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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om Lantmäteriverket och till vis-
sa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen förslås det att lagen om 

Lantmäteriverket ändras. Samtidigt föreslås 
det att lagen om jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral och lagen 
om Geodetiska institutet upphävs. Syftet med 
förslaget är att de uppgifter i fråga om infor-
mationstjänst och geografisk information 
som hör till jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde ska koncentreras till 
Lantmäteriverket. 

I den föreslagna lagen föreskrivs det om de 
uppgifter som överförs till Lantmäteriverket 

samt om de konsekvenser som omorganise-
ringen av uppgifterna får för Lantmäteriver-
kets organisation. Samtidigt görs det änd-
ringar i de lagar där det föreskrivs om de 
uppgifter eller den behörighet som överförs 
till Lantmäteriverket. Propositionen hänför 
sig till budgetpropositionen för 2015. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
vid ingången av 2015. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Inom ett av spetsprojekten för programmet 
för effektivitet och produktivitet inom jord- 
och skogsbruksministeriets förvaltningsom-
råde inleddes i början av 2013 arbetet för att 
uppnå målet med en sammanslagning av ut-
vecklingsuppgifterna i fråga om tekniken för 
informationstjänst och geografisk informa-
tion samt anslutande forskningsuppgifter. 
Syftet är att styra och utveckla totalplane-
ringen och genomförandet samt skapa bättre 
förutsättningar för att i större utsträckning 
kunna övergå till elektroniska tjänster och in-
formationslager samt förenhetliga informa-
tionstekniken inom förvaltningsområdet. 

Projektet är också anknutet till beredningen 
av en totalreform av statens forskningsinsti-
tut och forskningsfinansiering, och vid be-
redningen föreslogs det att vissa uppgifter i 
anknytning till infrastrukturen för geografisk 
information vid Lantmäteriverket och Geode-
tiska institutet ska samlas inom en egen 
forsknings- och utvecklingsenhet. Ställnings-
tagandet i fråga om grundandet av en forsk-
nings- och utvecklingscentral för geografisk 
information ingick i statsrådets principbeslut 
av den 5 september 2013, som gällde totalre-
formen av statens forskningsinstitut och 
forskningsfinansiering. Senare lade jord- och 
skogsbruksministeriet, som då ansvarade för 
projektet, fram ett förslag om att dessa funk-
tioner ska samlas i anslutning till Lantmäte-
riverket. Detta mål antecknades även i sta-
tens budgetproposition för 2014. 

Under hösten 2013 inledde ministeriet ett 
projekt för att planera hur utvecklingsuppgif-
terna i fråga om informationstekniken vid 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, forsknings- och utveck-
lingsuppgifterna vid Geodetiska institutet 
samt eventuella andra branschberoende ut-
vecklingsuppgifter inom informationstekni-
ken vid ministeriets ämbetsverk och inrätt-
ningar skulle koncentreras till Lantmäteri-
verket. Avsikten är att uppgifterna ska skötas 
av Lantmäteriverket från ingången av 2015. 
Projektet har inneburit att planera och bereda 
genomförandet av strukturomvandlingen 

samt att se över de riktlinjer som ligger till 
grund för denna proposition.  
 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Lantmäteriverket 

I regeringens proposition RP 68/2013 rd 
finns en detaljerad utredning om de olika 
skedena i den juridiska reglering som gäller 
Lantmäteriverket. Genom den lag om Lant-
mäteriverket som trädde i kraft vid ingången 
av 2014 (900/2013), nedan organisationsla-
gen, reformerades organisationen så att 
Lantmäteriverket blev underställt centralför-
valtningen, vars förvaltningsort är Helsing-
fors. Lantmäteriverket har tre verksamhets-
enheter: produktion, stödtjänster och allmän 
förvaltning. I organisationslagen föreskrivs 
det om uppgifterna vid Lantmäteriverket och 
dess enheter. Lantmäteriverket har samman-
lagt 35 servicepunkter på olika håll i landet. 

Lantmäteriverket ska sörja för fastighets-
bildnings- och ägoregleringsverksamheten, 
föra fastighets-, lagfarts- och inteckningsre-
gister, sörja för inskrivningsärenden som 
gäller fastigheter, sörja för allmänna kart-
verksarbeten, förvalta informationssystem för 
terrängdata och flygbilder, stödja förvalt-
ningen och utvecklingen av infrastrukturen 
för geografisk information, främja en ända-
målsenlig kartläggning och kartproduktion, 
överlåta, publicera och distribuera kartupp-
gifter och andra uppgifter som hör till dess 
förvaltningsområde, utveckla det egna fack-
området samt sköta övriga uppgifter som 
förordnats eller föreskrivits för Lantmäteri-
verket. Lantmäteriverket kan på beställning 
utföra uppdrag som hör till dess ansvarsom-
råde, bistå vid skötseln av fastighetsärenden 
samt enligt avtal som ingåtts med en kom-
mun fullgöra uppgifter som förordnats eller 
föreskrivits för kommunens fastighetsingen-
jörer. Dessutom fullgör Lantmäteriverket de 
uppgifter som jord- och skogsbruksministeri-
et har förordnat verket att sköta. 
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Lantmäteriverket är ett chefsstyrt ämbets-
verk där överdirektören i egenskap av chef 
ensam avgör de ärenden som hör till Lantmä-
teriverket. Bestämmelser om överföring av 
beslutanderätten på de övriga tjänstemännen 
vid Lantmäteriverket finns i statsrådets för-
ordning om Lantmäteriverket (1082/2013). 
Det föreskrivs närmare om delegeringen av 
beslutanderätten i Lantmäteriverkets arbets-
ordning eller vid behov genom föreskrifter av 
överdirektören. 

Med bistånd av centralförvaltningen ska 
överdirektören ansvara för Lantmäteriverket 
och den strategiska planeringen, sörja för en-
hetliga förfaranden och god kvalitet samt för 
institutet som helhet och planeringen på insti-
tutsnivå. I en central ställning inom Lantmä-
teriverket är de strategiska utvecklingsprojekt 
som har organiserats med stöd av de riksom-
fattande verksamhetsenheterna och Lantmä-
teriverkets utomstående tjänster. Centralför-
valtningens styrning av den övriga organisa-
tionen innefattar främst resultatledning och 
sakkunnigledning. Fastighetsförrättningar, 
inskrivningsärenden, kartproduktion och an-
nan operativ och produktionsmässig verk-
samhet sker vid produktionsenheten. Infor-
mationsförvaltningen, utvecklingsverksam-
heten och stödet för produktionen sköts inom 
stödtjänsterna. Den allmänna förvaltningen 
sörjer för personaladministration, ekonomi, 
kommunikation och rättstjänster. 
 
Geodetiska institutet 

Geodetiska institutet grundades efter Fin-
lands självständighet genom en förordning 
som utfärdades den 5 juli 1918 (62/1918), 
och genom den blev ämbetsverket underställt 
Lantmäteristyrelsen i den dåvarande senaten 
i Finland. En av institutets huvuduppgifter 
var att utföra triangelmätningar av högsta 
noggrannhetsklass samt geodetiska och ast-
ronomiska mätningar i samband med dem. 
Geodetiska institutet skulle också samla ihop 
och koordinera geodetisk information från 
annat håll samt ta initiativ till komplettering 
av den geodetiska och astronomiska basin-
formation som hörde till verkets primära 
uppgifter. Uppgifterna skulle dessutom om-
fatta vetenskaplig forskning i syfte att främja 
utredandet av frågor som uppstod i samband 

med det praktiska arbetet vid verket samt att 
undersöka geoidelement och följa utveck-
lingen inom geodesin noggrant. 

Inom Lantmäteristyrelsen inrättades 1928 
en separat avdelning för kartverksarbeten till 
vilken det hörde en geodetisk, en kartogra-
fisk och en topografisk byrå. Den geodetiska 
byrån inrättades för triangelmätningar av 
andra klass eller lägre klass. Det geodetiska 
basarbete som förutsatte vetenskaplig sak-
kunskap i teoretisk geodesi blev kvar vid 
Geodetiska institutet som fortsatte sin verk-
samhet som ett självständigt statligt ämbets-
verk. 

Genom en förordning som utfärdades 1933 
ålades Geodetiska institutet att sammanställa 
en vetenskaplig och noggrann grund för ett 
finskt kartinstitut. För detta syfte hade insti-
tutet genom sina geodetiska stammätningar 
skapat det fixpunktnät som är nödvändigt för 
kartverksarbetena samt genomfört vetenskap-
liga undersökningar om jordklotets storlek 
och form, tyngdkraften samt jordytans struk-
tur och förändringar. I och med den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen har institutets 
forskningsområde utvidgats, särskilt sedan 
början av 1970-talet.  Genom lagen om Geo-
detiska institutet (442/1975) utvidgades insti-
tutets dåvarande ansvarsområde till att om-
fatta även fotogrammetrisk forskning. Efter 
det har bestämmelsen upphävts genom den 
gällande lagen om Geodetiska institutet 
(581/2000). 

Geodetiska institutet är till karaktären ett 
vetenskapligt forskningsinstitut där det be-
drivs både tillämpad forskning och grund-
forskning. Geodetiska institutet utvecklar 
även metoder och utrustning samt sköter kva-
litetskontroll. Geodetiska institutet har endast 
deltagit i operativa mätnings- och kartlägg-
ningsuppdrag som har haft vetenskapliga syf-
ten, och i gemensamma forskningsprojekt 
med övriga inrättningar, universitet och före-
tag. Samtidigt har man sett till att institutets 
ställning som oberoende forsknings- och 
sakkunnigorgan inte äventyras. För närva-
rande samarbetar Geodetiska institutet med 
universiteten i fråga om det egna fackområ-
dets undervisning, handledning vid lärdoms-
prov samt ordnande av fortsatta studier. 

Geodetiska institutet sköter också de veten-
skapliga grundmätningarna för kartläggning-
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en av Finland och utvecklar metoder för 
fjärranalys och geografisk informationstek-
nik samt navigeringen. Utvecklingen inom 
rymdtekniken och informationstekniken ger 
dessa områden sådana möjligheter som är 
viktiga för Finland och dess näringsliv. Till 
Geodetiska institutets uppgifter hör även ut-
övning av offentlig makt. Institutet sörjer för 
de grundmätningar som är viktiga med tanke 
på den statliga verksamheten. Institutet är ett 
nationellt mätnormallaboratorium. 

Geodetiska institutet styrs av en överdirek-
tör som avgör de ärenden som gäller Geode-
tiska institutet. Bestämmelser om överföring-
en av beslutanderätten till de andra tjänste-
männen finns i förordningen om Geodetiska 
institutet (697/2000), och närmare bestäm-
melser finns i arbetsordningen. Genom för-
ordningen föreskrivs det också närmare om 
institutets och ledningens uppgifter samt om 
institutets tjänster och uppgifter och behörig-
hetskraven i fråga om dem. Närmare före-
skrifter om institutets organisation meddelas 
genom arbetsordningen. 
 
Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral 

I samband med nedläggningen av jord-
bruksstyrelsen år 1993 inrättades jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central som fick till uppgift att tillhandahålla 
förvaltningsområdets stöd- och sakkunnig-
tjänster. Centralen skulle sköta jordbrukssty-
relsen uppgifter i fråga om statistikverksam-
het, betalningar, redovisning, informations-
teknik och vissa uppgifter i anknytning till 
producerandet av ämbetsverkstjänster. Dess-
utom förordnades den att sköta betalningarna 
för jord- och skogsbruksministeriet och för 
vissa av dess enheter. I och med Finlands 
medlemskap i EU utvidgades informations-
tjänstcentralens uppgifter senare till att bl.a. 
omfatta förvaltningsregistrens tekniska drift 
och sakkunniguppgifterna i anknytning till 
lantbruksförvaltningens stöd samt förvalt-
ningen av vissa nationella fonder som stod 
utanför budgeten. Bestämmelser om informa-
tionstjänstcentralens uppgifter och administ-
rativa ställning finns i lagen om jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central (1200/1992). 

Informationstjänstcentralens uppgifter om-
organiserades senast i samband med grun-
dandet av Landsbygdsverket år 2007. Största 
delen av de uppgifter inom informations-
tjänstcentralen som gäller verkställandet av 
stödsystemen för jordbruket överfördes då 
till Landsbygdsverket. Dessutom började mi-
nisteriet upphandla de tjänster som gäller be-
talningar, redovisning och personaladminist-
ration från Statskontorets servicecentral. Så-
ledes blev informationstjänstcentralens hu-
vudsakliga uppgift att sköta statistikmyndig-
hetsuppgifter, förvaltningsområdets sakkun-
nigtjänster för informationsförvaltning och 
att producera informationstjänster. Med sak-
kunnigtjänster för informationsförvaltningen 
avses särskilt de branschberoende informa-
tionssystemen samt sakkunnigtjänsterna 
inom informationstekniken. Beskrivningen 
av informationstjänstcentralens statistikmyn-
dighetsuppgift ingår i en regeringsproposi-
tion som gäller bildandet av Naturresursinsti-
tutet. 

Informationstjänstcentralens uppgift är 
också att sörja för vissa av de register som 
avses i lagen om landsbygdsnäringsförvalt-
ningens informationssystem (284/2008). Till 
dessa register hör informationstjänstcentra-
lens statistiska register. Informationstjänst-
centralen sörjer dessutom för den tekniska 
driften av vissa andra register som avses i 
den ovannämnda lagen. Ansvaret för infor-
mationsinnehållet i dessa register ligger där-
emot hos den myndighet som äger registret. 
Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygds-
verket ska ansvara för registrens informa-
tionsinnehåll, utveckling och utlämnande av 
uppgifter, var och en för sitt ansvarsområde. 
Informationstjänstcentralen producerar i sin 
nuvarande form sådana IKT-tjänster för sina 
kundämbetsverk som hjälper ämbetsverken 
att tillgodose utvecklingsbehoven inom kärn-
verksamheten och som bidrar till att trygga 
den fortsatta verksamheten. Tillsammans 
med kundämbetsverken sörjer informations-
tjänstcentralen för det gemensamma systemet 
som helhet och för it-infrastrukturen inom 
förvaltningsområdet samt för att de är kost-
nadseffektiva och enhetliga. I enlighet med 
lagen om styrning av informationsförvalt-
ningen inom den offentliga förvaltningen 
(634/2011) utvecklar informationstjänstcen-
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tralen också gemensamma lösningar som 
stöd för informationen, informationssyste-
men och tekniken inom förvaltningsområdet. 

Informationstjänstcentralen styrs av en 
överdirektör. I förordningen om jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central (1280/1992) föreskrivs det om infor-
mationstjänstcentralens uppgifter, överdirek-
törens beslutanderätt och verksamhetsenhe-
terna samt utnämnande och behörighetskrav i 
fråga om personalen. Närmare föreskrifter 
om organiseringen av uppgifter meddelas 
genom arbetsordningen. 

Informationstjänstcentralens organisation 
består av verksamhetsområden och kärnpro-
cesser som överskrider de administrativa re-
giongränserna. 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Skötseln av de gemensamma uppgifterna 
inom den statliga förvaltningen ska omorga-
niseras. Vissa projekt inverkar särskilt på den 
sammanslagning av ministeriets informa-
tionstjänst och uppgifter gällande geografisk 
information som ingår i propositionen. Pro-
jektets innehåll och tidtabeller påverkas av 
att de IKT-uppgifter som inte är branschbe-
roende ska koncentreras till statens informa-
tions- och kommunikationsteknikcenter (Val-
tori) samt av att man tar i bruk gemensamma 
processer och informationssystem (Kieku) 
för ekonomi- och personaladministration. 
Även det pågående bildandet av Naturresurs-
institutet inverkar på organiseringen av in-
formationstjänstcentralens uppgifter. Infor-
mationstjänstcentralens statistikproduktion 
och uppföljning av prisutvecklingen för jord-
bruksprodukter ska överföras till Naturre-
sursinstitutet. 

Verksamhetsförutsättningarna för de sam-
mangående inrättningarna har förändrats obe-
roende av ändringarna i verksamhetsmiljön. 
Resurserna har minskat som en följd av pro-
duktivitetsprogrammet och olika sparkrav. 
Situationen kan väntas bli ännu sämre på 
grund av det nuvarande ekonomiska läget. 
Hittills har varje organisation själv svarat på 
de utmaningar som produktivitetsprogram-
mets minskningar av omkostnader och års-
verken har föranlett. 
 

Lantmäteriverkets organisation har refor-
merats från ingången av 2014 i syfte att ef-
fektivisera verksamheten. Vid Lantmäteri-
verket övergick man från modellen med re-
gionala lantmäteribyråer till en riksomfattan-
de verksamhetsmodell. Det behov att minska 
personalen vid informationstjänstcentralen 
som följer av rambesluten för förvaltnings-
området och statsförvaltningens produktivi-
tetsprogram kräver att informationstjänstcen-
tralen minskar det nuvarande antalet anställ-
da avsevärt under 2014 (från182 årsverken 
till 164 årsverken). Informationstjänstcentra-
len planerar och vidtar dessa åtgärder för an-
passning och omställningsskydd även med 
tanke på den pågående sammanslagningspro-
cessen. Totalreformen av den statliga forsk-
ningsfinansieringen får konsekvenser för 
verksamheten vid Geodetiska institutet. 
Konkurrensen om forskningsfinansieringen 
blir dessutom hårdare både nationellt och in-
ternationellt. Sammanslagningen av funktio-
nerna vid Lantmäteriverket, Geodetiska insti-
tutet och informationstjänstcentralen ger 
ökade möjligheter att vidta åtgärder för att 
främja produktiviteten, och främjar således 
också anpassningen till de minskade resur-
serna. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Syftet med propositionen är att främja och 
effektivisera skötseln av uppgifter genom att 
slå ihop resurserna och kunnandet vid de oli-
ka inrättningarna. Det leder samtidigt till att 
helheten blir lättare att styra samt skapar för-
utsättningar för en övergripande utveckling 
av verksamheten. De sammangående inrätt-
ningarna har ett brett kunnande i fråga om 
branschberoende informationssystem samt 
teknik och utveckling inom geografisk in-
formation. Förslaget skapar förutsättningar 
för att i större utsträckning övergå till elek-
troniska tjänster och informationslager, för-
enhetliga informationstekniken och effektivi-
sera IKT-verksamheten inom förvaltnings-
området. 

I propositionen föreslås det att lagstiftning-
en ändras så att uppgifterna i fråga om den 
informationstjänst och geografiska informa-
tion som hör till jord- och skogsbruksmini-
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steriets förvaltningsområde överförs till 
Lantmäteriverket i enlighet med de riktlinjer 
som ingår i statsrådets beslut om en totalre-
form av statens forskningsinstitut och forsk-
ningsfinansiering. Samtidigt ska det föreskri-
vas om nedläggningen av informationstjänst-
centralen och Geodetiska institutet samt sät-
tet på vilket uppgifterna ska organiseras vid 
Lantmäteriverket. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Lagförslaget om en sammanslagning av 
funktionerna vid Lantmäteriverket, informa-
tionstjänstcentralen och Geodetiska institutet 
minskar inte omedelbart statens utgifter i 
början av 2015. Det ändrar inte heller finan-
sieringsstrukturen för dessa funktioner, eller 
grunderna för den avgiftsbelagda verksamhe-
ten vid inrättningarna. De åtgärder som har 
fastställts i statsrådets principbeslut av den 5 
september 2013 om en totalreform av statens 
forskningsinstitut och forskningsfinansiering 
kommer att inverka på Geodetiska institutets 
omkostnader. Samtliga ovannämnda inrätt-
ningars funktioner är föremål för de sparåt-
gärder som fastställts i statens produktivi-
tetsprogram. Åtgärderna anpassas till de an-
slag som anvisas i statsbudgeten och änd-
ringarna beaktas vid beredningen av budget-
förslaget för 2015. Förslaget ökar inte staten-
sutgifter. 

I och med förslaget förbättras möjligheter-
na att organisera och anpassa verksamheten 
vid dessa ämbetsverk och inrättningar så att 
kärnuppgifterna kan skötas effektivt och med 
goda resultat. Efter övergångsperioden er-
bjuder den nya organisationen bättre förut-
sättningar att utveckla och effektivisera verk-
samheten. Förenklingen av förvaltningsstruk-
turen, slopandet av överlappande uppgifter 
och omorganiseringen av funktioner bedöms 
medföra besparingar, men de uppnås på lång 
sikt. 

I bokslutet för 2012 fördelades Lantmäteri-
verkets, informationstjänstcentralens och 
Geodetiska institutets kostnader, intäkter, 
nettoutgifter och årsverken på följande sätt: 
 
 

Ämbets-
verk 
 

kostna-
der mn 
euro  
 

intäk-
ter mn 
euro 

netto-
utgif-
ter 

års-
verken 
 

Informa-
tionst-
jänstcen-
tralen 

11, 696 7,986 3,710 159 

Lantmä-
teriverket 

126,212 77,673 48,539 1 781 

Geode-
tiska in-
stitutet 

7,105 2,876 4,229 81 

samman-
lagt 

145,013 88,535 56,478 2 021 

 
Utgifterna och inkomsterna i fråga om 

ovannämnda verksamheter samt de nettoan-
slag och den kvot för årsverken som har an-
visats för verksamheten fördelades i stats-
budgeten för 2014 enligt följande: 
 
Ämbets-
verk 

utgifter 
mn euro 

in-
koms-
ter mn 
euro 

netto-
utgif-
ter 

årsver-
kesk-
vot 

 
Informa-
tionst-
jänstcen-
tralen 

10,789 7,486 3,303 141 

Lantmä-
teriverket 

122,830 72,367 50,463 1 843 

Geode-
tiska in-
stitutet 

7,299 1,800 5,499 77 

samman-
lagt 

140,918 81,653 59,265 2 061 

 
Utgifterna för de sammangående funktio-

nerna ska i budgeten för 2015 budgeteras un-
der moment 30.70.01 för Lantmäteriverket. 
Geodetiska institutets anslag och övriga re-
surser överförs till moment 30.70.01. I 2014 
års utgifter ingår en engångsutgift på 1,5 mil-
joner euro för utveckling av Skoggårds radio-
forskningsinstitut samt för utveckling av ut-
rustning och ett permanent nätverk för satel-
litpositionering (GNSS). Med stöd av stats-
rådets principbeslut av den 5 september 2013 
kommer det anslag som har anvisats för 
Geodetiska institutets verksamhet att minska 
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med 1,3 miljoner euro före 2017 jämfört med 
budgeten för 2014.  

