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Begrepp 

Term Förklaring 

Väsentlig informat-

ion 

Med väsentlig information avses väsentliga uppgifter om mobilitets-

tjänsten, som uppgifter om rutter, tidtabeller, priser, tillgången till 

tjänsterna samt fordonens tillgänglighet. 

Tjänsteproducent En tjänsteproducent (t.ex. ett företag eller en kommun) tillhandahåller 

mobilitetstjänster, som busstrafik, taxitjänster eller biluthyrning. 

RAE-verktyget Traficoms verktyg för digitalisering av uppgifter om rutter och tidtabel-

ler. Digitaliseringen resulterar också i ett maskinläsbart gränssnitt. 

Läs mer från här.  

Gränssnitt Ett gränssnitt är i den enklaste formen elektronisk information (en fil) 

på en webbadress som kan användas för att förmedla information 

mellan två olika system. Med gränssnitt avses inte en webbsida som 

kan läsas av människor. 

Med ett maskinläsbart programmeringsgränssnitt avses att informat-

ionen är i en strukturerad form och kan behandlas utan att behöva tol-

kas av en människa, t.ex. CSV, XML, JSON eller GTFS. Ett 

mångsidigare gränssnitt gör det möjligt att utföra riktade förfrågningar 

mellan datorer.  

Ett öppet gränssnitt är återigen ett dokumenterat gränssnitt som kan 

testas. För testning finns det åtminstone ett testmaterial, ifall det 

egentliga materialet inte får användas fritt. Det kan hända att en till-

handahållare av en mobilitetstjänst öppnar data, men det kan också 

förekomma andra användningsvillkor. 

Meddelande om 

ändring i regelbun-

den persontrafik 

Ett meddelande om ändring i regelbunden persontrafik ska göras i 

NAP. Skyldigheten gäller alla företag som på marknadsvillkor idkar 

persontrafik enligt en regelbunden tidtabell (tjänsteproducenter). An-

mälan ska göras senast 60 dagar innan en ändring träder i kraft. 

Anvisningar för hur man gör anmälan finns i kapitel 10. 

Förmedlingstjänst En förmedlingstjänst är en aktör som förmedlar skjutsar som tillhan-

dahålls av leverantörerna av mobilitetstjänster (företagen) mot ersätt-

ning i pengar eller annan erhållen fördel, t.ex. en central som förmed-

https://www.fintraffic.fi/fi/rae
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lar taxibeställningar eller ett marknadsföringsbolag. Att företagen för-

medlar egna skjutsar till kunder betraktas inte som förmedlingsverk-

samhet. 
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1  Inledning 

Lagen om transporttjänster har förpliktat alla företagare och myndigheter som driver trafik-
verksamhet att från och med 1.1.2018 information om sina tjänster 1.1.2018 även med andra 
aktörer.  
 
Sedan början av 2018 har alla tjänsteproducenter som tillhandahåller persontrafik (i lagstift-
ningen ”tjänsteleverantörer”) varit skyldiga att hålla den väsentliga informationen om person-
trafiktjänsterna tillgänglig via öppna gränssnitt. Detta krav gäller bland annat taxi- och bussfö-
retagare samt järnvägs-, flyg- och rederibolag och andra som har att göra med produktion av 
persontrafiktjänster, som parkeringsanläggningar, biluthyrningsfirmor, hamnar och terminaler. 
Uppgifterna kommer bl.a. att användas för utvecklingen av nya, mer omfattande ruttguider 
och trafiktjänster. Läs mer om tjänsteproducenternas informationsskyldighet här. 
 
Information som ska öppnas är bl.a. uppgifter om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser, till-
gången till tjänsterna samt fordonens tillgänglighet.  
 
Informationen ska lämnas till Fintraffics NAP-tjänst på adressen www.finap.fi.  
 
NAP är en blankettbaserad webbplats där man registrerar basuppgifter om tjänsteproducen-
ten och mobilitetstjänsten samt uppgifter om maskinläsbara gränssnitt som innehåller väsent-
lig information om tjänsten. Den enklaste formen av ett gränssnitt är elektronisk information 
(en fil) på en webbadress. Med hjälp av gränssnittet kan information förmedlas mellan två sy-
stem. Om man inte har några egna gränssnitt kan all väsentlig information som krävs införas 
i NAP-tjänsten, med undantag för rutt- och tidstabellsuppgifter som gäller trafik enligt en re-
gelbunden tidtabell. Rutt- och tidtabellsuppgifterna ska alltid tillhandahållas över gränssnitt! 
En tjänsteproducent som inte använder egna gränssnitt ska digitalisera uppgifterna ska digi-
taliseras med Traficoms RAE-verktyg. Rutter och tidtabeller som gäller sjöfarten kan digitalis-
eras i NAP med det separata kartverktyget för sjötrafiken. 
 
NAP-tjänsten och denna anvisning utvecklas kontinuerligt. Vi ber aktörerna ge respons an-
tingen via NAP eller till adressen nap@fintraffic.fi.  
 
Skyldigheten att öppna informationen gäller alla företag. Om en tjänsteproducents informat-
ion underhålls av någon annan aktör eller ingår i någon annan aktörs system, ska tjänstepro-
ducenten komma överens med den andra aktören om vem som öppnar informationen. Exem-
pelvis kan taxiföretag avtala med förmedlingstjänsten om samarbete kring öppnandet av in-
formationen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikkumispalveluiden-rajapintatiedot
file:///C:/Users/Susanna/Desktop/Työkansio%20170118/Susannan%20työt/NAP-ohje/www.finap.fi
https://www.fintraffic.fi/fi/rae
mailto:nap@fintraffic.fi
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Informationen kan lämnas på tre alternativa sätt: 
 

• Genom att man öppnar ett eget maskinläsbart gränssnitt med väsentlig information 
och sparar de uppgifter som beskriver gränssnittet i Fintraffics NAP-tjänstekatalog.  

• Genom att man avtalar t.ex. med en förmedlingstjänst att tjänsten öppnar ett enskilt 
företags information.  

• Genom att man registrerar alla väsentliga uppgifter direkt i Fintraffics NAP-tjänst (s.k. 
små aktörer). 

 
Oberoende av sättet ska varje aktör se till att den egna informationen alltid är aktuell i NAP-
tjänsten och i de gränssnitt som sparats i tjänsten. Trafikledningsföretaget Fintraffic utövar 
tillsyn över öppnandet av informationen.  
 
Mer information om NAP-servicekatalogen: 
NAP - liikkumispalvelukatalogi | Fintraffic 
E-post: nap@fintraffic.fi 
NAP Helpdesk: 029 450 7482 (vardagar 9-15) 
  

https://www.fintraffic.fi/fi/nap-liikkumispalvelukatalogi
mailto:nap@fintraffic.fi
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2  Allmänt  

 
Den här anvisningen beskriver hur du använder NAP-applikationen ur tjänsteproducentens 
dvs. informationsproducentens synvinkel.  
 
I följande underkapitlen presenteras NAP:s basfunktioner som registrering, användargräns-
snittets funktioner, hur man s skapar en tjänsteproducent och lägger till en tjänst. Vidare be-
handlas stegen för att göra en anmälan om ändring i den regelbundna trafiken (trafikföreta-
get) och stegen för att granska ändringsanmälningar (myndigheten). 
 
OBS! Att producera information i NAP-systemet och att granska meddelanden om ändring 
förutsätter alltid registrering. 
 
Om du är den som utnyttjar informationen behöver du inte registrera dig i NAP-tjänsten, dvs. 
skapa ett användarnamn, utan du kan gå direkt till ”Tjänstekatalogen” på NAP-applikationens 
framsida och bläddra i sparad information. Läs också instruktionerna för hur man drar fördel 
av informationen på ”Developers”-sidan. 
 

3  Struktur för ifyllandet av uppgifterna och en kort presentation av stegen 

 
Om den tjänsteproducent du representerar bara tillhandahåller en slags mobilitetstjänst (t.ex. 
taxitjänst), är stegen för att meddela uppgifterna följande: 
 

1. Första steget: registrera dig i NAP enligt kapitel 4 
 

2. Andra steget: lägg till en ny tjänsteproducent enligt kapitel 6 
 

3. Tredje steget: lägg till en ny tjänst enligt kapitel 7 
 

(OBS! Att bara lägga till en tjänsteproducent i NAP är inte tillräckligt enligt lagen. Lägg också 
alltid till en tjänst till tjänsteproducenten du har grundat enligt anvisningen i kapitel 7.) 
 
Om tjänsteproducenten du representerar erbjuder fler än en slags tjänst, följer anmälningen 
av uppgifterna för övrigt samma struktur som ovan, men efter tredje steget ska du ytterligare 
lägga till uppgifterna om de övriga tjänsterna enligt anvisningarna i kapitel 7. 
 
  

https://github.com/finnishtransportagency/mmtis-national-access-point/blob/master/docs/api/README.md
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4  Registrering 

 
1. Börja registreringen genom att välja ”Registrera” upptill på sidan. 
 

 
 

2. Fyll i uppgifterna i blanketten och välj därefter ”Skapa ett nytt konto”. 
 

 
 

 
E-post: Fyll i din e-postadress i fältet. Lämna inte e-post-fältet tomt, för om du glömmer ditt 
lösenord skickar systemet en länk för byte av lösenordet till din e-post. 
 
Namn: Skriv ditt för- och efternamn i fältet eller alternativ namnet på ditt företag. 
 
Lösenord: Fyll i lösenordet du vill använda i fältet. Lösenordet ska vara minst sex tecken 
långt. 
 
Bekräfta lösenord: Skriv lösenordet du skrev i föregående fält på nytt här. 
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Välj knappen ”Skapa ett nytt konto” i nedra kanten efter att du har fyllt i uppgifterna. Däref-
ter kommer inloggningen att ske automatiskt, dvs. du behöver inte logga in på nytt längre ef-
ter att du angett uppgifterna. 
 
Ta tillvara ditt användarnamn och lösenord. Du behöver dem när du nästa gång lägger till el-
ler redigerar dina tjänster. 
 

5  Användargränssnittets funktioner 

 
Följande underkapitel redogör för NAP-användargränssnittets funktioner. 
 

