsinfo.fi erbjuder allmän information om bredband, byggande av bredband och 
finansieringsmöjligheter. På webbplatsen utbyter man bästa praxis med hjälp av exem-
pel samt ger vägledning till att hitta rätt informationskälla. Bredbandsinfo finns också på 

Twitter #laajakaistainfo. Tjänsten utvecklas hela tiden och vi tar gärna emot idéer om 
innehållet. 

4. Vanliga frågor 
 

På sidorna finns nya vanliga frågor och svar på dem. Om du har en fråga som du vill ha 
svar på, bekanta dig med Vanliga frågor på: 
https://www.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/vanligafragor.html  
 

https://www.viestintavirasto.fi/verkkotietopiste_kehitystyopaja012018/index.html
http://www.bredbandsinfo.fi/
https://www.viestintavirasto.fi/sv/internettelefoni/sambyggnad/vanligafragor.html


 

 

 

 

5. Sambyggnadsnätverket 
 

Sambyggnadsnätverket är en respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor 
som gäller sambyggnad, samutnyttjande och tjänsten Nätverksinformationspunkt på 
verkkotietopiste.fi. Nätverket omfattar 369 personer från 231 organisationer. Anmäl dig 

på https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par  
 

Även nätverket har fått nya webbsidor. Sidorna omfattar aktuell information om nätver-
ket och sambyggnaden. Tidigare nyhetsbrev hittar du på de finskspråkiga sidorna: 
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen/uutiskirjeet.html 
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