Under 2014 ska informationstjänstcentra-
len vidta de sparåtgärder som man kommit 
överens om i produktivitetsprogrammet. De 
uppgifter vid informationstjänstcentralen 
som ska överföras till Naturresursinstitutet är 
statistikproduktionen, uppföljningen av pris-
utvecklingen för jordbruksprodukter samt de 
resurser som anknyter till dem. Samtidigt 
förbereder man sig på att klargöra uppgifts-
fördelningen mellan kundämbetsverken, mi-
nisteriet och informationstjänstcentralen. En 
liten del av resurserna inom it-tjänsterna 
kommer att överföras till Landsbygdsverket 
och Livsmedelssäkerhetsverket. De resurser 
som har anvisats Landsbygdsverket är av-
sedda särskilt för skötseln av de uppgifter 
som hör till det utbetalande organet. Till 
jord- och skogsbruksministeriet överförs in-
formationsförvaltningens resurser för styr-
ning och utveckling samt resurserna inom in-
formationstjänsterna. 
 
4.2 Konsekvenser för personalen 

På den organisationsändring som föreslås 
tillämpas för tjänstemännens del de bestäm-
melser om omorganisering av statliga funk-
tioner som finns i 5 a—5 c § i statstjänste-
mannalagen. Bestämmelserna om överlåtelse 
av rörelse tillämpas inte, eftersom de interna 
överföringar som beror på omorganiseringen 
av statsförvaltningen inte är överlåtelser av 
rörelse. Dessutom ska statsförvaltningens 
allmänna personalpolitiska riktlinjer vid om-
ställningar iakttas (Statsrådets principbeslut 
om ordnande av statsanställdas ställning vid 
organisationsförändringar 26.1.2012). När 
omställningen genomförs ska förfarandena 
enligt lagen om samarbete inom statens äm-
betsverk och inrättningar (1233/2013) iakt-
tas. Utgångspunkten är att trygga anställ-
ningsförhållandets kontinuitet, oberoende av 
arten av personalens anställningsförhållan-
den. Vid fastställandet av de förmåner som 
gäller i anställningsförhållandet för de perso-
ner som överförs anses anställningsförhål-
landet ha fortgått oavbrutet hos staten. 

I och med förslaget överförs Geodetiska in-
stitutets uppgifter och den personal som skö-
ter dem till Lantmäteriverket. Från informa-

tionstjänstcentralen överförs till Lantmäteri-
verket särskilt personalresurserna för sköt-
seln av uppgifterna vid it-servicecentralen, 
med de undantag som behandlas senare i 
propositionen. Som en följd av produktivi-
tetsprogrammet kommer informationstjänst-
centralen redan 2014 att genomföra anpass-
ningsåtgärder. Anpassningsåtgärderna 
genomförs på ett kontrollerat sätt och med 
hänsyn till de uppgifter som överförs till 
Lantmäteriverket och Naturresursinstitutet 
vid ingången av 2015 samt till övriga pågå-
ende projekt för utveckling av förvaltningen 
(TORI). 

Avsikten är att besluten om de personalre-
surser som ska överföras ska fattas före juni 
2014, så att de anställdas ovisshet om sin 
placering blir möjligast kort. De årsverken 
(kvoten) som överförs från informations-
tjänstcentralen fördelas på ämbetsverken 
inom ministeriets förvaltningsområde enligt 
följande (källa: JSM:s preliminära ramar för 
ämbetsverken för budgetpropositionen för 
2015): 
 
Lantmäteriverket 124 
Naturresursinstitutet 23 
Landsbygdsverket 5 
Livsmedelssäkerhetsverket 2 
Jord- och skogsbruksmini-
steriet 

10 

 
Vid Geodetiska institutet, informations-

tjänstcentralen och Lantmäteriverket finns 
det anställda både i tjänste- och arbetsavtals-
förhållande. I januari 2014 fanns det 1700 
personer anställda hos Lantmäteriverket, var-
av 1413 i tjänsteförhållande och 287 i arbets-
avtalsförhållande. Vid Geodetiska institutet 
fanns det 90 anställda, varav 19 i tjänsteför-
hållande och 71 i arbetsavtalsförhållande. Av 
personalen vid informationstjänstcentralen 
(med undantag för statistikväsendets perso-
nal) var 33 i tjänsteförhållande och 146 i ar-
betsavtalsförhållande. 

Propositionen innehåller inget förslag om 
att arten av personalens anställningsförhål-
landen ska ändras. I propositionen föreslås 
det dock en övergångsbestämmelse om de 
övergångsarrangemang som gäller persona-
len i arbetsavtalsförhållande, eftersom be-
stämmelserna i 2 kap. i tjänstemannalagen 
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inte tillämpas på personal i arbetsavtalsför-
hållande. Bestämmelsen ska trygga likabe-
handling av anställda vid omställningen så att 
omställningsskyddet tillgodoses enligt lika 
principer oberoende av anställningsförhål-
landets art. Personalen i arbetsavtalsförhål-
lande vid Geodetiska institutet och informa-
tionstjänstcentralen överförs till Lantmäteri-
verket i arbetsavtalsförhållande. Personalen i 
arbetsavtalsförhållande för viss tid överförs 
till Lantmäteriverket för den tid anställnings-
förhållandet varar. Vid fastställandet av de 
förmåner som gäller i anställningsförhållan-
det anses anställningsförhållandet för den 
personal som överförs ha fortgått oavbrutet 
hos staten. En person i arbetsavtalsförhållan-
de kan överföras utan hans eller hennes sam-
tycke, om personen överförs inom eller till 
hans eller hennes pendlingsregion. Bestäm-
melser om de personalresurser som ska över-
föras till Naturresursinstitutet utfärdas i lagen 
om Naturresursinstitutet. 

De ovannämnda principerna ska iakttas vid 
överföring av personalresurser till Lands-
bygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och 
ministeriet. Det är personalen som överförs, 
inte informationstjänstcentralens lagstadgade 
uppgifter.  Informationstjänstcentralen har 
producerat interna tjänster, t.ex. it-, arkive-
rings-, informations- och ämbetsverkstjäns-
ter, enligt serviceavtal. I framtiden ska de re-
surser som behövs för att använda dessa 
tjänster finnas vid ministeriet. Endast när det 
gäller informationstjänsterna ska personalre-
surser överföras, och till övriga delar är de 
resurser som överförs finansiella. Resurserna 
inom it-servicen vid ministeriet, Livsmedels-
säkerhetsverket och Lantmäteriverket stärks 
genom överföringen av personalresurser. 
Även i fortsättningen ska de dock använda de 
tjänster som tillhandahålls av Lantmäteriver-
kets it-servicecentral. 

Av de mottagande ämbetsverken har Lant-
mäteriverket sitt verksamhetsställe i Seinäjo-
ki. De övriga ämbetsverkens förvaltningsort 
är Helsingfors. Vid ikraftträdandet av den fö-
reslagna lagen kommer eventuellt både an-
ställda i tjänsteförhållande och anställda i ar-
betsavtalsförhållande att överföras till mini-
steriet, Lantmäteriverket och Livsmedelssä-
kerhetsverket, beroende på vilka som anmä-
ler sig. 

Tjänsterna hos personerna i tjänsteförhål-
lande överförs med stöd av lagen till det mot-
tagande ämbetsverket. När det gäller arbets-
avtalsförhållanden ska övergångsbestämmel-
sen i lagförslaget om upphävandet av lagen 
om informationstjänstcentralen iakttas. Med 
stöd av lagen är arbetsavtalsförhållandet gil-
tigt direkt, och därför behöver nya arbetsav-
tal inte ingås. Enligt övergångsbestämmelsen 
ska anställningsförhållandet för personalen 
anses fortgå oavbrutet hos staten vid faststäl-
landet av anställningsförhållandets förmåner. 
Utan personens samtycke kan en person i ar-
betsavtalsförhållande överföras endast om 
personens uppgifter överförs inom eller till 
hans eller hennes pendlingsregion. Om per-
sonen inte ger sitt samtycke till att uppgifter-
na överförs, ska förfarandena för omställ-
ningsskydd iakttas. 

Enligt 5 b § i tjänstemannalagen har mini-
steriet behörighet att överföra en tjänst som 
chef för ett ämbetsverk under ett ministerium 
till ett annat ämbetsverk vid den tidpunkt då 
organisationsförändringen genomförs. Mini-
steriet har också behörighet att ändra benäm-
ningen på den tjänst som överförs och upp-
gifterna som hör till tjänsten till en tjänst vid 
det mottagande ämbetsverket. Om en tjänst 
är ledig i samband med en omstrukturering, 
kan enligt 5 c § i tjänstemannalagen uppgif-
terna och benämningen ändras enligt det 
mottagande ämbetsverkets behov och tjäns-
ten tillsättas utan offentligt anmälningsförfa-
rande, om man till tjänsten utnämner en 
tjänsteman som utnämnts till en tjänst vid det 
ämbetsverk som omstruktureras. 

Den personal som överförs från Geodetiska 
institutet och informationstjänstcentralen till 
Lantmäteriverket ska i regel överföras så att 
det inte uppstår nya befattningar som måste 
tillsättas. På lednings- och chefsnivå kommer 
vissa utnämningar att göras, om de personer 
som skött uppgifterna inte är tillgängliga för 
den nya organisationen eller om det inrättas 
nya strukturer under organisationens verk-
samhetsenheter. Enligt den föreslagna lagen 
ska det för forsknings- och utvecklingsverk-
samheten för geografisk information inrättas 
en ny verksamhetsenhet som i huvudsak ska 
omfatta Geodetiska institutets uppgifter och 
personal. 



 RP 34/2014 rd  
  

 

11 

Förvaltningsområdets it-servicecentral bil-
das av det nuvarande Lantmäteriverkets 
verksamhetsenhet för stödtjänster samt den 
personal som överförs från informations-
tjänstcentralen. Strukturen för denna verk-
samhetsenhet har ännu inte fastställts till alla 
delar. Några av de personer som är anställda 
vid informationstjänstcentralen ska överföras 
till enheten för allmän förvaltning. Lantmäte-
riverkets enhet för produktion ska i huvudsak 
fortsätta som förut. Vid överföringen av per-
sonalen ska 5 a § i tjänstemannalagen samt 
de övergångsbestämmelser som i lagförslaget 
gäller personal i arbetsavtalsförhållande iakt-
tas.  Vid tillsättandet av eventuella nya tjäns-
ter samt av tjänster som ändras avsevärt vid 
omorganiseringen ska bestämmelserna i 5 c § 
1 mom. i tjänstemannalagen iakttas. 