5.1  Mobilitetstjänstekatalog 

 
Länken till mobilitetstjänstekatalogen finns i den övre vänstra kanten. Katalogen fungerar 
också för icke registrerade användare. 
 

 
 
Du kan söka information i tjänstekatalogen med flera olika sökparametrar. Deras viktigaste 
innehåll har listats nedan: 
 
Tjänsteproducent: Sök en tjänst med tjänsteproducentens namn eller FO-nummer. Klicka 
på den önskade tjänsteproducentens namn på rullgardinsmenyn. 
 
Tjänstens namn: Sök tjänst genom att skriva dess namn i fältet som reserverats för det.  
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Trafikslag: Sök tjänster enligt trafikslag. Du kan välja mellan: vägtrafik, tågtrafik, sjötrafik och 
luftfart. 
 
Verksamhetsområde: Sök tjänster enligt verksamhetsområde. Skriv sökordet i fältet och välj 
det önskade verksamhetsområdet i rullgardinsmenyn. 
 
Tjänstetyp: Sök tjänster enligt tjänstetyp. Du kan välja mellan: taxitrafik, abonnerad trafik el-
ler annan anropsstyrd trafik, regelbunden ruttbaserad trafik, stationer, hamnar och övriga ter-
minaler, fordonsuthyrning och kommersiella samanvändningstjänster, kommersiella parke-
ringsanläggningar och förmedlingstjänster. 
 
Gränssnittsinnehåll: Sök tjänsten enligt gränssnittets informationsinnehåll. Du kan välja b.la 
mellan rutt- och tidtabellsinformation, begränsningar för bagage, realtidsgränssnitt samt bil-
jett- och försäljningsgränssnitt. 
 
Du kan läsa mer detaljerad information om tjänsten genom att klicka på tjänstens namn eller 
knappen ”Visa alla data”. 
 

 
 
Innehållet i externa gränssnitt som fogats till tjänsten kan du läsa genom att klicka på gräns-
snittets namn, t.ex. ”Biljett- och försäljningsgränssnitt”. 
Innehållet i gränssnittet Rutt och tidtabellsinformation kan du läsa genom att trycka på ”Visa 
rutter”. Då visas rutterna på en karta. 

5.2  Sidan Egna tjänsteuppgifter 

 
Du kommer till sidan ”Egna tjänsteuppgifter” genom att klicka bredvid mobilitetstjänstekatalo-
gen upptill på sidan. 
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På sidan ”Egna tjänsteuppgifter” kan du: 

- Lägga till, redigera och radera tjänsteproducenter 
- Lägga till, redigera och radera tjänster 

 
Innehållet på sidan behandlas mer ingående i följande kapitel. (Sidans innehåll förändras 
ständigt beroende på vilka funktioner du använder. Därför är det inte ändamålsenligt att be-
skriva sidan närmare i det här sammanhanget.) 

5.3  Funktionerna bakom namnfältet 

 
När du klickar på namnet du gav vid registreringen (i exemplet ”Matti Meikäläinen”) öppnas 
en rullgardinsmeny med följande funktioner: 

o Visa egen profil 
o Utloggning 

 

 
 
Du kan stänga menyn genom att klicka på krysset bredvid namnet. 

5.3.1  Visa egen profil 

 
När du klickar på ”Visa egen profil” öppnas vyn på bilden nedan.  
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På den här sidan kan du bl. a ändra ditt användarnamn, ditt eget namn eller din e-posta-
dress. Här kan du också ändra ditt lösenord om du vill. 
 
När du är färdig med ändringarna, välj ”Spara”. 
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5.4  Byta språk på användargränssnittet 

 
Du kan byta användargränssnittets språk genom att klicka på ”SV” i översta balkens högra 
kant och därefter välja önskat språk på rullgardinsmenyn. Alternativen är FI–finska och EN–
engelska. 
 

 

 

5.5  Funktionerna på nedre balken (footer) 

 

 

1. Dataskydd: Dataskydd och registreringsbeskrivning i Fintraffic. 

2. Kontaktinformation: Fintraffics kontaktuppgifter finns bakom länken. 
 

3. Ge feedback: E -postadress för feedback och frågor. 

 

  

https://www.fintraffic.fi/fi/ekosysteemi-tietosuoja
https://www.fintraffic.fi/fi/yhteystiedot
mailto:nap@fintraffic.fi
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6  Lägg till tjänsteproducent 
 

6.1  Första gången 

 
1. Registrera dig som tjänsteproducent genom att välja ”Lägg till ny tjänsteproducent” 
på sidan som öppnas. 
 

 
 

Obs! Du kan kontrollera om någon hos den tjänsteproducent du företräder redan har lagt till 

tjänsteproducenten i NAP–tjänsten genom att välja ”Tjänstekatalog” upptill på sidan.   

Om du inte hittar tjänsteproducenten kan du gå tillbaka till vyn ovan genom att välja ”Egna 

tjänsteuppgifter”. 
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2. Fyll i uppgifterna om tjänsteproducenten och välj ”Spara” 
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I den här blanketten fyller du i tjänsteproducentens kontaktuppgifter, vilka främst är avsedda 

för dem som utnyttjar NAP-gränssnitten.  

Om alla uppgifter inte kan ifyllas, kan du lämna fälten tomma. T.ex. om företaget inte har nå-

gon webbsida, lämnas fältet ”WWW-adress” tomt. Obs! Du kan endast fylla i ett telefonnum-

mer per rad. Lägg inte heller till text efter telefonnumren! 

FO-nummer: Fyll i tjänsteproducentens FO-nummer. Om du kör t.ex. förmedlingscentralens 

skjutsar, fyll inte i förmedlingscentralens FO-nummer utan ditt eget. 

Företagsnamn eller extra företagsnamn: Här fyller du t.ex. i namnet eller extra företagets-

namnet på företaget du representerar eller kommunens namn. Obs! Om du kör skjutsar t.ex. 

åt en förmedlingscentral, grunda då tjänsteproducenten med ditt eget företags namn, inte 

förmedlingscentralens namn. 

Fyll också i tjänsteproducentens kontaktuppgifter: Besöksadress, Postadress och Andra 

kontaktuppgifter. 

Obs! Informationen som fyllts i på blankett publiceras som öppna data i NAP-katalogen med 

licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). 

Välj knappen ”Spara” från sidans underkant efter att du har fyllt i uppgifterna. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
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Därefter förflyttas du till sidan som visas nedan (Egna tjänsteuppgifter), och härifrån fortsätter 

du.  

Nästa steg är att lägga till information om tjänsten eller tjänsterna som tillhandahålls av den 

tjänsteproducent du representerar. Det här redogör vi för i kapitel 7. 

 
 

6.2  Andra gången eller senare 

Om du har redan skapat en tjänsteproducent och vill skapa en eller flera till, kan du göra det 

genom att gå till sidan ”Egna tjänsteuppgifter”. Klicka på tjänsteproducentens namn under ru-

briken ”Välj tjänsteproducent”. 

Välj ”Lägg till ny tjänsteproducent”.  

 

Obs! För de flesta tjänsteproducenter räcker det med att skapa en tjänsteproducent i NAP–

tjänsten. 

6.3  Redigera uppgifterna om tjänsteproducenten 
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Om du vill göra ändringar i uppgifterna om den tjänsteproducent du skapade kan du göra det 
på sidan ”Egna tjänsteuppgifter”. 
 
Klicka därefter på punkten ”Fyll i uppgifter gällande FO-nummer 1234567-8”. 

 

 

 

På sidan som öppnas kan du göra önskade ändringar i uppgifterna om tjänsteproducenten. 
Kom ihåg att klicka på knappen ”Spara” när du har gjort ändringarna. 

6.4  Bevilja rättigheter 

 
På sidan ”Egna tjänsteuppgifter” kan du lägga till användare (medlemmar) till tjänsteprodu-
centen du skapade. Välj först vilken tjänsteproducent du vill göra ändringar i, dvs. ge använ-
darrättigheter till, i punkten ”Välj tjänsteproducent”. Tryck därefter på ”Hantera användarrät-
tigheter”. 
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På sidan som öppnas kan du lägga till användare (medlemmar) under tjänsteproducenten. 
 

 
 
Skriv in användarens e-postadress i fältet under ”Lägg till medlem”.  
 
Tryck till slut knappen ”Lägg till medlem”. 

Obs! Om användaren du lade till har inte registrerat sig i NAP, skickas e-post åt den nya an-

vändaren efter föregående funktionen. E-postmeddelandet innehåller anvisningar för använd-

ningen av NAP-tjänsten. 
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7  Lägga till en tjänst 

 
1. Börja lägga till en ny tjänst genom att välja ”Lägg till ny tjänst” från sidan som öpp-

nats. 
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2. Välj tjänstetyp: 
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På rullgardinsmenyn 

 (inramad med rött) väljer du vilken typ av mobilitetstjänst du vill registrera. Var noga när du 

väljer tjänst eftersom du inte kan byta typ senare! 

På rullgardinsmenyn kan du välja bland tjänstetyperna som visas på följande bild: 

 

 
Om flera tjänsteproducenter har kopplats till ditt användarkonto, välj önskad tjänstepro-
ducent i punkten ”Välj tjänsteproducent”.  
 
När du valt typ av mobilitetstjänst och tjänsteproducent, tryck på knappen ”FORTSÄTT”. 
 

7.1  Fylla i tjänsteblanketten DEL 1 – gemensamma delar 
 

I det här kapitlet visas steg för steg genom exempel hur NAP-tjänstens blankett ska ifyllas i 
fråga om de delar som är gemensamma för alla typer av mobilitetstjänster.  

 
 
1. Trafikslag: 
 
Här anger du trafikslaget/-slagen för din mobilitetstjänst. Om det handlar t.ex. om en station, 
kan det vara nödvändigt att kryssa flera alternativ i listan. Om du valde taxitjänst som typ av 
trafik, är vägtrafiken redan automatiskt vald på blanketten och du kan inte ändra den. 
 
(Om du tillhandahåller båttaxitjänster, gå tillbaka till föregående sida och välj ”Abonnerad tra-
fik eller annan anropsstyrd trafik” som trafiktyp.) 
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2. Tjänstens basinfo: 
 
Fyll i basuppgifterna om tjänsten här. 
 

