Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 02/2017
1. Yhteisrakentamiskartoitus ja -seminaari
Viestintäviraston tavoitteena on parantaa nopean laajakaistan saatavuutta löytämällä
keinoja, joilla verkon rakentamiskustannuksia voidaan alentaa muun muassa lisäämällä
yhteisrakentamista. Oheisen kyselyn avulla Viestintävirasto kartoittaa verkkojen yhteisrakentamisen nykytilaa, yhteisrakentamiseen liittyviä haasteita ja olemassa olevia hyviä
käytäntöjä. Selvityksen avulla pyritään myös kartoittamaan niitä toimenpiteitä, joita
verkkorakentajat toivovat Viestintäviraston tekevän yhteisrakentamisen edistämiseksi.
https://www.webropolsurveys.com/S/A095B95FF395894A.par
Viestintävirasto pyytää verkkotoimijoita vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 5.4.2017
mennessä. Kyselyn linkkiä saa myös jakaa eteenpäin.
Yhteenveto kyselyn tuloksista esitellään Viestintäviraston järjestämässä seminaarissa
18.5.2017 sekä lähetetään verkkotoimijoille yhteisrakentamisverkoston postituslistan
avulla.
Kyselyn tulosten esittelyn lisäksi seminaarissa keskustellaan alustusten pohjalta siitä,
miten yhteisrakentamista voidaan edistää jakamalla parhaita käytäntöjä sekä pohtimalla, mitä Viestintävirasto voisi tehdä tavoitteen eteen. Tilaisuudessa esitellään myös verkkotietopiste.fi -palvelua. Seminaari tullaan videoimaan ja sitä voi seurata myös verkon
kautta.

2. verkkotietopiste.fi
Palvelun toteutus on vielä kesken ja varsinainen verkkotietopiste.fi -palvelu avautuu
maalis-huhtikuun vaihteessa.
Viestintävirasto tiedottaa erikseen tietojen toimittamisvelvollisuudesta verkkotietopiste.fi
-palveluun ja palvelun kautta. Tällä hetkellä verkkotoimijoita ei siten edellytetä syöttävän tietojaan verkkotietopiste.fi -palveluun vaikka ensimmäinen vaihe onkin jo koekäytössä. Velvollisuudesta ja käytettävissä olevista rajapinnoista tullaan siis tiedottamaan
erikseen huhtikuun 2017 loppupuolella ja pyydämmekin tässä vaiheessa kaikkia odottamaan vielä lisätietoja.

3. Yhteisrakentamisverkosto
Tervetuloa mukaan yhteisrakentamisverkostoon. Verkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja
viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäseniksi kutsutaan viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä sidosryhmiä. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Verkostossa on tällä hetkellä mukana 165 henkilöä 105 eri organisaatiosta ja Viestintäviraston tavoitteena on saada mukaan edelleen uusia toimijoita. Verkostoon voi ilmoittautua mukaan osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
Jotta verkoston sähköpostilista (yhteisrakentaminen@LISTSERV.FICORA.FI) ei tuki kenenkään sähköpostilaatikkoa, vain Viestintäviraston edustajat voivat lähettää viestejä
listalle. Myös muut listalle lähetetyt viestit tulevat kyllä Viestintäviraston tietoon.

4. Yhteisrakentamisesta hyötyvät kaikki -video
Viestintävirasto on julkaissut Yhteisrakentamisesta hyötyvät kaikki -videon YouTubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=63pOe8qXhTs

5. Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu
Vuonna 2006 julkaistu yhteistä kunnallisteknistä työmaata koskeva sopimusmalli on päivitetty nykyistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia vastaavaksi Suomen Kuntaliitto ry:n,
Energiateollisuus ry:n, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n toimesta.
Työn yhteydessä on tarkistettu muuttuneen lainsäädännön vaikutukset sopimusmalliin ja
sopimusmallin päivityksessä on korostettu erityisesti tilaajien yhteisen suunnittelun ja
ohjelmoinnin vaikutusta kokonaisuuteen.
Julkaisu on ladattavissa maksutta netissä Kuntaliiton verkkokaupasta osoitteesta
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3313