I samband med att Geodetiska institutet 
och informationstjänstcentralen läggs ned 
upphör även tillämpningen av deras tjänste- 
och arbetskollektivavtal. Lantmäteriverket 
omfattas av statens kollektivavtal och råd-
givningssystemet i anslutning till dem. De 
gällande avtalen på centralnivå gäller även 
Lantmäteriverket. I enlighet med 2 punkten i 
bilagan till underteckningsprotokollet till sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal för av-
talsperioden 2014-2017 ska personalen efter 
överföringen omfattas av Lantmäteriverkets 
lönesystem. De preciserande tjänste- och ar-
betskollektivavtalen vid Lantmäteriverket 
ska gälla även till övriga delar, och dessa av-
tal och andra avtal gällande inrättningarna 
ska tillämpas på de personer som överförs till 
Lantmäteriverket. På grund av omorganise-
ringen ska de preciserande tjänste- och ar-
betskollektivavtalen behandlas i ämbetsver-
kens gemensamma förhandlingsgrupp. Till 
förhandlingsgruppen hör representanter för 
personal och arbetsgivare. 

Informationstjänstcentralen och Geodetiska 
institutet tillämpar arbetstid för ämbetsverk 
samt flextid. Även Lantmäteriverket tilläm-
par flexibel arbetstid. 
 
4.3 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Förslaget främjar organiseringen av för-
valtningsområdets branschberoende IKT-
tjänster genom att man koncentrerar de resur-

ser som används för verksamheten, förbättrar 
hanteringen av helhetslösningarna inom in-
formationstekniken samt utvecklar verksam-
hetens styrbarhet. Detta förutsätter dock att 
uppgifterna och resurserna i anslutning till 
dem omorganiseras inom programmet för ef-
fektivitet och produktivitet med beaktande av 
de besparingar som krävs enligt statens ram-
beslut. Konsekvenserna i fråga om detta be-
döms i stycke 4.1. 

Förslaget förenklar och förenhetligar jord- 
och skogsbruksministeriets resultatstyrning. 
Jord- och skogsbruksministeriets roll i Lant-
mäteriverkets och Geodetiska institutets styr-
ning är redan i dag i stor utsträckning strate-
gisk. Utöver den resultatstyrning som är 
bunden till det egentliga förfarandet för ram-
beslut och statsbudget har man under resul-
tatstyrningsprocessen även satt upp service-
mål. Styrningen av informationstjänstcentra-
len har till stor del baserat sig på serviceavta-
let mellan informationstjänstcentralen och 
ministeriet. Denna styrning har vissa särdrag 
som beror på informationstjänstcentralens 
roll som serviceenhet. 

Genom förslaget blir utvecklandet av infra-
strukturen för geografisk information effekti-
vare eftersom aktörerna inom branschen för 
geografisk information får en tätare kontakt 
vid utvecklandet av stödtjänsterna, forsk-
ningen och informationstekniken. I och med 
detta uppfylls de mål som gäller de struktu-
rella reformerna vid forskningsinstituten. 
 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Förslaget möjliggör att informationslager 
och tjänster i anslutning till lantmäteri och 
geografisk information kan utnyttjas i sam-
hället i större utsträckning än tidigare och en-
ligt förvaltningsmodeller som är enklare än 
för närvarande. De effekter på vetenskapen 
och samhället som forskningsverksamheten 
inom det framtida Lantmäteriverket kommer 
att få beror till stor del på hur effektivt in-
formationen och kunnandet kan spridas och 
utnyttjas som stöd för samhälleligt beslutsfat-
tande och vid skötseln av samhälleliga upp-
drag. I och med att den offentliga finansie-
ringen minskar och konkurrensen om både 
den fria forskningsfinansieringen och den 
kommersiella tjänsteproduktionen ökar har 
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det även inom forskningsverksamheten blivit 
allt viktigare att kunna identifiera och tillgo-
dose kundernas behov och producera tjänster 
på ett mer kundorienterat sätt. 

Verksamhetsidén för Lantmäteriverkets 
forskningscentral för geografisk information 
är att det vetenskapliga arbetet och den tek-
niska utvecklingen ska tillgodose kundernas 
behov av kunnande, produkter och tjänster 
samt att den kundorienterade verksamheten 
ska ge ett mervärde vid utövandet av hållbar 
näringsverksamhet baserad på geografisk in-
formation. Därför ska man mer än tidigare 
satsa särskilt på utbytet av information och 
teknik samt stärka forskningsverksamhetens 
strategiska ställning. Genom en mer övergri-
pande hantering av infrastrukturen för geo-
grafisk information samt av kunnandet ska 
innehållet i och tillgången till de tjänster som 
tillhandahålls förbättras. 

Sammanslagningen av de IKT-tjänster som 
gäller branschberoende informationssystem 
skapar nya möjligheter. När organiseringen 
av produktionen, och särskilt informations-
tjänsterna och kundservicen i samband med 
den, blir riksomfattande, kommer Lantmäte-
riverkets informationsmaterial att kunna an-
vändas för näringslivets och privata medbor-
gares behov på ett mångsidigare och enklare 
sätt än tidigare. Tidsenligheten, omfattningen 
och tillförlitligheten i de informationslager 
som till stor del baserar sig på öppen data har 
blivit mycket bättre än förut i och med att 
administrations- och ledningssystemet base-
rar sig på ett riksomfattande verksamhetsom-
råde. 

Förslaget har inga konsekvenser för miljön 
eller för kommunernas ekonomi och med-
borgarnas ställning eller verksamhet i sam-
hället. Det inverkar inte heller på jämställd-
heten mellan män och kvinnor. 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag. Propositionen har sänts på remiss till 
justitieministeriet, inrikesministeriet, för-
svarsministeriet, finansministeriet, kommu-
nikationsministeriet, arbets- och näringsmini-
steriet, miljöministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
Geodetiska institutet, Lantmäteriverket, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, Skogsforskningsinstitutet, forsknings-
centralen för jordbruk och livsmedelsekono-
mi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Fin-
lands skogscentral, Förhandlingsorganisatio-
nen för offentliga sektorns utbildade FOSU 
rf, Förbundet för den offentliga sektorn och 
välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisa-
tionen Pardia rf, Maanmittauslaitoksen aka-
valaisten yhteistyöryhmä JUKO ry, Maan-
mittauslaitoksen tekniset MATE ry, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 
Finlands Kommunförbund och Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund SLC rf. 

Det har gjorts ett sammandrag av utlåtan-
dena, som har publicerats i statsrådets pro-
jektregister HARE.  
 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen har samband med den reger-
ingsproposition om bildandet av Naturresurs-
institutet som behandlas i riksdagen. Den 
propositionen innehåller lagförslag om ge-
nomförandet av de uppgifter som gäller stati-
stikproduktion och prisutvecklingen för jord-
bruksprodukter som ska överföras från in-
formationstjänstcentralen till Naturresursin-
stitutet vid ingången av 2015. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om Lantmäteriverket 

2 §. Uppgifter. Paragrafen innehåller be-
stämmelser om Lantmäteriverkets uppgifter. 
En bestämmelse om Lantmäteriverkets upp-
gifter som motsvarar den gällande lagen tas 
in i 1 mom. i paragrafen. Uppgifterna gäller 
bl.a. fastighetsbildningsverksamheten, in-
skrivningsärenden som gäller fastigheter 
samt förandet av register. Enligt 1 mom. 4 
punkten ska Lantmäteriverket även vara för-
valtningsområdets it-servicecentral. Det ska 
antingen själv producera informationsför-
valtningstjänster eller bistå ämbetsverk, in-
rättningar och organ som sköter offentliga 
uppgifter då de använder dessa informations-
förvaltningstjänster. Enligt den gällande lag-
stiftningen hör denna uppgift till informa-
tionstjänstcentralen. Även landsbygdsnär-
ingsförvaltningens informationstjänster för 
Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygds-
verket ska produceras av informationstjänst-
centralen. 

Enligt 1 mom. 5 punkten ska Lantmäteri-
verket sörja för utvecklingen inom sitt fack-
område. Enligt 5 punkten ska Lantmäteriver-
ket dessutom följa utvecklingen inom sitt 
fackområde och delta i det internationella 
samarbetet. Samtidigt föreskrivs det också 
om Lantmäteriverkets skyldighet att utföra 
de övriga uppgifter som hör till verket enligt 
vad som särskilt föreskrivs eller som ministe-
riet har förordnat ämbetsverket att sköta. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs det om 
uppgifterna vid Lantmäteriverkets central för 
geografisk information. Uppgifterna motsva-
rar i huvudsak det nuvarande Geodetiska in-
stitutets uppgifter. Det föreslås att de tas in i 
lagen med samma exakthet som i förordning-
en om Geodetiska institutet. Forsknings- och 
utvecklingscentralen ska särskilt sörja för 
den vetenskapliga forskning som gäller geo-
desi, positionering, navigering, kartografi, 
geografisk informationsteknik, fotogramme-
tri, laserskanning och fjärranalys. Centralen 
ska sköta geodetisk, fotogrammetrisk och öv-

rig metrologi som gäller geografisk informa-
tion och utföra landsomfattande geodetiska 
grundmätningar, upprätthålla mätnormaler 
och till vissa delar vara nationellt mätnormal-
laboratorium. Centralen ska utveckla meto-
der inom sitt fackområde samt främja ibruk-
tagandet av dessa. Överlag ska centralens 
uppgift vara att stödja förvaltningen och ut-
vecklingen av infrastrukturen för geografisk 
information samt sörja för dataöverföringen i 
fråga om den. 

Enligt 3 mom. kan Lantmäteriverket på be-
ställning utföra uppdrag som hör till dess an-
svarsområde och producera branschspecifika 
informationsförvaltningstjänster också för 
andra organ än de som avses i 1 mom. 4 
punkten. Som hittills kan verket enligt avtal 
som ingåtts med en kommun fullgöra uppgif-
ter som enligt vad som föreskrivs ska skötas 
av kommunens fastighetsingenjör eller som 
denne har förordnats att sköta. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs det om 
Lantmäteriverkets rätt att ta emot donationer 
för sin verksamhet och för särskilda under-
sökningar. 

3 §. Organisation. I paragrafen föreskrivs 
om grunderna för Lantmäteriverkets organi-
sation. Enligt 1 mom. ska Lantmäteriverket 
på samma sätt som hittills ha en centralför-
valtning vars förvaltningsort är Helsingfors. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska det i framti-
den finnas fyra enheter som är underställda 
centralförvaltningen: produktionsenheten, 
enheten för allmän förvaltning, it-service-
centralen samt centralen för geografisk in-
formation. 

De nuvarande enheterna är produktionsen-
heten, enheten för allmän förvaltning samt 
enheten för stödfunktioner. Enheternas upp-
gifter behandlas närmare i samband med 4 § 
nedan. 

Enligt 3 mom. ska enheternas verksam-
hetsområde även i fortsättningen vara hela 
landet. Detta betyder t.ex. att de uppgifter 
som gäller fastighetsinskrivning kan skötas 
av samtliga servicepunkter och över de ad-
ministrativa regiongränserna. Som hittills ut-
färdas närmare bestämmelser om Lantmäte-



 RP 34/2014 rd  
  

 

14 

riverkets servicepunkter genom förordning 
av statsrådet. Åland har med stöd av lagen en 
egen servicepunkt. 