 
 
Tjänstens namn: Fyll i tjänstens namn i det här fältet. Tjänstens namn kan, beroende av 
tjänst, till exempel vara: Rinnes taxi, Tiainens reguljärtrafik, Parkeringshallen Ahkio, Storsko-
gens station eller Valtonens biluthyrning. 
 
Tjänstebeskrivning: Fyll i en kort, marknadsföringsinriktad beskrivning av den tjänst som du 
tillhandahåller. Gör beskrivningen så tydlig, slående och personlig som möjligt. Exempel: ”Ex-
empel Oy erbjuder abonnerad trafik i Satakunta och i hela Finland. Tillsammans gör vi din 
bussresa till en upplevelse! Vi tar er vart som helst i Finland. Snabb, säker och förstklassig 
trafik sedan 1987”. 
  
Om du vill ge tjänsten en beskrivning även på finska och/eller engelska, tryck på språkknap-
pen (SV eller EN) i textfältets nedre kant. Det valda språket visas med blått i nedre kanten av 
beskrivningsfältet. Så här ser det ut när det valda språket är svenska. 
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3. Tjänstens giltighetstid 
 

 

Fyll i tjänstens giltighetstid här. I fälten är ”Genast” och ”Tillsvidare” förvalda. Om tjänsten 

redan är i kraft och slutdatumet inte är känt, behöver inga ändringar göras i fälten. 

Om tjänsten startar i framtiden, klicka under rubriken ”Startdatum” och välj datumet när tjäns-

ten börjar tillhandahållas i kalendern. 

Om tjänstens slutdatum är känt, klicka under rubriken ”Slutdatum” och välj sista dagen tjäns-

ten tillhandahålls i kalendern. 

4. Tjänstens kontaktuppgifter 

Fyll i de kontaktuppgifter som är avsedda för kunden. 

 

Adress, postnummer och postkontor: Fyll i tjänstens postadress här. 

E-post och telefon: Fyll i e-postadress och telefonnummer som kunderna kan använda för 

att kontakta tjänsteproducenten. 

WWW-adress: Om tjänsteproducenten har en webbplats som riktar sig till kunderna, fyll i 

adressen här. 
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Obs! Om kontaktuppgifterna är olika till olika rutter inom tjänsten eller till olika delar av ser-
viceområdet ska de lämnas in med hjälp av ett maskinläsbart gränssnitt (se punkt 7. ”Externa 
gränssnitt”). 
 

5. Andra företag som deltar i produktionen av tjänsten 

Om andra företag deltar i produktionen av tjänsten, lägg till uppgifterna om företagen i den 

här punkten. (Obs! Om du kör skjutsar som förmedlas av en förmedlingscentralen, fyll INTE i 

förmedlingscentralens uppgifter här.) 

 

 

Det är främst följande aktörer som lägger till företag i den här delen: aktörer som sam-

ordnar tjänsten, t.ex. förmedlingscentraler, marknadsföringsbolag och myndigheter som be-

ställer tjänster. Om de företag som deltar i produktionen fyller du i namn och FO-nummer. 

Om du ska meddela uppgifter om företag som deltar i produktionen, välj önskat sätt att med-

dela bland alternativen nedan. Innehållet i alternativen förklaras närmare nedan. Uppgifterna 

om företagen visas också i NAP-tjänsten.  
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Sätt 1. Ange en web-adress för .csv-filen 

Ladda ned en modell för csv-blanketten via länken ”Listan med företagen skall uppges i csv-

format. Ladda ner denhär exempelfilen”. Fyll i företagens namn och FO-nummer enligt mo-

dellen i filen. Spara den ifyllda blanketten t.ex. på din egen server. Ange den aktuella webba-

dressen i punkten ”Företagslistans tekniska adress” på blanketten. 

 

Sätt 2. Ladda upp .csv-filen 

Ladda ned en modell för csv-blanketten via länken ”Listan med företagen skall uppges i csv-

format. Ladda ner denhär exempelfilen”. Fyll i företagens namn och FO-nummer enligt mo-

dellen i filen. Ladda upp filen från din dator till NAP-tjänsten genom att välja knappen ”LÄGG 

TILL CSV”. 

 

 

  

https://finap.fi/ote/csv/valitettavat-yritykset-esimerkki.csv
https://finap.fi/ote/csv/valitettavat-yritykset-esimerkki.csv
https://finap.fi/ote/csv/valitettavat-yritykset-esimerkki.csv
https://finap.fi/ote/csv/valitettavat-yritykset-esimerkki.csv
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Sätt 3. Lägg till uppgifter om företagen i formuläret 

Fyll i företagens uppgifter i punkterna ”Företagets namn” och ”Företagets FO-

nummer”. Om det finns fler än ett företag kan du lägga till flera rader genom att trycka på 

knappen: ”LÄGG TILL RAD”. (Knappen aktiveras när uppgifter har fyllts i om det första före-

taget.) 

 

 

6. Uppgifter om förmedlingstjänster 

 

Om det handlar om en förmedlingstjänst enligt lagen om transportservice, kryssa för 

punkten ”Tjänsten som jag meddelat är en förmedlingstjänst som ska meddelas till Transport- 

och kommunikationsverket Traficom”. Se mer information här.  

Om bara kör skjutsar för förmedlingscentralen eller bara förmedlar det eget företags 

skjutsar, lämna den här delen tom! 

 

https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/anmal-dig-som-leverantor-av-formedlings-och-kombinationstjanster
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7. Verksamhetsområde 

 

Beskriv det huvudsakliga och det sekundära verksamhetsområdet för din tjänst.  

Huvudsakligt verksamhetsområdet är det område där tjänsten i regel tillhandahålls och där 

den är tillgänglig inom  ramen för vanliga servicetider. I det sekundära verksamhetsområ-

det kan tjänsten fås till exempel på basis avtal, beställning i förväg eller på annat sätt mer be-

gränsat än på det huvudsakliga verksamhetsområdet. 

Det kan finnas flera begränsade eller markerade områden och de behöver inte finnas i 

omedelbar närhet av varandra. En tjänsts huvudsakliga verksamhetsområde kan således 

vara t.ex. Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. Dessutom kan det sekundära verksam-

hetsområdet t.ex. vara hela Finland, om tjänsten tillhandahålls i hela landet, om än i begrän-

sad utsträckning.  

Utifrån verksamhetsområden som har meddelats till NAP kan t.ex. kombinationstjäns-

ter skapa kedjor av färder som innebär byte av trafikföretag, t.ex. tåg-buss-taxi eller tåg-

taxi.    

 

Att lägga till ett verksamhetsområde för en tjänst 
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Verksamhetsområdet kan beskrivas antingen genom att man söker en plats med nam-

net i punkten ”Sök plats” eller ritar upp området. Du kan söka området i punkten ”Sök 

plats” med postnumret eller med namnet på kommunen, landskapet, landet eller kontinenten.  

Exempel: Om företaget har verksamhet i hela Finland, skriv ”Finland” i sökfältet och klicka 

med musen på ”Finland” i rullgardinsmenyn. Därefter ritas det valda verksamhetsområdet 

upp på kartan. 
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Du kan rita verksamhetsområdet på kartan med ritverktygen. T.ex. är det ofta mest prak-

tiskt att rita upp verksamhetsområdet för anropstrafik på kartan, om anropstrafiken inte till-

handahålls t.ex. i en hel kommun eller i flera kommuners område. Du kan rita en eller flera 

punkter/ett eller flera områden på kartan. 

Aktivera ritverktygen genom att välja ”RITA HUVUDSAKLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE” 

eller ”RITA SEKUNDÄRT VERKSAMHETSOMRÅDE” i nedre kanten av kartan.  

 

Därefter tas ritverktygens symboler fram i kartans vänstra kant. 

Ritverktygens symboler och funktioner beskrivs nedan: 

1. Rita en månghörning (polygon) – klicka på symbolen 

2. Rita en fyrhörning – klicka på symbolen 

3. Lägga till ett punktformigt objekt – klicka på symbolen  

 

Om du vill rita t.ex. ett område för anropstrafik som betjänar endast på stadens östra sida, 

klicka på polygonsymbolen i kartans vänstra kant. Därefter kan du rita en månghörning (poly-

gon) på kartan genom att klicka på den med musen. Varje enskilda klickning skapar en ny 

linje till månghörningen. Du kan sluta månghörningen genom att klicka på den första punkten. 

Följande bild visar hur det ser ut på skärmen när du ritar en månghörning (polygon). 
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När din ritning är klar, ge området ett namn. Du kan göra det genom att klicka på ellipsen un-

der rubriken Huvudsakligt verksamhetsområde (”Polygon 1” i bilden). Skriv det nya namnet i 

fältet, t.ex. ”Mustamännistö-Centrum anropstrafiksområde” och tryck på ”Enter” (Retur) så 

sparas namnet. 

 

 

När du vill sluta rita, välj ”GÖM RITVERKTYGET” i nedre kanten av kartan.    
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8. Externa maskinläsbara gränssnitt 

I den här delen fyller du i uppgifter om externa, maskinläsbara gränssnitt i anslutning 

till tjänsten. 

- Med gränssnitt avses i den enklaste formen elektronisk information (en fil) på en 

webbadress som kan användas för att förmedla information mellan två olika system.  

- Med gränssnitt avses inte en webbplats som kan läsas av människor.  

Om tjänsten inte berörs av några maskinläsbara gränssnitt, lämna den här punkten tom 

och kryssa för ”Jag har läst anvisningarna ovan...”. Fortsätt därefter vidare på blanketten.  

Om informationen om gränssnitten är ofullständig, fyll i tillämpliga delar av de återstå-

ende punkterna på blanketten så att bristerna åtgärdas. 

 

Obs! Tidtabells- och ruttuppgifterna för trafik enligt regelbunden tidtabell ska ALLTID 

meddelas som externa gränssnitt! Gränssnittet kan vara producerat antingen av producen-

tens eget system eller av en partner.  

