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Julen närmar sig och vid årsskiftet händer det intressanta saker! I årets sista nummer 

berättar vi om vår organisationsreform som äger rum vid årsskiftet och om resultat från 

enkäten om Nätverksinformationspunkten. Vi uppmuntrar också alla nätaktörer att delta i 

tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019. Anmäl gärna ditt projekt till tävlingen i början av 

året; sista anmälningsdag är 31.3.2019. 

I detta nummer: 

 Från början av 2019 är Kommunikationsverket en del av Transport- och 

kommunikationsverket Traficom 

 Utvecklingen av Nätverksinformationspunkten och enkätresultat 

 Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 

Från början av 2019 är vi en del av Transport- och kommunikationsverket 

Traficom 

Transport- och kommunikationsverket Traficom startar 1.1.2019. Till det nya verket sammanslås 

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och en del av Trafikverket. Traficom är en 

myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, 

transport och kommunikation.  

Verket främjar trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet och snabbar upp utvecklingen av 

digitaliseringen. Det stöder hållbar utveckling och ser till att alla i Finland har tillgång till trygga 

och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Verket sysselsätter 

cirka 900 personer på 15 orter. Huvudkontoret finns i Helsingfors. 

Efter årsskiftet finns verkets webbsidor på adressen traficom.fi. Trots ämbetsverksreformen 

fortsätter tjänsten verkkotietopiste.fi som hittills och adressen yhteisrakentaminen.fi fortsätter att ge 

information om sambyggnad. 

Nätverksinformationspunkten utvecklas på basis av användarresponser 

Vid slutet av 2018 ville Kommunikationsverket höra nätaktörers erfarenheter om funktionen av 

tjänsten verkkotietopiste.fi och om utvecklingen av den. Trots att vi fick bara 21 svar innehöll de 

viktig respons - tack för det!  

Majoriteten av svarspersonerna tyckte att tjänsten är nyttig och möjliggör ett tätare samarbete 

mellan nätaktörer. Med tanke på sambyggnad skulle tjänsten vara nyttigare om byggnadsplanerna 

införs i tjänsten tidigare än i dag, dvs. 1-2 år före genomförande av projekt. Man önskade också en 
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möjlighet att spara ett utkast av en byggnadsplan, för då är det möjligt att fortsätta arbetet efter 

eventuella avbrott. Man vill att sökning av byggnadsplaner ska fungera bättre och vara enklare i 

synnerhet när man söker byggnadsplaner för flera projekt samtidigt.  

Bättre hantering av meddelanden från tjänsten är också välkommen. Här är det dock främst fråga 

om att ge bättre anvisningar, för det är möjligt att göra ändringar i antalet meddelanden och 

meddelandets typ genom de val som finns på sidan Administrering. Inloggning borde också vara 

enklare (tjänsten förutsätter stark autentisering med hjälp av Katso-koder eller bankkoder). I vissa 

svar meddelades att man skulle behöva användarrättigheter på flera nivåer så att det skulle vara 

möjligt att ge läsrättigheter inom organisationen eller till exempel till planerare.  

Man hade också förslag till utveckling av innehållet i kontakter som gäller sambyggnad samt till att 

öka den allmänna medvetenheten om tjänsten.  

Tjänstens nyttighet på skalan 1-5 

Antalet svarspersoner: 21 

 
 

Tycker ni att verkkotietopiste.fi möjliggör ett tätare samarbete mellan nätaktörer? 

Antalet svarspersoner: 21 

 



Transport- och kommunikationsverket Traficom kommer att fortsätta utvecklingen av tjänsten 

verkkotietopiste.fi på basis av responsen och förslag och vi har för avsikt att göra tre 

programuppdateringar år 2019. Vi informerar om uppdateringarnas innehåll separat men det finns 

planer att införa Suomi.fi-identifieringen i den första uppdateringen så att den kan användas vid 

sidan om KATSO-identifieringen. 

Är ditt projekt årets sambyggnadsgärning 2019? 

Kommunikationsverket har samlat ihop alla viktiga aktörer som bygger nät och nu söker vi 

tillsammans lösningar till de utmaningar som byggande av infrastruktur medför. På 

kommunmarknaden 12.9.2018 inledde vi en gemensam mångsidig åtgärdshelhet i syfte att öka 

sambyggnad.  

Den ettåriga kampanjen kulminerar i tävlingen "Årets sambyggnadsgärning 2019". Syftet med 

kampanjen är att sambyggnad blir känd för alla beslutsfattare i kommuner, el- och vattenbolag samt 

teleoperatörer. Samtidigt samlar vi bästa praxis för att gagna alla branschaktörer. 

De första projekt som deltar i tävlingen publicerades i november. Bland dessa är Kauhajoki stad, 

Lakeuden Kuitu och Pälkäneen valokuitu.  

Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 arrangeras av Kommunikationsverket, Energiindustri, 

Energimyndigheten, FiCom, Finnet-förbundet, Kommunförbundet, kommunikationsministeriet, 

Trafikverket, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands regionnät, Finlands 

Vattenförsörjningsandelslag och Vattenverksföreningen VVY. Tävlingen stöds också av Caruna, 

DNA, Elenia, Elisa, Lounea, Pälkäneen Valokuituverkot, Sitowise och Telia Finland.  

Läs mer om tävlingen och anmäl ditt projekt på adressen yhteisrakentaminen.fi. 

Välkommen till sambyggnadsnätverket! 

Sambyggnadsnätverket är en respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller 

sambyggnad, samutnyttjande och tjänsten Nätverksinformationspunkt på verkkotietopiste.fi.  

Anmäl dig till nätverket 

Kommunikationsverkets sambyggnadssidor omfattar aktuell information om nätverket och 

sambyggnaden.  

Tidigare nyhetsbrev på svenska hittar du här. 

Berätta dina kollegor och samarbetspartner om sambyggnadsnätverket och hur de kan ansluta sig 

till det! 

Tack för samarbetet och god jul! Vi återkommer till 

sambyggnadsnyheterna i början av det nya året. 
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