4 §. Enheternas uppgifter. Paragrafen in-
nehåller bestämmelser om uppgifterna vid 
Lantmäteriverkets enheter. Enligt 1 mom. 1 
punkten ska fastighetsbildningsverksamheten 
och inskrivningsärenden som gäller fastighe-
ter skötas av produktionsenheten också i 
framtiden. Dessutom ska produktionsenheten 
sörja för allmänna kartverksarbeten och för-
valta det riksomfattande datasystemet för ter-
rängdata. I 2 punkten föreskrivs det om upp-
gifterna vid centralen för geografisk informa-
tion. Den ska sköta det nuvarande Geodetis-
ka institutets forsknings- och sakkunnigupp-
gifter. Dessutom ska den sörja för de stöd- 
och sakkunniguppgifter som enligt lagen om 
infrastrukturen för geografisk information 
(241/2009) och med stöd av den hör till 
Lantmäteriverkets uppgifter. I 3 punkten fö-
reskrivs det om it-servicecentralens uppgif-
ter. Den ska sköta produktionen av informa-
tionsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-
tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde samt för organ som sköter of-
fentliga uppgifter eller bistå vid produktionen 
av dessa informationsförvaltningstjänster. 
Centralens utvecklingsuppgifter ska gälla 
övergången till elektroniska tjänster inom 
dess förvaltningsområde och inom de tjänster 
som används av myndigheterna samt fören-
hetligandet av informationstekniken och till-
godogörandet av information. Det centrala 
vid genomförandet av it-servicecentralens in-
formationstjänster är att förvaltningsområdet 
får en gemensam arkitektur som administre-
ras av centralen, att de lösningar som gäller 
arkitekturen kan användas gemensamt samt 
att tjänsterna utvecklas på basis av kundäm-
betsverkens behov och med utnyttjande av 
statsförvaltningens gemensamma lösningar. 
Detta innefattar sådana branschberoende ut-
vecklingstjänster, tjänster för kontinuitets-
hantering, lösningstjänster, sakkunnig- och 
stödtjänster för informationsförvaltning samt 
IKT-drifttjänster som grundar sig på ämbets-
verkens uppdrag och resultatavtal. De upp-
gifter och tjänster som inte är branschbero-
ende överförs under 2015 till statens gemen-
samma servicecenter Valtori. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs det om an-
svarsområdet för enheten för allmän förvalt-
ning. Den ska sköta Lantmäteriverkets all-
männa förvaltning, ekonomiförvaltning och 
personaladministration. Till den allmänna 
förvaltningen hör även juridiska ärenden 
samt kommunikation. 

Enligt 3 mom. i paragrafen ska varje sådan 
enhet som avses i 1 och 2 mom. sköta de 
uppgifter för sitt eget uppgiftsområde som 
gäller utvecklande, uppföljning av utveck-
lingen samt deltagande i det internationella 
samarbete som verksamheten förutsätter. De 
ska också inom sitt eget uppgiftsområde skö-
ta de uppgifter som någon annanstans i lag 
har ålagts Lantmäteriverket eller som förord-
nats av jord- och skogsbruksministeriet. 

11 §. Närmare bestämmelser. Närmare be-
stämmelser om personalen, personalens upp-
gifter, behörighetsvillkoren för tjänster och 
tillsättandet av tjänster ska även i fortsätt-
ningen utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Den gällande lagen ändras så att det ge-
nom förordning av statsrådet även får utfär-
das närmare bestämmelser om enheternas or-
ganisation och uppgifter. En grundläggande 
bestämmelse om detta finns i 4 § 3 mom. i 
lagförslaget om ändring av lagen om Lant-
mäteriverket. Vid behov får det genom för-
ordning preciseras vilken verksamhetsenhet 
som ska sköta en sådan uppgift som har 
ålagts Lantmäteriverket någon annanstans i 
lag. En grund för detta bemyndigande kan 
t.ex. vara ett särskilt behov att inverka på hur 
en viss uppgift sköts när det gäller resurser 
och styrning. Bemyndigandet ska alltid kun-
na knytas till ett motiverat behov som beror 
på uppgiftens natur.  Vid behov ska bemyn-
digandet också kunna styra verksamhetsen-
heternas interna struktur om det är ändamåls-
enligt för att kunna sörja för att uppgiften 
sköts. 

14 §. Avgifter för prestationerna. Paragra-
fen innehåller bestämmelser om avgifterna 
för Lantmäteriverkets prestationer. Bestäm-
melsens 1 och 2 mom. motsvarar gällande 14 
§ i organisationslagen. I paragrafens 3 mom. 
tas det däremot in en ny bestämmelse om av-
gifter för prestationerna vid den it-
servicecentral som tjänar förvaltningsområ-
dets myndigheter. Avgifterna ska täcka de to-
talkostnader som prestationerna medför för 
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centralen. Centralen ska avtala om de tjänster 
som den producerar samt om storleken på 
avgifterna för prestationerna i de serviceavtal 
som ska ingås med kunderna. Bestämmelsen 
motsvarar bl.a. de bestämmelser i lagen om 
anordnande av statens gemensamma infor-
mations- och kommunikationstekniska tjäns-
ter (1226/2013) som gäller avgifterna för 
Valtori-servicecentralens prestationer. 
 
1.2 Lagen om upphävande av lagen om 

jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral och lagen 
om Geodetiska institutet 

1 §. I lagen föreskrivs om upphävandet av 
de organisationslagar som gäller de inrätt-
ningar som ska anslutas till Lantmäteriverket. 
Denna lag behövs därför att bestämmelserna 
i enlighet med vedertagen praxis inte kan 
upphävas genom en ändringslag. Således fö-
reskrivs det i paragrafen att lagen om jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral och lagen om Geodetiska insti-
tutet upphävs. 

2 §. Den föreslagna lagen avses träda i 
kraft den 1 januari 2015.  

3 §. Paragrafen innehåller övergångbe-
stämmelser för upphävandet av de lagar som 
nämns i 1 §. Övergångsbestämmelsen gäller 
inte de tjänste- och arbetskollektivavtal som 
ska tillämpas inom de ämbetsverk som läggs 
ned.  Enligt 1 mom. i paragrafen avser en 
hänvisning i en annan lag eller förordning till 
Geodetiska institutet efter denna lags ikraft-
trädande en hänvisning till Lantmäteriverket. 
De ärenden som är anhängiga hos Geodetiska 
institutet vid ikraftträdandet av denna lag och 
institutets gällande åtaganden och avtal samt 
de rättigheter och skyldigheter som följer av 
dem ska överföras till Lantmäteriverket. 

De övergångsbestämmelser som gäller in-
formationstjänstcentralens övergångsarran-
gemang finns i 2 mom. i paragrafen. En hän-
visning i en annan lag eller förordning till 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral avser efter den föreslagna 
lagens ikraftträdande en hänvisning till 
Lantmäteriverket, om inte ärendet gäller den 
statistikmyndighetsverksamhet, informa-
tionstjänstcentralens övriga statistikproduk-
tion eller uppföljning av prisutvecklingen för 

jordbruksprodukter som överförs till Naturre-
sursinstitutet. I paragrafen föreskrivs även 
om de övergångsarrangemang som gäller an-
hängiga ärenden, avtal och åtaganden. Be-
stämmelsen gäller inte de uppgifter som 
överförs till Naturresursinstitutet eller ären-
den som gäller de informations- eller äm-
betsverkstjänster som produceras på uppdrag 
av jord- och skogsbruksministeriet. Till övri-
ga delar ska de ärenden som är anhängiga 
hos informationstjänstcentralen, gällande 
åtaganden och avtal samt de rättigheter och 
skyldigheter som följer av dem överföras till 
Lantmäteriverket vid ikraftträdandet av den 
föreslagna lagen. 

I paragrafens 3 mom. konstateras det att 
avtal och åtaganden, både Geodetiska institu-
tets och informationstjänstcentralens, ska 
överföras endast om inte något annat föran-
leds av deras innehåll. Syftet med bestäm-
melsen är att tydliggöra och trygga avtalspar-
ternas ställning samt uppfylla de krav i 
grundlagen som gäller tryggandet av egen-
domsskyddet. 

4 §. Paragrafen innehåller övergångsbe-
stämmelser om personalen. Överföringen av 
informationstjänstcentralens och Geodetiska 
institutets personal och uppgifter till Lantmä-
teriverket omfattas enligt 1 mom. av stats-
tjänstemannalagens bestämmelser om över-
föring av personal och uppgifter vid omorga-
nisering av statliga funktioner. 

I paragrafens 2—5 mom. föreskrivs det om 
de övergångsarrangemang som gäller perso-
nalen i arbetsavtalsförhållande. Avsikten är 
att trygga likabehandlingen av anställda vid 
omställningen så att omställningsskyddet 
tillgodoses i möjligaste mån enligt principer-
na i 2 kap. i tjänstemannalagen oberoende av 
anställningsförhållandets art. Enligt 2 mom. i 
paragrafen ska den personal i arbetsavtals-
förhållande med de uppgifter vid Geodetiska 
institutet och jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral som överförs till 
Lantmäteriverket överföras vid denna lags 
ikraftträdande till att vara anställd i arbetsav-
talsförhållande vid Lantmäteriverket. Perso-
ner i arbetsavtalsförhållande för viss tid över-
förs till Lantmäteriverket för den tid anställ-
ningsförhållandet varar. Motsvarande be-
stämmelse finns i 5 a § 1 och 2 mom. i stats-
tjänstemannalagen. Anställningsförhållandet 
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för den personal som överförs anses enligt 3 
mom. ha fortgått oavbrutet i fråga om fast-
ställandet av de förmåner som gäller i an-
ställningsförhållandet. Detta gäller t.ex. över-
föringen av den semester som har intjänats 
före ikraftträdandet av den föreslagna lagen. 

Enligt 4 mom. i paragrafen kan de uppgif-
ter som sköts av en person i arbetsavtalsför-
hållande överföras utan hans eller hennes 
samtycke endast om uppgifterna överförs 
inom eller till personens pendlingsregion. 
Med pendlingsregion avses ett område enligt 
1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002). Motsvarande bestäm-
melse finns i 5 a § 3 mom. i den gällande 
tjänstemannalagen. 

I 5 mom. föreslås en hänvisning till gällan-
de arbetsavtal och till den lagstiftning som 
ska tillämpas på arbetsavtalsförhållandet. 

Vid ikraftträdandet av den föreslagna lagen 
överförs det personalresurser från jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central till ministeriet, Landsbygdsverket och 
Livsmedelssäkerhetsverket. Överföringen av 
resurser innebär inte att lagstadgade uppgif-
ter överförs från ett statligt ämbetsverk eller 
mellan inrättningar, eftersom de är uppgifter 
som finns inom förvaltningen och som har 
skötts vid informationstjänstcentralen enligt 
ett serviceavtal som har ingåtts med ovan-
nämnda ämbetsverk. En del av den personal 
som överförs är också anställd i arbetsavtals-
förhållande. Tjänsterna hos personerna i 
tjänsteförhållande överförs till det mottagan-
de ämbetsverket med stöd av bestämmelser-
na i 5 a § i tjänstemannalagen. I lagförslaget 
om upphävandet av lagen om informations-
tjänstcentralen ska det i fråga om personalen 
i arbetsavtalsförhållande tas in en övergångs-
bestämmelse som tryggar personalens ställ-
ning vid omställningen. 
 