Busstrafikens rutt- och tidtabellsuppgifter kan vid behov digitaliseras med avgiftsfria verktyg 

för editering av rutter och tidtabeller, RAE-verktyget. 

https://www.fintraffic.fi/fi/rae
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Aktörer inom sjötrafiken kan digitalisera sina rutt- och tidtabellsuppgifter med kartverktyget 

för sjötrafik i NAP. En länk till verktyget finns t.ex. under ”Min tjänster”-knappen upptill på 

NAP-sidan. 

 

Fylla i delen ”Externa maskinläsbara gränssnitt” 

 

Innehåll: Välj gränssnittets innehåll på rullgardinsmenyn. Du kan välja flera alternativ om 

gränssnittet innehåller information av flera olika typer. Som informationsinnehåll kan du välja 

bl.a. rutt- och tidtabellsinformation, begränsningar för bagage, prisuppgifter samt biljett- och 

försäljningsgränssnitt.  

Du kan lägga till en ny rad för att fylla i gränssnittets uppgifter genom att klicka på knappen 

”LÄGG TILL RAD”. Knappen aktiveras när du fyllt i uppgifterna på den första raden. 

WWW-adress: Lägg till det maskinläsbara gränssnittets WWW-adress här. T.ex. www.esi-

merkkioy.fi/reitit-ja-aikataulut.GTFS eller gränssnittets adress från RAE-

verktyget/kartverktyget för sjötrafik. 

Adressen kan antingen leda direkt till det maskinläsbara gränssnittet eller vara en länk till en 

webbplats med närmare beskrivning av hur du använder det maskinläsbara gränssnittet. Fyll 

inte i en adress till en sådan webbplats som kan läsas av människor! 

Format: Fyll i uppgifterna om gränssnittets format här. Du kan välja något av formaten på 

rullgardinsmenyn (t.ex. GTFS, CSV, XML, NeTEx eller GeJSON) eller alternativt skriva nam-

net på ett annat format du använder. (Formatet från RAE-verktyget/kartverktyget för sjötrafik 

är alltid GTFS.) 

Licens: Fyll i uppgiften om gränssnittets licens eller bruksvillkor. Välj licens på rullgardinsme-

nyn eller skriv namnet på någon annan licens du använder. (Licensen från RAE-

verktyget/kartverktyget för sjötrafik är alltid CC BY 4.0.) 

Om egna bruksvillkor gäller din tjänst, lägg till webbadressen där villkoren finns i fältet ”Till-

läggsuppgifter”. 

Tilläggsuppgifter: Här skriver du in mer information om gränssnittet eller licensen, t.ex. 

webbadressen där bruksvillkoren finns. 

Kryssa till sist för ”Jag har läst anvisningarna....” och fortsätt framåt på blanketten. 

 

  

http://www.esimerkkioy.fi/reitit-ja-aikataulut
http://www.esimerkkioy.fi/reitit-ja-aikataulut
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7.2  Fylla i tjänsteblanketten DEL 2 – egna sektioner för varje typ av mobilitetstjänst 

 
I det här kapitlet visas steg för steg genom exempel hur NAP-tjänstens blankett ska ifyllas i 
fråga om de delar som är olika för olika typer av mobilitetstjänster.  
 
Gå nu till den del av anvisningen som gäller din mobilitetstjänst.  
Om den tjänst du tillhandahåller är taxitrafik, abonnerad trafik (buss) eller någon an-
nan anropsstyrd trafik eller trafik enligt regelbunden tidtabell, gå till punkt 4.2.1. Om 
du tillhandahåller någon annan mobilitetstjänst, gå till punkt 7.2.2–7.2.4.  
 

 
7.2.1  Taxitrafik, abonnerad trafik och annan anropsstyrd trafik, och trafik enligt 
regelbunden tidtabell 

 
1. Begränsning gällande resgods 

 

Fyll i begränsningarna som gäller resgods här, t.ex. ”högst 2 väskor per kund” eller ”ba-

gagets totala vikt under 50 kg”. Om det inte finns några begränsningar kan du skriva ”inga 

begränsningar” eller lämna fältet tomt. 

Berätta också om du debiterar en extra avgift för en del bagage, som cykel eller skidor.  
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2. Realtidsinfo www-adress: 

Tjänstens www-adress: Fyll i den webbadress där tjänstens trafikeringsuppgifter eller mot-

svarande finns i realtid. T.ex. www.exempelab.fi/realtidsuppgifter. Realtidstjänsten kan till ex-

empel vara en webbsida som visar bilarnas eller bussarnas läge i realtid på kartan. 

Tjänstebeskrivning: Ge en verbal beskrivning av vilken typ av information som finns på 

webbsidan, t.ex. ”Bilarnas läge på kartan”. 

 

3. Förhandsbokning 

 

Här anger du om det är möjligt att förhandsboka din tjänst eller om förhandsbokning är obli-

gatorisk. 

 

4. Bokningstjänstens adress:  

http://www.exempelab.fi/
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Tjänstens www-adress: Fyll i webbadressen till bokningstjänsten, t.ex. www.exem-

pelab.fi/bokningstjänst. 

Tjänstebeskrivning: Fyll i en beskrivning av webbadressen, t.ex. Exempel Ab:s boknings-

tjänst. 

 

 

  

http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
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5. Tillgänglighet och andra tjänster 

 

 

Här fyller du i tillgänglighettjänster och andra tjänster.  

 

Obs! Om tjänsteproducentens webbplats har tillräckligt med information om tillgänglighets- 

och infotjänster samt om hjälpmedel som kan transporteras, räcker det med att fylla i www-

adressen i punkten ”Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW)”. De andra fälten på 

blanketten Tillgänglighet kan då lämnas tomma. 

Färdmedlens tillgänglighet (garanterad): Kryssa för sådana tillgänglighets- och infotjänster 

samt hjälpmedel som kan transporteras som alltid kan fås i alla transportmedel som omfattas 

av tjänsten, alltså sådana som inte behöver beställas eller bokas separat. 

Ange vid behov tilläggsuppgifter om tillgänglighetstjänsterna i fältet för denna uppgift. 
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Färdmedlens tillgänglighet (via bokning): Kryssa för sådana tillgänglighets- och infotjäns-

ter samt transporterbara hjälpmedel som måste beställas eller bokas separat, eller som bara 

finns i en del av färdmedlen som omfattas av tjänsten. 

Ge vid behov tilläggsuppgifter om den begränsade tillgången i fältet för uppgiften. 

Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW): Fyll i webbadressen till informationen 

om tillgänglighetstjänsterna. T.ex. www.exempelab.fi/tillgänglighet. 

Övriga tjänster: Välj övriga tjänster som ditt företag tillhandahåller på rullgardinsmenyn. Al-

ternativen är: Barnstol, Djur tillåtet eller Annat. 

 

6. Prisinformation och betalsätt 

 
Den nya prisförsörjningstjänsten kommer att vara synlig för alla som rapporterat en taxi-
tjänst/tjänst direkt efter inloggning på huvudfältet i toppstången som "ny prisinmatningstjänst" 
 
Om fodertjänsten inte är synlig, se till att du har sparat minst en taxitjänst i din serviceinform-
ation! 
 
Det är möjligt att börja mata priser till en eller flera tjänster genom att klicka på urvalet. 
 
Användargränssnittet stöder datalagring på följande språk 
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Prisinformation bör tillhandahållas till de angivna fälten 
 
Ifall en viss prislistfunktion inte används vid din tjänst, lämna den tom 
 
Ifall priserna varierar med tiden, spara den så kallade tjänsten i din grundprislista för att till-
handahålla en taxitjänst för konsumenterna 
 
Prisinformationen du tidigare har rapporterat har arkiverats på finap.fi, men det finns inte 
längre tillgång genom gränssnittet 
 
Om du bara kör mäklarens medlade turer i mäklarprislistan behöver du inte ange prisinform-
ation till tjänsten! 
 
Men se till att du har ditt taxibolag anslutet till en eller flera mäklare på finap.fi (mäklaren an-
svarar för att tillhandahålla information) 
 
Du kan också verifiera din mäklare om dennaa har gett prisinformationen för din tjänst till fi-
nap.fi (mäklaren ansvarar för att tillhandahålla information) 
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Matningspriser kräver först skapandet av din egen taxitjänst. Om du skapar en ny tjänst, 
spara först de andra serviceinformationerna och lägg sedan till prisinformationen för tjänsten! 
 
Priserna Supply View listar alla taxitjänster du har rapporterat till FINAP. 
 
Tjänster har ingen prisinformation om du inte har skapat dem med det nya prisverktyget! 
 
Genoma att klicka på önskad tjänst får du fram inmatningsfältet för företag/serviceprisinform-
ation. 
 
Rapportera prisinformationen relaterad till taxitjänsten vald till den valda tjänsten och välj 
"Spara" -knappen längst ned 
 
Du kommer tillbaka till utsikten över dina andra taxitjänster genom att välja "Return till din 
egen serviceinformation" från toppen av sidan efter att du har sparat sidan. 
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Matning och lagring av prisuppgifter och kontroll / öka din egen serviceinformation 
 
Det är också möjligt att ange prisinformation från din egen serviceinformation. 
 
Genom att klicka på länken tar dig till en ny prisförsörjningstjänst. 
 
Uppmärksamhet! Det är också möjligt att ange prisinformation på en surfplatta och 
smartphone. Webbplatsen är implementerad med lyhörd webbteknologi och fungerar på alla 
terminaler. 
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Synlighet av priser på finap.fi 
• Det är möjligt för alla användare som är registrerade på tjänsten att se den rapporterade 
prisinformationen 
 
• Denna information finns under "egna tjänster" urval "taxitjänster prisstatistik" 
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7. Betjäningstider 

 

 

Fyll i tjänstens betjäningstider och beskrivningar om undantag i betjäningstiderna.  

Obs! Med betjäningstid avses inte kundbetjäningens öppettider, utan tidsintervallet under 

olika veckodagar när tjänsten tillhandahålls. För taxi och anropstrafik är det ofta 24 h. I trafik 

enligt regelbunden tidtabell behöver du oftast inte fylla i betjäningstiderna, eftersom betjä-

ningstiderna framgår av gränssnittet för rutt- och tidtabellsuppgifter. 

Ange betjäningstiden så att du i punkten ”Veckodagar” först väljer de dagar som har en ge-

mensam betjäningstid. Om betjäningstiden är densamma alla veckodagar, tryck på punkten 

”Välj alla”. Då väljer programmet automatiskt alla veckodagar. Fyll därefter i uppgifterna om 

när tjänsten öppnas och stängs. Obs! Knappen ”LÄGG TILL RAD” aktiveras först när upp-

gifter har matats in på den första raden.   

 

Exempel: Tjänsten tillhandahålls vardagar kl. 06–24 och helger 24 h/dygn. I punkten ”Vecko-

dagar” väljer du då ”Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag”, och anger 06.00 i punkten 

”Öppnas kl” och 24.00 i punkten ”Stängs kl”. Tryck därefter på knappen ”LÄGG TILL RAD”, 
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då lägger programmet till en ny rad nedanför den gamla. På den nya raden väljer du ”Vecko-

dagar”, ”Lördag” och ”Söndag” och klickar på rutan bredvid punkten 24h. 

 

Beskrivning av undantag: Fyll i uppgiften om undantag i betjäningstiderna, t.ex. om betjä-

ningstiden avviker från det normala under en helgdag.  

 

Exempel: Om betjäningstiden avviker från det normala på julafton, ange t.ex. ”Betjäningstid 

05–22” i det här fältet och välj 24 december som ”Startdatum” och ”Slutdatum”.  

 

Tilläggsinfo: Fyll i tilläggsuppgifter om betjäningstiderna vid behov. 
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7.2.2  Stationer, hamnar och andra terminaler 

 
1. Betjäningstider 

 

Fyll i tjänstens betjäningstider och beskrivningar om undantag i betjäningstiderna.  

Obs! Med betjäningstid avses inte kundbetjäningens öppettider, utan tidsintervallet under 

olika veckodagar när tjänsten tillhandahålls. T.ex. om stationens kundbetjäning är öppen 

07.00–20.00, men stationen är öppen 24h/dag, väljer du 24h som betjäningstid. 

Ange betjäningstiden så att du i punkten ”Veckodagar” först väljer de dagar som har en ge-

mensam betjäningstid. Om betjäningstiden är densamma alla veckodagar, tryck på punkten 

”Välj alla”. Då väljer programmet automatiskt alla veckodagar. Fyll därefter i uppgifterna om 

när tjänsten öppnas och stängs. Obs! Knappen ”LÄGG TILL RAD” aktiveras först när upp-

gifter har matats in på den första raden.   

 

Exempel: Tjänsten tillhandahålls vardagar kl. 06–24 och helger 24 h/dygn. I punkten ”Vecko-

dagar” väljer du då ”Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag”, och anger 06.00 i punkten 

”Öppnas kl” och 24.00 i punkten ”Stängs kl”. Tryck därefter på knappen ”LÄGG TILL RAD”, 
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då lägger programmet till en ny rad nedanför den gamla. På den nya raden väljer du ”Vecko-

dagar”, ”Lördag” och ”Söndag” och klickar på rutan bredvid punkten 24h. 

 

Beskrivning av undantag: Fyll i uppgiften om undantag i betjäningstiderna, t.ex. om betjä-

ningstiden avviker från det normala under en helgdag.  

 

Exempel: Om betjäningstiden avviker från det normala på julafton, ange t.ex. ”Betjäningstid 

05–22” i det här fältet och välj 24 december som ”Startdatum” och ”Slutdatum”.  

Tilläggsinfo: Fyll i tilläggsuppgifter om betjäningstiderna vid behov. 

 

2. Inomhuskartan www-sidor 
 

 
 

Tjänstens www-sidor: Här anger du adressen till den webbplats som innehåller en inom-
huskarta. Exempel: www.exempelab.fi/inomhuskarta 
Tjänstebeskrivning: Skriv en beskrivning av inomhuskartan. Exempel: ”Du kan ladda ned 
inomhuskartan från Teststation Ab:s webbplats”. 

 
 

4. Information om assistanstjänst 
 

 
 

Beskrivning av assistanstjänster Här skriver du en beskrivning av assistanstjänsterna, 

t.ex. ”Handikappade och rörelsehindrade kan vid behov få assistans under resan. Gå in på 

http://www.exempelab.fi/inomhuskarta
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vår webbplats eller ring oss för mer information.” 

Assistanstjänsternas placering i terminalen/stationen: Ge vid behov en närmare beskriv-

ning av var assistanstjänsterna finns. 

Om assistanstjänsten måste bokas på förhand, kryssa i rutan bredvid texten ”Assistans-

tjänsten bör beställas på förhand.” 

Tjänsten måste beställas (timmar) i förväg: Ange här hur många timmar i förväg assi-

stanstjänsten måste beställas. 

Beställ tjänsten på nummer Ange telefonnumret kunden ska ringa för att boka tjänsten. 

Beställ tjänsten per e-mail (email): Ange e-postadressen kunden ska skriva till för att boka 

assistenstjänsten. 

Gör bokning på adressen (www): Ange adressen till den webbplats där kunden kan boka 

assistenstjänsten. Exempel: www.exempelab.fi/assistanstjänstbokning 

 

5. Tillgänglighet 
 

 
 
Fyll i uppgifter om tillgänglighet och kommunikation. Obs! Om er webbplats har heltäck-
ande information, räcker det med att ange webbadressen i punkten ”Beskrivning av tillgäng-
lighetstjänsterna (WWW)”. 

http://www.exempelab.fi/assistanstjänstbokning
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Beskrivning på tjänstens tillgänglighet: Här kan du ange sådana uppgifter om tillgänglig-
heten som inte kan kryssa för under rubriken ”Tillgänglighet”. Exempel: ”Hinderslöst tillträde 
till stationen endast via norra ingången”. 
Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW): Fyll i webbadressen till informationen 
om tillgängligheten. Exempel: www.exempelab.fi/tillgänglighet  
 
Tillgänglighet: Kryssa för uppgifter om tjänsten tillgänglighet. 
Information (tillgänglighet): Kryssa för uppgifter om tillgängligheten hos informationen. 
 

7.2.3  Fordonsuthyrning och kommersiella samanvändningstjänster 

 
1. Fordon som uthyrs och prisuppgifter om fordon 

 

 
 

Här fyller du i uppgifter om fordon som uthyrs och priserna på fordonen. Fyll i en rad 
för varje fordonstyp. Du kan lägga till en ny rad genom att trycka på knappen ”LÄGG TILL”. 
Obs! Knappen aktiveras när du fyllt i uppgifterna på den första raden. 

 
Fordonstyp: Ange typ av fordon som uthyrs, t.ex. personbil, paketbil eller husbil. 
Körkortskategori: Ange här hurdant körkort som krävs för att köra fordonet, t.ex. B eller BC. 

http://www.exempelab.fi/tillgänglighet
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Undre åldersgräns: Ange nedre åldersgränsen i siffror för hyrning av fordonet, t.ex. 18 eller 
20. 
Web-adress med uppgifter om fordon och priser: Skriv webbadressen till uppgifterna om 
fordon och priser. 

 
PRISUPPGIFTER 

 
Du kan fylla i fordonets prisuppgifter genom att trycka på knappen ”Prisuppgifter”, som öpp-
nar vyn ”Fordonspris” nedan. 

 

 
 

Pris (€): Fyll i fordonstypens pris i euro (€), t.ex. 100. 
Prissättningsgrund: Skriv prissättningsgrunden i det här fältet, t.ex. dag eller €/km. 
 
Om fordonstypen har flera olika prissättningsgrunder kan du lägga till uppgifterna på en till 
eller flera rader genom att trycka på knappen ”LÄGG TILL PRISRAD”. Knappen aktiveras när 
du fyllt i uppgifterna på den första raden. 
 
2. Begränsningar och betalsätt 

 

 
 
Begränsning gällande resgods: Fyll i begränsningar gällande resgods genom att beskriva 
dem verbalt eller ange adressen till en webbplats med information om begränsningarna. Om 
det inte finns några begränsningar kan du skriva ”inga begränsningar” eller lämna fältet tomt.  
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Välj betalsätt: Välj betalsätt på rullgardinsmenyn. Alternativen syns på bilden nedan. 
 

 
 

3. Tillgänglighet 
 

 
 

Fyll i uppgifter om tjänstens tillgänglighet. OBS! Om företagets webbplats har heltäck-

ande information om tillgänglighetstjänster och hjälpmedel som kan transporteras, räcker det 

med att fylla i webbadressen i punkten ”Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW)”. 

 
Färdmedlens tillgänglighet (garanterad) och hjälpmedel som transporteras (alltid): 

Kryssa för sådana tillgänglighetstjänster och hjälpmedel som kan transporteras och som alltid 

kan fås i tjänsten (berör alla färdmedel), alltså sådana som inte behöver beställas eller bokas 

separat. Ange vid behov tilläggsuppgifter om tillgängligheten i fältet för denna uppgift. 
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Färdmedlens tillgänglighet (begränsad tillgång): Kryssa för sådana tillgänglighetstjänster 

och hjälpmedel som transporteras som måste beställas eller bokas separat, eller som bara 

finns i en del av färdmedlen som omfattas av tjänsten. Ange vid behov tilläggsuppgifter 

om tillgänglighetstjänsterna i fältet för denna uppgift. 

Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW): Fyll i webbadressen till informationen 

om tillgänglighetstjänsterna. T.ex. www.testuthyrningstjänst.fi/tillgänglighet. 

 

4. Tilläggsinfo 
 

 
 

Tjänst: Välj tilläggstjänst i rullgardinsmenyn. Alternativen är: Barnstol, Djur tillåtet eller Annat. 
Pris: Fyll i tjänstens pris i euro (€), t.ex. 100. 
Prissättningsgrund: Skriv prissättningsgrunden i det här fältet, t.ex. timme eller st. 
 
Knappen ”LÄGG TILL” aktiveras när du fyllt i uppgifterna på den första raden. 
 