1.3 Lagen om måttenheter och mätnor-

malsystem 

14 §. Upprätthållande av vissa nationella 
mätnormaler. Det nationella mätnormalsy-
stemet ska bidra till genomförandet av det in-
ternationella måttenhetssystemet genom att 
upprätthålla och utveckla nationella mätnor-
maler. I paragrafen föreskrivs det om upp-
rätthållande av vissa nationella mätnormaler. 

Geodetiska institutet upprätthåller mätnorma-
ler i fråga om geodetiska och fotogrammet-
riska mätningar samt är nationellt mätnor-
mallaboratorium för längd och för accelera-
tion vid fritt fall. Det föreslagna 1 mom. mot-
svarar den gällande lagen. I paragrafens 2 
mom. föreslås däremot en ändring som beror 
på att Geodetiska institutet läggs ned och 
uppgiften överförs till Lantmäteriverket. 
 
1.4 Lagen om styrning av informations-

förvaltningen inom den offentliga 
förvaltningen 

10 §. Utnyttjande av registrerade uppgif-
ter. I paragrafen föreskrivs det om myndig-
heternas skyldighet att ordna sin verksamhet 
så att de använder vissa bestämda informa-
tionssystem som åtnjuter offentligt förtroen-
de. Dessa innefattar bl.a. det fastighetsdata-
system som förvaltas av Lantmäteriverket 
och kommunernas fastighetsregistermyndig-
heter. Bestämmelser om systemen finns i 1 
mom. i paragrafen och i den föreslås det inga 
ändringar. I 2 mom. i paragrafen stryks där-
emot hänvisningen till Geodetiska institutet. 
Upprätthållandet av datasystemet för ter-
rängdata ska i sin helhet skötas av Lantmäte-
riverket i fortsättningen. 
 
1.5 Lagen om verkställighet av jord-

bruksstöd  

42 §. Myndighetens rätt att få upplysning-
ar. I paragrafen föreskrivs det om myndighe-
ternas rätt att få uppgifter ur stödrättighetsre-
gistret. Registret förs av Landsbygdsverket. 
Enligt paragrafen har bl.a. jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
trots sekretessbestämmelserna rätt att få de 
uppgifter ur registret som behövs för att den 
ska kunna sköta de uppgifter som den har en-
ligt lag. En förutsättning för detta är att upp-
gifterna behövs för att sköta de uppgifter som 
gäller Europeiska unionens direktstöd. Det 
föreslås att bestämmelsen ändras så att 
Lantmäteriverket såsom förvaltningsområ-
dets it-servicecentral i fortsättningen ska ha 
motsvarande rätt till den del dess uppgift är 
att bistå myndigheterna inom lantbruksför-
valtningen, t.ex. jord- och skogsbruksmini-
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steriet och Landsbygdsverket, med de upp-
gifter som har ålagts dem. 

49 §. Rådgivningsregister. I paragrafen fö-
reskrivs det om förandet av rådgivningsre-
gistret och om rätten att använda registret. 
Det föreslås att 2 mom. i paragrafen ändras 
så att informationstjänstcentralens rätt att an-
vända rådgivningsregistret stryks. Till Lant-
mäteriverket överförs inga uppgifter som 
förutsätter en motsvarande rätt att använda 
registret. 
 
1.6 Lagen om anordnande av lands-

bygdsförvaltningen i kommunerna 

12 §. Handräckning och skyldighet att 
lämna uppgifter. I paragrafen föreskrivs det 
om kommunens skyldighet att lämna hand-
räckning, uppgifter och redogörelser till öv-
riga myndigheter inom landsbygdsförvalt-
ningen, inklusive informationstjänstcentra-
len. Det föreslås att hänvisningen till infor-
mationstjänstcentralen stryks i bestämmel-
serna. Till Lantmäteriverket eller någon an-
nan myndighet överförs inga sådana uppgif-
ter som förutsätter att möjligheten till hand-
räckning ska kvarstå. Exempelvis förvaltan-
det av de informationssystem som gäller di-
rektstöden till jordbruket ska enligt den gäl-
lande lagstiftningen skötas av Landsbygds-
verket. 
 
2  Närmare bestämmelser 

I bemyndigandena i lagen om Lantmäteri-
verket föreslås det inga betydande ändringar. 
Närmare bestämmelser om personalen, per-
sonalens uppgifter, behörighetsvillkoren för 
tjänster och tillsättandet av tjänster ska även i 
fortsättningen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Den gällande lagen ändras så att 
det genom förordning av statsrådet även får 
utfärdas närmare bestämmelser om enheter-
nas organisation och uppgifter. Vid behov får 
det genom förordning preciseras vilken verk-
samhetsenhet som ska sköta en sådan uppgift 
som har ålagts Lantmäteriverket någon an-
nanstans i lag. En grundläggande bestämmel-
se om detta finns i 4 § 3 mom. i lagförslaget 
om ändring av lagen om Lantmäteriverket. 
Vid behov ska bemyndigandet också kunna 
styra verksamhetsenheternas interna struktur 

om det är ändamålsenligt för att kunna styra 
skötseln av uppgifterna. 
 
3  Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
vid ingången av 2015. Det föreslås att be-
stämmelser om övergångsarrangemangen vid 
överföringen av personal och anhängiga 
ärenden tas in i lagförslaget om upphävandet 
av de lagar som gäller skötseln av informa-
tionstjänst och geografisk information. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Lantmä-
teriverket utövar offentlig makt bl.a. då det 
utför uppgifter i samband med fastighets-
bildning och inskrivningsärenden som gäller 
fastigheter. På grund av detta föreslås det att 
de grundläggande bestämmelserna om äm-
betsverkets uppgifter, organisation och led-
ningssystem ska finnas på lagnivå även i 
fortsättningen. Det föreslås att de ändringar i 
lagstiftningen som följer av att Geodetiska 
institutet och informationstjänstcentralen 
läggs ned och deras uppgifter överförs till 
Lantmäteriverket görs samtidigt. Förslagen 
kan således behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordning. 

I lagförslaget om upphävandet av de lagar 
som gäller skötseln av informationstjänst och 
geografisk information föreslås en över-
gångsbestämmelse enligt vilken de gällande 
avtal och ålägganden som gäller skötseln av 
Geodetiska institutets och informations-
tjänstcentralens uppgifter ska överföras till 
Lantmäteriverket vid ikraftträdandet av den-
na lag. Den föreslagna övergångsbestämmel-
sen ska tillämpas om inte något annat föran-
leds av avtalens och åläggandenas innehåll. I 
övergångsbestämmelsen ska det även anges 
vilka uppgifter vid informationstjänstcentra-
len som inte omfattas av denna övergångsbe-
stämmelse. 

Avsikten är inte att ingripa i innehållet i de 
avtal och ålägganden som har ingåtts före 
ikraftträdandet av den föreslagna lagen, om 
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parterna i avtalet eller åläggandet uttryckli-
gen har velat skydda sig mot förändringar 
som sker i den andra partens organisations-
struktur. I den tolkningspraxis som gäller 
grundlagen har man förhållit sig negativ till 
att ingripa retroaktivt i avtalsförhållanden, 
men vissa undantag har tillåtits (GrUU 
5/2002 rd). Att Lantmäteriverket blir avtals-
part kommer i regel inte att försvaga den 
andra partens ställning. Till Lantmäteriverket 
överförs Geodetiska institutets och informa-

tionstjänstcentralens uppgifter, personal, 
kunnande och övriga resurser, frånsett de un-
dantag som anges i den föreslagna över-
gångsbestämmelsen. Att Lantmäteriverket 
blir avtalspart kommer således inte ur avtals-
parternas synvinkel att leda till någon princi-
piell eller avsevärd förändring i avtalsförhål-
landet jämfört med nuläget. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 

1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om Lantmäteriverket 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Lantmäteriverket (900/2013) 2—4 §, 11 och 14 § som följer: 

 
2 § 

Uppgifter 

Lantmäteriverket ska 
1) sörja för fastighetsbildnings- och ägore-

gleringsverksamheten samt föra register över 
fastigheter, 

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller 
fastigheter samt föra lagfarts- och inteck-
ningsregistret, 

3) sörja för allmänna kartverksarbeten och 
förvalta det riksomfattande datasystemet för 
topografiska data och flygbilder, främja en 
ändamålsenlig kartläggning och kartproduk-
tion samt överlåta, publicera och distribuera 
kartuppgifter och andra uppgifter som hör till 
dess ansvarsområde, 

4) producera informationsförvaltningstjäns-
ter för ämbetsverk och inrättningar inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde samt för organ som sköter of-
fentliga uppgifter, 

5) följa utvecklingen inom sitt fackområde 
och delta i det internationella samarbetet, 

6) sörja för att dess fackområde utvecklas 
och sköta övriga uppgifter som ankommer på 
verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller 
som jord- och skogsbruksministeriet har för-
ordnat verket att sköta. 

Dessutom ska Lantmäteriverket 
1) bedriva vetenskaplig forskning inom 

geodesi, positionering, navigering, geoinfor-
matik, kartografi, geografisk informations-

teknik, fotogrammetri, laserskanning och 
fjärranalys, 

2) ha hand om geodetisk och fotogrammet-
risk metrologi, metrologi för laserskanning 
samt övrig metrologi som gäller geografisk 
information, 

3) utföra landsomfattande geodetiska 
grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i 
fråga om geodetiska och fotogrammetriska 
mätningar samt vara nationellt mätnormalla-
boratorium för längd och för acceleration vid 
fritt fall, 

4) utveckla och prova metoder och utrust-
ning som används inom geodesi, geografisk 
informationsteknik, positionering och fjärr-
analys samt främja ibruktagandet av dessa, 

5) stödja förvaltningen och utvecklingen av 
infrastrukturen för geografisk information, 

6) publicera uppgifter om sina undersök-
ningsresultat och främja användningen av 
dessa. 

Lantmäteriverket kan på beställning utföra 
uppdrag som hör till dess ansvarsområde och 
producera branschspecifika informationsför-
valtningstjänster också för andra organ än de 
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten. Dessutom 
kan verket enligt avtal som ingåtts med en 
kommun fullgöra uppgifter som enligt vad 
som föreskrivs ska skötas av kommunens 
fastighetsingenjör eller som denne har för-
ordnats att sköta. 

Lantmäteriverket har rätt att ta emot dona-
tioner för sin verksamhet och för särskilda 
undersökningar. 
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3 § 

Organisation 

Lantmäteriverket har en centralförvaltning 
vars förvaltningsort är Helsingfors. 

De verksamhetsenheter som är underställda 
centralförvaltningen är 

1) produktionsenheten, 
2) enheten för allmän förvaltning,  
3) it-servicecentralen,  
4) centralen för geografisk information. 
Enheternas verksamhetsområde är hela 

landet. 
Bestämmelser om Lantmäteriverkets servi-

cepunkter utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. På Åland 
finns en egen servicepunkt. 
 
 
 

4 § 

Enheternas uppgifter 

De uppgifter som föreskrivs för Lantmäte-
riverket sköts enligt följande: 

1) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 1—
3 punkten sköts av produktionsenheten, 

2) uppgifterna som avses i 2 § 2 mom. 
sköts av centralen för geografisk information, 

3) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 14 
punkten sköts av it-servicecentralen, 

Enheten för allmän förvaltning sköter 
Lantmäteriverkets allmänna förvaltning, 
ekonomiförvaltning och personaladministra-
tion. 