 
5. Landbegränsning 

 

 
Landbegränsning: Fyll i eventuella landbegränsningar som berör tjänsten. 
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6. Realtidsinfo www-adress 
 

 
Tjänstens www-adress: Fyll i webbadressen till realtidsinformation om tjänsten. 
Tjänstebeskrivning: Beskriv webbadressens innehåll. T.ex. realtidsuppgifter om fordon som 
uthyres. 
 
 

7. Förhandsbokning 
 

 

Här anger du om det är möjligt att förhandsboka din tjänst eller om förhandsbokning är obli-

gatorisk. 

8. Bokningstjänstens adress 
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Tjänstens www-adress: Fyll i webbadressen till bokningstjänsten, t.ex. www.exem-

pelab.fi/bokningstjänst. 

Tjänstebeskrivning: Fyll i en beskrivning av webbadressen, t.ex. Testhyrningstjänst Ab:s 

bokningstjänst. 

 

9. Verksamhetsställen 
 

 
 

Fyll i uppgifter om företagets verksamhetsställen och betjäningstider. 
 
Verksamhetsställets namn: Fyll i verksamhetsställets namn, t.ex. Sörnäs biluthyrning. 
Typ: Välj tjänstens typ på rullgardinsmenyn under rubriken ”Typ”. Alternativen är ”Hämtning”, 
”Återlämning” och ”Hämtning och Återlämning”.  
Adress, postnummer och postkontor: Fyll i verksamhetsställens adressuppgifter. 
 
Att fylla i uppgifter om verksamhetsställets betjäningstider: 
 
Klicka på texten ”BETJÄNINGSTIDER” i högra kanten. Då öppnas vyn på bilden nedan. 

 

http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
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Fyll i verksamhetsställens betjäningstider och beskrivningar om undantag i betjäningsti-

derna.  

Ange betjäningstiden så att du i punkten ”Veckodagar” först väljer de dagar som har en ge-

mensam betjäningstid. Om betjäningstiden är densamma alla veckodagar, tryck på punkten 

”Välj alla”. Då väljer programmet automatiskt alla veckodagar. Fyll därefter i uppgifterna om 

när tjänsten öppnas och stängs. Obs! Knappen ”LÄGG TILL RAD” aktiveras först när upp-

gifter har matats in på den första raden.   

 

Exempel: Verksamhetsstället är öppet vardagar kl. 06–24 och helger 24 h/dygn. I punkten 

”Veckodagar” väljer du då ”Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag”, och anger 06.00 i 

punkten ”Öppnas kl” och 24.00 i punkten ”Stängs kl”. Tryck därefter på knappen ”LÄGG TILL 

RAD”, då lägger programmet till en ny rad nedanför den gamla. På den nya raden väljer du 

”Veckodagar”, ”Lördag” och ”Söndag” och klickar på rutan bredvid punkten 24h. 

 

Beskrivning på undantag: Fyll i uppgiften om undantag i betjäningstiderna, t.ex. om betjä-

ningstiden avviker från det normala under en helgdag.  
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Exempel: Om betjäningstiden avviker från det normala på julafton, ange t.ex. ”Betjäningstid 

05–22” i det här fältet och välj 24 december som ”Startdatum” och ”Slutdatum”.  

Tilläggsinfo: Fyll i tilläggsinfo för betjäningstider vid behov. 

 

7.2.4  Allmänna kommersiella parkeringstjänster 

 
 
1. Förhandsbokning 
 

 

Här anger du om det är möjligt att förhandsboka din tjänst eller om förhandsbokning är obli-

gatorisk. 

2. Realtidsinfo www-adress: 
 

 

Tjänstens www-adress: Fyll i adressen till den webbplats som visar information om kapa-

citet och liknande information i realtid. Exempel: www.exempelab.fi/friaparkeringsplatser. 

Tjänstebeskrivning: Ge en verbal beskrivning av vilken typ av information som finns på 

webbsidan, t.ex. ”Fria parkeringsplatser på kartan”. 

 

http://www.exempelab.fi/friaparkeringsplatser
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3. Bokningstjänstens www-adress 

 

Tjänstens www-adress: Fyll i webbadressen till bokningstjänsten, t.ex. www.exem-

pelab.fi/bokningstjänst. 

Tjänstebeskrivning: Fyll i en beskrivning av webbadressen, t.ex. bokningstjänst för Testhyr-

ningstjänst Ab:s parkeringstjänst. 

 

3. Andra tjänster 
 

 
 
Tjänstens www-adress: Fyll i webbadressen till information om de andra tjänsterna, t.ex. 

www.exempelab.fi/andratjänster eller www.exempelab.fi/biltvättstjänster 

Tjänstebeskrivning: Fyll i en beskrivning av de andra tjänsterna, t.ex. ”Övriga tjänster som 

tillhandahålls av Exempel Ab:s parkeringstjänst” eller ”Exempel Ab:s biltvättstjänster”. 

 

Obs! Om de andra tjänsterna du har lagt till har webbadresser som avviker från varandra, fyll 

i varje enskilda adress på en egen rad. Du kan lägga till en ny rad genom att trycka på knap-

pen ”LÄGG TILL”. Knappen aktiveras när du fyllt i uppgifterna på den första raden. 

  

http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
http://www.exempelab.fi/bokningstjänst
http://www.exempelab.fi/andratjänster
http://www.exempelab.fi/biltvättstjänster
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4. Parkeringsområden och antal P-platser 

 

Fyll i uppgifter om parkeringsområden och antalet P-platser.  
 
Parkeringsplatsens typ: Välj typ av parkeringsplats bland alternativen på rullgardinsmenyn. 
Alternativen visas på bilden nedan.  
 

 
 
Obs! Om det finns flera typer av parkeringsplatser, fyll i en rad för varje typ av parkerings-
plats. Du kan lägga till en ny rad genom att trycka på knappen ”LÄGG TILL”. Knappen aktive-
ras när du fyllt i uppgifterna på den första raden. 
 
Antalet platser: Fyll i hur många platser det finns av den valda parkeringsplatstypen.  
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5. Laddningspunkter 
 

 
 

Om parkeringsanläggningen har laddningspunkter för elbilar, ge en beskrivning i det 

här fältet. Ange också antalet laddningspunkter. Exempel: ”Vi har fyra laddningspunkter för 

elbilar. Laddningspunkterna finns bredvid norra infarten.” 

 

6. Prisuppgifter 

 

Lägg till priser som fastställts i förväg och/eller principerna för hur priserna bildas.  

Obs! Om information om prissättning och betalsätt finns på tjänsteproducentens webbplats, 

räcker det med att lägga till webbplatsens adress i punkten ”Prissättning www-sidor”. 
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Priskategori: Fyll i prissättningens grunder här, t.ex. prisgrupp A, prisgrupp B, eller parkering 

på vardagar 8–16, parkering under andra tider, osv. 

Pris per enhet (€): Fyll i priset per enhet i euro, t.ex. 2 €. 

Prissättningsgrund: Fyll i prissättningsgrunden här, t.ex. €/timme, €/dag eller €/vecka. 

 

Obs! Om det finns flera typer av priskategorier, fyll i en rad för varje kategori. Du kan lägga 

till en ny rad genom att trycka på knappen ”LÄGG TILL”. Knappen aktiveras när du fyllt i upp-

gifterna på den första raden. 

Beskrivning på prissättning: Ge en verbal beskrivning av prisuppgifterna, om de inte har 

beskrivits tillräckligt noggrant tidigare i den här delen. 

Prissättning www-adress: Lägg till adressen till den webbplats som har en beskrivning av 

prissättningen. Exempel: www.exempelab.fi/prissättning 

 

Välj betalsätt: Kryssa för de betalsätt som fungerar i tjänsten. 

Betalsätt info: Fyll i tilläggsuppgifter om betalsätten här, t.ex. ”Av kreditkorten fungerar end-

ast Visa och Mastercard”. 

 

7. Tjänsten tillgänglighet 

 

 

Beskriv tjänstens tillgänglighet här. 

http://www.exempelab.fi/prissättning
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Obs! Om er webbplats har heltäckande information, räcker det med att ange webbadressen i 

punkten ”Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW)”. 

 

Tillgänglighet: Kryssa för de tillgänglighetstjänster som tillhandahålls i er tjänst.  

Tjänstens tillgänglighet: Kryssa för uppgifterna om informationstjänsterna. 

 

Beskrivning på tjänstens tillgänglighet: Här kan du ange tilläggsuppgifter om tillgänglig-

heten eller berätta om sådana tillgänglighets- och informationstjänster som inte finns med i 

listan på tjänster med kryssrutor. 

 

Beskrivning av tillgänglighetstjänsterna (WWW): Fyll i webbadressen till informationen 

om tillgänglighetstjänsterna. Exempel: www.exempelab.fi/tillgänglighet  

 

10. Tjänstens öppettider och parkeringstid 

 

Fyll i verksamhetsställens betjäningstider, beskrivningar om undantag i betjäningstiderna 

och den maximala parkeringstiden. Obs! Med betjäningstid avses inte kundbetjäningens 

http://www.exempelab.fi/tillgänglighet
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öppettider, utan tiden när tjänsten tillhandahålls. T.ex. om parkeringsanläggningens kundbe-

tjäning är öppen må–sö 7–22, men det är möjligt att parkera i anläggningen 24h/dag, väljer 

du 24h som betjäningstid. 

Välj vilka veckodagar tjänsten tillhandahålls i listan ”Veckodagar” och ange öppningstid och 

stängningstid. Om betjäningstiden är densamma alla veckodagar, tryck på punkten ”Välj 

alla”. Då väljer programmet automatiskt alla veckodagar. Knappen ”LÄGG TILL RAD” aktive-

ras först när uppgifter har matats in på den första raden. 

 

Exempel: Parkeringsanläggningen är öppen vardagar kl. 06–24 och helger 24 h/dygn. I 

punkten ”Veckodagar” väljer du då ”Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag”, och anger 

06.00 i punkten ”Öppnas kl” och 24.00 i punkten ”Stängs kl”. Tryck därefter på knappen 

”LÄGG TILL RAD”, då lägger programmet till en ny rad nedanför den gamla. På den nya ra-

den väljer du ”Veckodagar”, ”Lördag” och ”Söndag” och klickar på rutan bredvid punkten 24h. 

 

Beskrivning av undantag: Fyll i uppgiften om undantag i betjäningstiderna, t.ex. om betjä-

ningstiden avviker från det normala under en helgdag.  

Exempel: Om betjäningstiden avviker från det normala på julafton, ange t.ex. ”Betjäningstid 

05–22” i det här fältet och välj 24 december som ”Startdatum” och ”Slutdatum”.  

Parkeringstid begränsad Om parkeringstiden i tjänsten är begränsad, tryck på knappen en-

ligt bilden eller texten på knappen, så blir den blå. 

 

Fyll nu i uppgifterna som frågas efter i de fält som öppnats. 

 

Max parkeringstid: Fyll i tjänstens maximiparkeringstid i det här fältet.  

Tidsenhet: Välj önskad tidsenhet på rullgardinsmenyn (”Dagar, ”Timmar” eller ”Minuter”). 

 

7.3  Spara uppgifterna på tjänsteblanketten 
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Spara de ifyllda uppgifterna genom att välja någon av knapparna i nedre kanten av sidan (på 
bilden nedan). 
 

 
 

När du trycker på knappen SPARA OCH PUBLICERA sparas uppgifterna och blir genast 

synliga för NAP-tjänstens användare. 

Knappen SPARA UTKAST sparar uppgifterna men de visas tillsvidare inte för andra använ-

dare.  

 

Om knapparna för att spara visas med grått (på bilden nedan), saknas obligatoriska upp-

gifter på blanketten. Blanketten kan inte sparas och publiceras förrän de obligatoriska uppgif-

terna har införts. Uppgifter av det här slaget visas med rött på blanketten: ”Obligatorisk upp-

gift”. Du kan ändå spara blanketten som ett utkast, under förutsättning att tjänsten åtminstone 

har givits ett namn.  

 

 

7.4  Redigera uppgifter på tjänsteblanketten efter att de sparats 

Du kan redigera uppgifter du sparat (både publicerade tjänster och tjänster du sparat som ut-

kast) genom att välja ”Egna tjänsteuppgifter” upptill på sidan och klicka på tjänstens namn. 

(Se nästa bild.) 
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Kom ihåg att spara ändringarna genom att välja knappen i nedre kanten av sidan. 
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8  Kartverktyg för sjötrafik 

 
Rutt- och tidtabellsuppgifter för sjötrafiken kan digitaliseras med kartverktyget för sjötrafik. Ef-
ter digitaliseringen skapar kartverktyget ett maskinläsbart gränssnitt med rutterna och tidta-
bellerna till en webbadress (WWW). Märk att webbadressen till nämnda gränssnitt ska infö-
ras separat i punkten ”Externa maskinläsbara gränssnitt” på NAP-tjänsteblanketten (se kapi-
tel 7.1, punkt 8). 
 
Du når kartverktyget för sjötrafiken genom att först klicka på ”Min tjänster”-knappen uppe på 
sidan och därefter välja ”Kartverktyg för sjötrafik”. Närmare anvisningar för hur man använder 
verktyget finns här. Det finns också en länk på verktygets egna webbsidor. 
 

 
 

9  RAE-verktyget 

 
Rutterna och tidtabellerna för busstrafiken kan vid behov digitaliseras med Traficoms verktyg 
för editering av rutter och tidtabeller, RAE-verktyget. Läs mer om verktyget här. 
 
RAE skapar ett maskinläsbart gränssnitt med rutt- och tidtabellsinformation. Märk att webba-
dressen till nämnda gränssnitt ska införas separat i punkten ”Externa maskinläsbara gräns-
snitt” på NAP-tjänsteblanketten (se kapitel 7.1, punkt 8). 
 
Användningen av verktyget förutsätter användarnamn och lösenord. Du kan ansöka om såd-
ana genom att fylla i den här blanketten och skicka den via säker e-post till adressen 
nap@fintraffic.fi. Du kan hitta instruktioner för att skicka säker e-post från blanketten. 
 
Logga in i RAE-verktyget här. 
 
 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/sea-route-user-guide-sv.pdf
https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/digitalisering-av-rutt-och-tidtabellsinformation-regelbunden-persontrafik
https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/G211
mailto:nap@fintraffic.fi
https://rae.trafi.fi/reitit


 Anvisning  66 (82) 

 

Mobiletetstjäns- 
katalogen (NAP) 

 

   

 13.12.2022  

   

 

10  Meddelande om ändring i regelbunden persontrafik 

 
I det här kapitlet redogör vi för hur man meddelar en ändring i uppgifterna om trafik enligt re-
gelbunden tidtabell (kapitel 10.1) samt hur myndigheterna kan kontrollera ändringsanmäl-
ningar (kapitel 10.2).  
 
Skyldigheten att anmäla ändringar gäller alla företag som på marknadsvillkor idkar persontra-
fik enligt en regelbunden tidtabell (tjänsteproducenter). Obs! Även en tjänsteproducents rutt- 
och tidtabellsuppgifter kommer heltäckande till NAP via ett maskinläsbart gränssnitt, är det 
tills vidare obligatoriskt att göra ett separat ändringsmeddelande. 
 

10.1  Meddelande om ändring i regelbunden persontrafik (trafikföretag) 

 
Du går till funktionen för ändringsmeddelanden genom att först klicka på ”Min tjänster” upptill 
på sidan och därefter välja länken ”Meddelande om ändring i regelbunden persontrafik”. 
 

 
 
Därefter öppnas en vy som på bilden nedan. Börja göra ett nytt meddelande genom att trycka 
på knappen ”+ NYTT ÄNDRINGSMEDDELANDE”. Vyn visar både ändringsmeddelanden 
som sparats som utkast och ändringsmeddelanden som redan skickats till myndigheterna. 
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10.1.1  Fylla i blanketten för ändringsmeddelande 

 
Börja göra ett nytt meddelande genom att välja ”+ NYTT ÄNDRINGSMEDDELANDE” enligt 
föregående bild. Då öppnas en blankett där du kan meddela kommande ändringar i den re-
gelbundna persontrafiken. 
 
I följande avsnitt går vi steg för steg igenom hur man fyller i meddelandet. 
 
 
1. Basuppgifter om tjänsteproducenten 
 
På den första blanketten visas basuppgifter om tjänsteproducenten.  
 

 
 
Kontaktuppgifterna är desamma som uppgavs tidigare när tjänsteproducenten skapades i sy-
stemet. Om det finns fel i uppgifterna, kan du redigera dem på sidan ”Egna tjänsteuppgifter” 
genom att välja aktör i punkten ”Välj tjänsteproducent” och därefter trycka på knappen ”Redi-
gera”. (Se anvisningar i punkt 6.3) 
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2. Typ av ändring som meddelas 
 
I den här punkten anges typen av meddelande.  
 

 

Alternativen är de följande: 
- Trafiken upphör (delvis eller helt) 
- Trafiken utökas eller ny rutt 
- Tidtabellsändring 
- Ruttändring 
- Annan ändring, vilken? 

 

Välj ett eller flera alternativ beroende på hur omfattande ändring det är fråga om. Om du väl-

jer alternativet ”Annan ändring, vilken?”, visas en linje intill alternativet. På den kan du besk-

riva närmare vad ändringen handlar om. 

Noggrannare uppgifter om ändringen 

Här ger du en kort, närmare beskrivning av ändringen. Exempel: ”En ny rutt startar från Nokia 

till Tammerfors 13.8. Från och med 1.9 lägger vi ned turerna kl. 11 och kl. 13 på rutten 

Helsingfors-Tammerfors.” 
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3. Ändringens begynnelsedag eller -dagar 

I det här fältet anges ändringens begynnelsedatum (ett eller flera).  

 

 

Om ändringarna träder i kraft vid olika tidpunkter, ska flera datum anges på blanketten. 

Exempel: Om en del av ändringarna träder i kraft när läsåret börjar, 13.8.2018, och en del 

1.9,2018, ska båda datumen anges med behövliga förklaringar. 

 

 

4. Uppgifter om rutten och området 

I den här punkten anges rutten eller rutternas namn och vid behov vilka beskrivningar som 

kommer att ändras. Dessutom anges vilket eller vilka landskap ändringarna berör. 
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Skriv in namnet och beskrivningarna på den rutt eller de rutt som kommer att ändras. 

Lägg också till det eller de landskap som berörs av ändringen genom att klicka på raden ne-

danför rubriken och därefter välja rätt landskap på rullgardinsmenyn. Välj ett landskap i taget. 

När ett landskap har valts visas namnet på det inom en grå ellips. Dessutom visas landskap-

ets gränser med grönt på kartan.  

Exempel: På följande bild har man meddelat att ändringarna gäller nedläggningar av turer på 

rutten Helsingfors-Tammerfors och den nya rutten Nokia-Tammerfors. 
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Ändringarna gäller följande landskap: Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland. 

5. Noggrannare uppgifter om ändringen 

Här anger du närmare uppgifter om ändringarna på önskat sätt.   

 

 

Detaljerade uppgifter anmäls på följande sätt: 

1. Ange en webbadress (WWW) med uppgifter om ändringarna i punkten ”Webbadress” 

 

OCH/ELLER 



 Anvisning  72 (82) 

 

Mobiletetstjäns- 
katalogen (NAP) 

 

   

 13.12.2022  

   

 

 

2. Ladda upp en filbilaga (PDF, PNG eller JPEG) som innehåller ändringsuppgifterna ge-

nom att trycka på knappen ”LÄGG TILL BILAGA”. 

 

Om du vill lägga till flera bilagor, välj knappen "NY BILAGA” efter att du först lagt till en 

bilaga i blanketten. På det sättet tas en ny rad fram. Tryck på knappen ”LÄGG TILL 

BILAGA” efter den nya raden. 

 

Spara till sist uppgifterna genom att välja ”SPARA OCH SKICKA” eller ”SPARA 

UTKAST”. Obs! Om du väljer ”SPARAR OCH SKICKA” kan du inte längre redigera änd-

ringsmeddelandet. 
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10.1.2  Redigera utkast 

Du kan redigera ett ändringsmeddelande som sparats som ett utkast genom att klicka på 

ändringsmeddelandets namn eller trycka på pennikonen på sidan ”Egna meddelanden 

om ändring i regelbunden persontrafik”. (Du kommer till sidan genom att välja ”Med-

delande om ändring i regelbunden persontrafik” via ”Min tjänster” upptill på sidan.) 