Varje enhet sköter uppgifterna i 2 § 1 
mom. 5 och 6 punkten inom sitt eget upp-
giftsområde. 
 
 

11 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om personalen, per-
sonalens uppgifter, behörighetsvillkoren för 
tjänster och tillsättandet av tjänster utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Närmare be-
stämmelser om enheternas organisation och 
uppgifter får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

14 § 

Avgifter för prestationerna 

För Lantmäteriverkets kartor, flygbilder, 
publikationer och övriga motsvarande presta-
tioner och beställningsuppgifter om vars av-
gifter det inte föreskrivs separat samt för 
hantering av inskrivningsärenden tas ut av-
gift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

När avgifterna för kartor, terränguppgifter, 
flygbilder, publikationer och övriga motsva-
rande prestationer som är ämnade för allmänt 
bruk bestäms kan kostnaderna för material-
anskaffningen delvis eller helt lämnas obeak-
tade. Det är även möjligt att avstå från att ta 
ut en avgift. 

It-servicecentralens prestationer är avgifts-
belagda för kunderna. Avgifterna ska täcka 
de totalkostnader som prestationerna medför 
för centralen. Centralen avtalar om de tjäns-
ter som den producerar samt om avgifterna 
för prestationerna i de serviceavtal som ingås 
med kunderna. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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2. 

Lag 

om upphävande av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och 
lagen om Geodetiska institutet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om jord- 

och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (1200/1992) och lagen om Geo-
detiska institutet (581/2000). 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
3 § 

En hänvisning i en annan lag eller förord-
ning till Geodetiska institutet avser efter den-
na lags ikraftträdande en hänvisning till 
Lantmäteriverket. De ärenden som är an-
hängiga hos Geodetiska institutet vid ikraft-
trädandet av denna lag och institutets gällan-
de åtaganden och avtal samt de rättigheter 
och skyldigheter som följer av dem överförs 
till Lantmäteriverket. 

En hänvisning i en annan lag eller förord-
ning till jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral avser efter denna lags 
ikraftträdande en hänvisning till Lantmäteri-
verket, om inte ärendet gäller statistikmyn-
dighetsverksamhet som avses i 2 § 2 mom. i 
lagen om Naturresursinstitutet (/), informa-
tionstjänstcentralens övriga statistikproduk-
tion eller uppföljning av prisutvecklingen för 
jordbruksprodukter.  

Med undantag för den uppgift som anges i 
2 mom. och ärenden som gäller de informa-
tions- eller ämbetsverkstjänster som produce-
ras på uppdrag av jord- och skogsbruksmini-
steriet, ska de ärenden som är anhängiga hos 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral vid ikraftträdandet av den-
na lag och centralens gällande åtaganden och 
avtal samt de rättigheter och skyldigheter 
som följer av dem överföras till Lantmäteri-
verket. 

De avtal och åtaganden som avses i 1 och 2 
mom. överförs till Lantmäteriverket, endast 
om inte något annat följer av deras innehåll. 
 

4 § 
Bestämmelser om personal i tjänsteförhål-

lande finns i 5 a—5 c § i statstjänstemanna-
lagen (750/1994). 

Den personal i arbetsavtalsförhållande som 
sköter de uppgifter vid Geodetiska institutet 
och jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral som avses i 3 § 2 mom. 
och som överförs till Lantmäteriverket över-
förs efter denna lags ikraftträdande till an-
ställning hos Lantmäteriverket. De som är 
anställda i arbetsavtalsförhållande som är an-
ställd för viss tid överförs till Lantmäteriver-
ket för den tid anställningsförhållandet för 
viss tid varar. 

När de förmåner som hänför sig till an-
ställningsförhållandet bestäms för den perso-
nal som överförs anses anställningsförhållan-
det ha fortgått oavbrutet hos staten. 

En anställd i arbetsavtalsförhållande kan 
överföras utan sitt samtycke, om han eller 
hon överförs inom eller till sin pendlingsre-
gion. Med pendlingsregion avses ett område 
enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002). 

På villkoren i ett arbetsavtalsförhållande 
tillämpas övrigt vad som bestäms i arbetsav-
tal eller föreskrivs i lag. 

Det som föreskrivs i 3 och 4 mom. tilläm-
pas också när en anställd i arbetsavtalsförhål-
lande överförs från jord- och skogsbruksmi-
nisteriets informationstjänstcentral till an-
ställning hos jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket eller Livsmedelssäker-
hetsverket. 
 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 14 §, sådan den lyder i 

lag 496/2006, som följer: 
 

14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

I fråga om mätning av strålningsstorheterna 
iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen 
(592/1991). 

I fråga om geodetiska och fotogrammetris-
ka mätningar iakttas bestämmelserna i lagen 
om Lantmäteriverket (900/2013). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga 
förvaltningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen 

(634/2011) 10 § som följer: 
 

10 § 

Utnyttjande av registrerade uppgifter 

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska sträva efter att ordna sin verk-
samhet så att de använder uppgifter som re-
gistrerats i de informationssystem som avses 
i denna paragraf, om myndighetens verksam-
het förutsätter att dessa uppgifter används. 
Dessa informationssystem är 

1) befolkningsdatasystemet enligt lagen om 
befolkningsdatasystemet och Befolkningsre-
gistercentralens certifikattjänster (661/2009) 
och uppgifter enligt 7 § 1 mom. 1, 2 och 6 
punkten i den lagen, 

2) föreningsregistret enligt föreningslagen 
(503/1989), 

3) handelsregistret enligt handelsregisterla-
gen (129/1979), 

4) stiftelseregistret enligt lagen om stiftel-
ser (109/1930), 

5) fastighetsdatasystemet enligt lagen om 
ett fastighetsdatasystem och anslutande in-
formationstjänster (453/2002), 

6) företags- och organisationsdatasystemet 
enligt företags- och organisationsdatalagen 
(244/2001). 

Med de informationssystem som avses i 1 
mom. jämställs också det informationssystem 
för terrängdata som förvaltas av Lantmäteri-
verket. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av 42 och 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 42 § och 49 § 2 mom. som 

följer: 
 

42 § 

Myndighetens rätt att få upplysningar 

Jord- och skogsbruksministeriet, atteste-
rande organ som avses i 39 §, Livsmedelssä-
kerhetsverket, Lantmäteriverket, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, regionförvalt-
ningsverken, Statens ämbetsverk på Åland 
och kommunernas myndigheter har trots sek-
retessbestämmelserna rätt att få sådana upp-
gifter ur stödrättighetsregistret som behövs 
för att de ska kunna sköta de uppgifter i fråga 
om Europeiska unionens direktstöd som de 
har enligt lag. 
 
 
 
 
 

49 § 

Rådgivningsregister 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rådgivningsregistret förs av Landsbygds-

verket. Utöver den registeransvarige har 
kommunernas myndigheter rätt att använda 
registret. Livsmedelssäkerhetsverket och när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna har trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter 
ur registret genom en teknisk anslutning. In-
nan uppgifterna lämnas ut genom en teknisk 
anslutning ska mottagaren redogöra för hur 
uppgifterna kommer att skyddas. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 

————— 
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6. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010) 12 § 

som följer: 
 

12 § 

Handräckning och skyldighet att lämna upp-
gifter 

Kommuner och samkommuner är skyldiga 
att lämna jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
andra statliga myndigheter handräckning i 
ärenden som anknyter till uppgifter som av-
ses i 1 §. 

Kommuner och samkommuner är skyldiga 
att, trots sekretessbestämmelserna, lämna de i 
1 mom. nämnda myndigheterna sådana upp-
gifter och redogörelser som behövs vid sköt-
seln av de uppgifter som föreskrivs för myn-
digheterna i denna lag. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 

————— 
 

Helsingfors den 10 april 2014 

 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om Lantmäteriverket 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Lantmäteriverket (900/2013) 2—4 §, 11 och 14 § som följer: 

 
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Uppgifter 

2 § 

Uppgifter 

 
Lantmäteriverket ska Lantmäteriverket ska 

 
1) sörja för fastighetsbildnings- och ägore-

gleringsverksamheten samt föra register över 
fastigheter, 

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägore-
gleringsverksamheten samt föra register över 
fastigheter, 

 
2) sörja för inskrivningsärenden som gäller 

fastigheter samt föra lagfarts- och inteck-
ningsregistret, 

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller 
fastigheter samt föra lagfarts- och inteck-
ningsregistret, 

 
3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt 

förvalta det riksomfattande datasystemet för 
topografiska data och flygbilder, 

3) sörja för allmänna kartverksarbeten och 
förvalta det riksomfattande datasystemet för 
topografiska data och flygbilder, främja en 
ändamålsenlig kartläggning och kartproduk-
tion samt överlåta, publicera och distribuera 
kartuppgifter och andra uppgifter som hör 
till dess ansvarsområde, 

 
4) stödja förvaltningen och utvecklingen av 

infrastrukturen för geografisk information 
och främja en ändamålsenlig kartläggning 
och kartproduktion samt överlåta, publicera 
och dela ut kartuppgifter och andra uppgifter 
som hör till dess ansvarsområde, 

4) producera informationsförvaltnings-
tjänster för ämbetsverk och inrättningar 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde samt för organ som sköter 
offentliga uppgifter, 

 
5) sörja för att dess fackområde utvecklas 

och sköta övriga uppgifter som ankommer på 
verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller 
som jord- och skogsbruksministeriet har för-
ordnat verket att sköta. 

5) följa utvecklingen inom sitt fackområde 
och delta i det internationella samarbetet, 
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 6) sörja för att dess fackområde utvecklas 
och sköta övriga uppgifter som avkommer på  
verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller 
som jord- och skogsbruksministeriet har för-
ordnat verket att sköta. 

 
Lantmäteriverket kan på beställning utföra 

uppdrag som hör till dess ansvarsområde och 
enligt avtal som ingåtts med en kommun full-
göra uppgifter som enligt vad som föreskrivs 
ska skötas av kommunens fastighetsingenjör 
eller som denne har förordnats att sköta. 

Dessutom ska Lantmäteriverket 

 
 1) bedriva vetenskaplig forskning inom 

geodesi, positionering, navigering, geoinfor-
matik, kartografi, geografisk informations-
teknik, fotogrammetri, laserskanning och 
fjärranalys, 

 
 2) ha hand om geodetisk och fotogrammet-

risk metrologi, metrologi för laserskanning 
samt övrig metrologi som gäller geografisk 
information, 

 
 3) utföra landsomfattande geodetiska 

grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i 
fråga om geodetiska och fotogrammetriska 
mätningar samt vara nationellt mätnormal-
laboratorium för längd och för acceleration 
vid fritt fall, 

 
 4) utveckla och prova metoder och utrust-

ning som används inom geodesi, geografisk 
informationsteknik, positionering och fjärr-
analys samt främja ibruktagandet av dessa, 

 
 5) stödja förvaltningen och utvecklingen av 

infrastrukturen för geografisk information, 
 
 6) publicera uppgifter om sina undersök-

ningsresultaten och främja användningen av 
dessa. 