 

10.1.3  Granska ett skickat ändringsmeddelande (trafikföretag) 

 

När ett ändringsmeddelande har sparats och skickats kommer uppgifter om det att visas 

under rubriken ”Skickade ändringsmeddelanden” på sidan ”Egna meddelanden om änd-

ring i regelbunden persontrafik”. 
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Ett skickat ändringsmeddelande kan inte längre redigeras, men innehållet i det kan läsas 

genom att man trycker på ögonikonen under rubriken ”Funktioner”. 

Om det förekommit fel i ett ändringsmeddelande som redan har blivit skickat, 

måste du göra ett nytt ändringsmeddelande där du anger att det nya meddelandet 

ersätter det tidigare skickade ändringsmeddelandet. 

10.2  Granska ändringsmeddelanden (myndighet) 

 
Myndigheterna kan granska ändringsmeddelanden som gäller den regelbundna persontrafi-
ken i NAP. Klicka på ”Min tjänster” upptill på sidan och välj därefter ”Inkomna ändringsmed-
delanden”. 
 

 

(Obs! Om denna knapp inte syns i myndighetens gränssnitt betyder det att myndigheten sak-
nar rättigheter att granska ändringsmeddelanden. Rättigheter kan begäras per e-post som 
skickas till nap@fintraffic.fi ) 
 
Vyn för granskning av ändringsmeddelanden öppnas enligt bilden nedan. 
 

mailto:nap@fintraffic.fi
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Att det handlar om blankettmeddelanden är automatiskt valt upptill på sidan. Genom att välja 

den andra fliken av vyn kan du granska identifierade ändringar. 

(Dessutom har sidan en knapp för att bjuda in andra användare. Klicka på den för att ge 

andra representanter för din organisation (kommunen eller NTM) rättigheter att granska änd-

ringsmeddelanden i NAP. Rättigheterna läggs till på samma sätt som i kapitel 6.3.) 

Du kan läsa mer detaljerat innehåll i blankettmeddelanden genom att klicka var som helst på 

en ändringsrad. Då öppnas vyn på bilden nedan. 
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Vyn visar vilken dag ändringsmeddelandet gjordes liksom det mer detaljerade innehållet. Via 

vyn kan du också ladda upp filbilagor till blanketten samt kommentera ändringarna i punkten 

”Skriv en kommentar”. Obs! Kommentarerna visas endast för myndigheterna. 
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11  Vanliga frågor 

 
1. Jag vill dra nytta av uppgifterna i NAP-tjänsten. Behöver jag registrera mig? 
 

Om du bara vill utnyttja informationen i NAP-tjänsten behöver du inte registrera dig i tjäns-
ten. Gå direkt till punkten ”Tjänstekatalog” för att bläddra i uppgifterna som finns i NAP. 
Ta också del av anvisningarna i punkten ”Developers”. 

 
2. Jag vald busstrafik som typ av mobilitetstjänst av misstag i stället för taxitrafik. Hur 

ska jag göra för att byta typen av mobilitetstjänst? 
 
För närvarande går det inte att byta typ av mobilitetstjänst. Gå till sidan ”Egna tjänsteupp-
gifter” och ta bort den ifyllda blanketten genom att trycka på skräpkorgen efter raden. 
Skapa därefter en ny blankett genom att trycka på ”LÄGG TILL NY TJÄNST”. Alternativt 
kan du kontakta NAP-Helpdesk, tfn 029 450 7482 eller e-post nap@fintraffic.fi. 
 

3. Vad är det för skillnad mellan tjänsteproducentens kontaktuppgifter och tjänstens 
kontaktuppgifter? 
 
Med tjänsteproducentens kontaktuppgifter avses i huvudsak företagets administrativa 
kontaktuppgifter. Med hjälp av dem kan de som drar fördel av NAP-systemet och gräns-
snitten kontakta tjänsteproducenten.  
Med tjänstens kontaktuppgifter avses återigen kontaktuppgifterna till kundtjänsten eller 
motsvarande. Med hjälp av dem kan den som använder en tjänst/kunden kontakta tjäns-
teproducenten. Obs! Tjänsteproducentens kontaktuppgifter och tjänstens kontaktuppgifter 
är ofta desamma, men inte alltid. 

 
4. Hur vet jag om jag är skyldig att lämna uppgifter till NAP? 

 
Kravet att lämna information till NAP-tjänsten gäller alla taxi- och bussföretagare samt 
järnvägs-, flyg- och rederibolag och andra som har att göra med produktion av persontra-
fiktjänster, som parkeringsfaciliteter, biluthyrningsfirmor, hamnar och terminaler. 
 
Om uppgifterna om din tjänst underhålls av någon annan aktör eller ingår i någon annan 
aktörs system, bör du komma överens med den andra aktören om vem som öppnar in-
formationen. Exempelvis kan taxiföretag avtala med förmedlingstjänsten om samarbete 
kring öppnandet av informationen.   
 
Här kan du läsa mer om skyldigheten för organisationer som tillhandahåller mobilitets-
tjänster att lämna information. 

 
5. Jag har registrerat mig som tjänsteproducent. Har jag nu gjort allt som hör till mina 

skyldigheter i NAP? 
 
Man kan se på saken så här: 

https://github.com/finnishtransportagency/mmtis-national-access-point/blob/master/docs/api/README.md
mailto:nap@fintraffic.fi
https://www.fintraffic.fi/fi/ekosysteemi-ukk
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Välj ”Egna tjänsteuppgifter” upptill på förstasidan i NAP-tjänsten. 

 

 
 
 

Om det visas en text om att inte finns några tjänster för tjänsteproducenten ännu, betyder 
att du inte har lagt till en enda tjänst i NAP. Börja lägga till en ny tjänst genom att klicka 
med musen på knappen ”LÄGG TILL NY TJÄNST”. Läs anvisningarna i punkt 2.3 som 
handlar om hur man skapar tjänster. 

 

 
6. Jag har glömt mitt lösenord. Hur ska jag göra för att byta det? 

 

Gör så här för att byta lösenord: 

1. Välj ”Logga in” upptill på förstasidan i NAP-tjänsten. 
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2. Välj därefter ”Återställ ditt lösenord” nedan rubriken ”Glömt ditt lösenord?” 
 

 
 
 

 
3. Då öppnas en sida med fältet ”Epost eller användarnamn”. Fyll i fältet och tryck på 

knappen ”Ändra lösenord”. 
 

 
 

4. Kontrollera om du fått e-post från NAP och klicka på länken i meddelandet. 
 

5. Länken tar dig till följande sida, där du byter lösenordet. 
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Skriv in det önskade nya lösenordet i fältet ”Ny lösenord” och bekräfta det genom att 
skriva det en gång till i fältet ”Bekräfta lösenord”. Tryck därefter på knappen ”Ändra 
lösenord”. 

 

 
 

 

7. Jag försökte byta lösenordet enligt anvisningarna i föregående fråga, men det gick 

inte. Vad ska jag göra nu? 

 

Kontrollera mappen för skräppost i ditt e-postprogram. Om meddelandet för byte av lö-

senord inte finns där, kontakta Fintraffics NAP-Helpdesk. Skicka e-post till 

nap@fintraffic.fi eller ring 029 450 7482 (vardagar 9-15). 

 

8. Hur ska jag göra för att ta bort mitt användarnamn? 

 

Skicka e-post till nap@fintraffic.fi eller ring Fintraffics NAP-Helpdesk, tfn 029 450 7482 

(vardagar 9-15). Om du skickar e-post, ange i meddelandet med vilket användarnamn 

och vilken e-postadress du har registrerat dig i tjänsten. 

 

  

mailto:nap@fintraffic.fi
mailto:nap@fintraffic.fi
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9. Hur ska jag göra för att ta bort en tjänsteproducent jag skapat från NAP-tjänsten?  

 

Gå till sidan ”Egna tjänsteuppgifter”. Välj önskad tjänsteproducent i punkten ”Välj tjänste-

producent”. Tryck därefter på knappen ”Fyll i uppgifter gällande FO-nummer 1234567-8”. 

 

 
 

Då öppnas en sida med uppgifterna om den tjänsteproducent du fyllt i tidigare. 

 

I nedre kanten av sidan finns knappen ”Ta bort tjänsteproducent”. När du klickar på den 

kommer tjänsteproducenten att tas bort. 

 

 
 

10. Det går inte att mata in uppgifter/en tjänst. Vad ska jag göra nu? 

 

Kontrollera först att du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter på blanketten (”Obligatorisk 

uppgift”). Om det inte hjälper, kontakta NAP-Helpdesk. Skicka e-post till nap@fintraffic.fi 

eller ring 029 450 7482 (vardagar 9-15). 

  

mailto:nap@fintraffic.fi
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11. Jag gjorde ett meddelande om ändring i regelbunden persontrafik och skickade in 

det. Men tyvärr fanns det fel i bilagorna. Hur ska jag göra nu? 

Gör ett nytt ändringsmeddelande i NAP där du berättar vilket tidigare meddelande som 

ska ersättas med det nya. 

 

12. Det går inte att radera uppgifter/en tjänst. Vad ska jag göra nu? 
 
Du kan ta bort en tjänst genom att klicka på ikonen med skräpkorgen på sidan ”Egna 
tjänsteuppgifter”. Om du inte lyckas radera tjänsten, kontakta NAP-Helpdesk. Skicka e-
post till nap@fintraffic.fi eller ring 029 450 7482 (vardagar 9-15). 

 

13. En tjänst som jag har infört visas dubbelt på sidan ”Egna tjänsteuppgifter”. Vad 

ska jag göra nu? 

 
Kontrollera innehållet i tjänsterna och ta bort uppgifterna om den tjänst du inte behöver. 
Om det inte går, kontakta NAP-Helpdesk. Skicka e-post till nap@fintraffic.fi eller ring 
029 450 7482 (vardagar 9-15). 

 

mailto:nap@fintraffic.fi
mailto:nap@fintraffic.fi