 
 Lantmäteriverket kan på beställning utföra 

uppdrag som hör till dess ansvarsområde 
och producera branchspecifika informations-
förvaltningstjänster också för andra organ 
än de som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten. 
Dessutom kan verket enligt avtal som ingåtts 
med en kommun fullgöra uppgifter som enligt 
vad som föreskrivs ska skötas av kommunens 
fastighetsingenjör eller som denne har för-
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ordnats att sköta. 
 
 Lantmäteriverket har rätt att ta emot dona-

tioner för sin verksamhet och för särskilda 
undersökningar. 

 
3 § 

Organisation 

3 § 

Organisation 

 
Lantmäteriverket har en centralförvaltning 

vars förvaltningsort är Helsingfors. 
 

Lantmäteriverket har en centralförvaltning 
vars förvaltningsort är Helsingfors. 

 
De verksamhetsenheter som är underställda 

centralförvaltningen är produktionsenheten, 
enheten för stödfunktioner och enheten för 
allmän förvaltning. Enheternas verksamhets-
område är hela landet. 

De verksamhetsenheter som är underställda 
centralförvaltningen är 

1) produktionsenheten, 
2) enheten för allmän förvaltning, 
3) it-servicecentralen, 
4) centralen för geografisk information. 

 
 Enheternas verksamhetsområde är hela 

landet. 
 

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servi-
cepunkter utfärdas genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet. På Åland finns en 
egen servicepunkt. 

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servi-
cepunkter utfärdas genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet. På Åland finns en 
egen servicepunkt. 

 
4 § 

Enheternas uppgifter 

4 § 

Enheternas uppgifter 

 
Produktionsenheten har i uppgift att utföra 

fastighetsförrättnings-, inskrivnings- och 
kartverksuppgifter som hör till Lantmäteri-
verket samt andra produktionsuppgifter som 
avses i 2  §. 

De uppgifter som föreskrivs för Lantmäte-
riverket sköts enligt följande: 

1) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 1—3 
punkten sköts av produktionsenheten, 

2) uppgifterna som avses i 2 § 2 mom. sköts 
av centralen för geografisk information, 

3) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 14 
punkten sköts av it-servicecentralen, 

 
Enheten för stödfunktioner har i uppgift att 

producera sakkunnig- och utvecklingstjänster 
som avses i 2  §. 

Enheten för allmän förvaltning sköter 
Lantmäteriverkets allmänna förvaltning, 
ekonomiförvaltning och personaladministra-
tion. 

 
Enheten för allmän förvaltning har i uppgift 

att sörja för Lantmäteriverkets allmänna för-
valtning, ekonomiförvaltning och personal-

Varje enhet sköter uppgifterna i 2 § 1 mom. 
5 och 6 punkten inom sitt eget uppgiftsområ-
de. 
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förvaltning. 
 

11 § 

Närmare bestämmelser 

11 § 

Närmare bestämmelser 

 
Närmare bestämmelser om personalen, per-

sonalens uppgifter, behörighetsvillkoren för 
tjänster och tillsättande av tjänster utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om personalen, per-
sonalens uppgifter, behörighetsvillkoren för 
tjänster och tillsättandet av tjänster utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Närmare be-
stämmelser om enheternas organisation och 
uppgifter får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
14 § 

Avgiftsbelagda prestationer 

14 § 

Avgifter för prestationerna 

 
Avgifterna för Lantmäteriverkets kartor, 

flygbilder, publikationer och andra motsva-
rande prestationer och avgifterna för uppdrag 
som utförs på beställning, som det inte före-
skrivs särskilt om, bestäms enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Enligt den lagen bestäms även avgifterna för 
behandling av inskrivningsärenden. 

För Lantmäteriverkets kartor, flygbilder, 
publikationer och övriga motsvarande presta-
tioner och beställningsuppgifter om vars av-
gifter det inte föreskrivs separat samt för 
hantering av inskrivningsärenden tas ut av-
gift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

 
Vid bestämmande av avgifter för kartor av-

sedda för allmänt bruk, topografiskt datama-
terial, flygbilder, publikationer och andra 
motsvarande prestationer får kostnaderna för 
materialanskaffningen lämnas helt eller delvis 
obeaktade. Det får även bestämmas att ingen 
avgift alls ska tas ut. 

När avgifterna för kartor, terränguppgifter, 
flygbilder, publikationer och övriga motsva-
rande prestationer som är ämnade för all-
mänt bruk bestäms kan kostnaderna för mate-
rialanskaffningen delvis eller helt lämnas 
obeaktade. Det är även möjligt att avstå från 
att ta ut en avgift. 

 
 It-servicecentralens prestationer är av-

giftsbelagda för kunderna. Avgifterna ska 
täcka de totalkostnader som prestationerna 
medför för centralen. Centralen avtalar om 
de tjänster som den producerar samt om av-
gifterna för prestationerna i de serviceavtal 
som ingås med kunderna. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 14 §, sådan den lyder i 

lag 496/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

 
I fråga om mätning av strålningsstorheterna 

iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen 
(592/1991). 

I fråga om mätning av strålningsstorheterna 
iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen 
(592/1991). 

 
I fråga om geodetiska och fotogrammetris-

ka mätningar iakttas bestämmelserna i lagen 
om Geodetiska institutet (581/2000). 
 

I fråga om geodetiska och fotogrammetris-
ka mätningar iakttas bestämmelserna i lagen 
om Lantmäteriverket (900/2013). 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den    20   . 
——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga 
förvaltningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen 

(634/2011) 10 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Utnyttjande av registrerade uppgifter 

10 § 

Utnyttjande av registrerade uppgifter 

 
Myndigheterna inom den offentliga förvalt-

ningen ska sträva efter att ordna sin verksam-
het så att de använder uppgifter som registre-
rats i de informationssystem som avses i den-
na paragraf, om myndighetens verksamhet 
förutsätter att dessa uppgifter används. Dessa 
informationssystem är 

Myndigheterna inom den offentliga för-
valtningen ska sträva efter att ordna sin verk-
samhet så att de använder uppgifter som regi-
strerats i de informationssystem som avses i 
denna paragraf, om myndighetens verksam-
het förutsätter att dessa uppgifter används. 
Dessa informationssystem är 

 
1) befolkningsdatasystemet enligt lagen om 

befolkningsdatasystemet och Befolkningsre-
gistercentralens certifikattjänster (661/2009) 
och uppgifter enligt 7 § 1 mom. 1, 2 och 6 
punkten i den lagen, 

1) befolkningsdatasystemet enligt lagen om 
befolkningsdatasystemet och Befolkningsre-
gistercentralens certifikattjänster (661/2009) 
och uppgifter enligt 7 § 1 mom. 1, 2 och 6 
punkten i den lagen, 

 
2) föreningsregistret enligt föreningslagen 

(503/1989), 
2) föreningsregistret enligt föreningslagen 

(503/1989), 
 

3) handelsregistret enligt handelsregisterla-
gen (129/1979), 

3) handelsregistret enligt handelsregisterla-
gen (129/1979), 

 
4) stiftelseregistret enligt lagen om stiftelser 

(109/1930), 
4) stiftelseregistret enligt lagen om stiftel-

ser (109/1930), 
 

5) fastighetsdatasystemet enligt lagen om 
ett fastighetsdatasystem och anslutande in-
formationstjänster (453/2002), 

5) fastighetsdatasystemet enligt lagen om 
ett fastighetsdatasystem och anslutande in-
formationstjänster (453/2002), 

 
6) företags- och organisationsdatasystemet 

enligt företags- och organisationsdatalagen 
(244/2001). 

6) företags- och organisationsdatasystemet 
enligt företags- och organisationsdatalagen 
(244/2001). 

 
Med de informationssystem som avses i 1 Med de informationssystem som avses i 1 
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mom. jämställs också det informationssystem 
för terrängdata som förvaltas av Lantmäteri-
verket och Geodetiska institutet. 

mom. jämställs också det informationssystem 
för terrängdata som förvaltas av Lantmäteri-
verket. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
——— 

 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 42 och 49 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 42 § och 49 § 2 mom. som 

följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

42 § 

Myndighetens rätt att få upplysningar 

42 § 

Myndighetens rätt att få upplysningar 

 
Jord- och skogsbruksministeriet, attesteran-

de organ som avses i 39  §, Livsmedelssäker-
hetsverket, jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral, närings-, trafik- och 
miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, 
Statens ämbetsverk på Åland och kommuner-
nas myndigheter har trots sekretessbestäm-
melserna rätt att få sådana uppgifter ur re-
gistret som behövs för att de ska kunna sköta 
de uppgifter i fråga om Europeiska unionens 
direktstöd som de har enligt lag. 

Jord- och skogsbruksministeriet, atteste-
rande organ som avses i 39 §, Livsmedelssä-
kerhetsverket, Lantmäteriverket, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, regionförvalt-
ningsverken, Statens ämbetsverk på Åland 
och kommunernas myndigheter har trots sek-
retessbestämmelserna rätt att få sådana upp-
gifter ur stödrättighetsregistret som behövs 
för att de ska kunna sköta de uppgifter i fråga 
om Europeiska unionens direktstöd som de 
har enligt lag. 

 
49 § 

Rådgivningsregister 

49 § 

Rådgivningsregister 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rådgivningsregistret förs av Landsbygds-
verket. Utöver den registeransvarige har jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral och kommunernas myndigheter 
rätt att använda registret. Livsmedelssäker-
hetsverket och närings-, trafik- och miljöcen-

— — — — — — — — — — — — — —  
Rådgivningsregistret förs av Landsbygds-

verket. Utöver den registeransvarige har 
kommunernas myndigheter rätt att använda 
registret. Livsmedelssäkerhetsverket och när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna har trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter 
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tralerna har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att få uppgifter ur registret genom en tek-
nisk anslutning. Innan uppgifter lämnas ut 
genom en teknisk anslutning ska mottagaren 
redogöra för hur uppgifterna kommer att 
skyddas. 

ur registret genom en teknisk anslutning. In-
nan uppgifterna lämnas ut genom en teknisk 
anslutning ska mottagaren redogöra för hur 
uppgifterna kommer att skyddas. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
——— 

 
 

6. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010) 12 § 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Handräckning och skyldighet att lämna upp-
gifter 

12 § 

Handräckning och skyldighet att lämna upp-
gifter 

 
Kommuner och samkommuner är skyldiga 

att lämna jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral, närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och andra statliga myndighe-
ter handräckning i ärenden som anknyter till 
uppgifter som avses i 1 §. 

Kommuner och samkommuner är skyldiga 
att lämna jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
andra statliga myndigheter handräckning i 
ärenden som anknyter till uppgifter som av-
ses i 1 §. 

 
Kommuner och samkommuner är skyldiga 

att lämna, utan hinder av sekretessbestäm-
melserna, de i 1 mom. nämnda myndigheter-
na sådana uppgifter och redogörelser som be-
hövs vid skötseln av de uppgifter som före-
skrivs för myndigheterna i denna lag. 

Kommuner och samkommuner är skyldiga 
att, trots sekretessbestämmelserna, lämna de i 
1 mom. nämnda myndigheterna sådana upp-
gifter och redogörelser som behövs vid sköt-
seln av de uppgifter som föreskrivs för myn-
digheterna i denna lag. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
——— 
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