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maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta
laitoksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan maa- ja metsätalous-

ministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu
laki (1200/1992) ja Geodeettisesta laitoksesta
annettu laki (581/2000).

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2015.

3 §
Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus

Geodeettiseen laitokseen tarkoittaa tämän
lain tultua voimaan viittausta Maanmittaus-
laitokseen. Maanmittauslaitokselle siirtyvät
Geodeettisessa laitoksessa tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olevat asiat, voimassa
olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskukseen tarkoittaa tämän lain voimaan
tultua viittausta Maanmittauslaitokseen, jollei
asia koske Luonnonvarakeskuksesta annetun
lain (561/2014) 2 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua tilastoviranomaistoimintaa, muita tieto-

palvelukeskuksen tilastotuotantoa tai maata-
loustuotteiden hintaseurantaa.

Lukuun ottamatta 2 momentissa mainittua
tehtävää sekä maa- ja metsätalousministeriön
toimeksiannosta tuotettavia tieto- tai virasto-
palvelua koskevia asioita, maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuksessa vi-
reillä olevat asiat, voimassa olevat sitoumuk-
set ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeu-
det ja velvollisuudet siirtyvät Maanmittaus-
laitokselle.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut sopi-
mukset ja sitoumukset siirtyvät Maanmittaus-
laitokselle kuitenkin vain, jollei niiden sisäl-
löstä muuta johdu.

4 §
Virkasuhteessa olevan henkilöstön ase-

masta säädetään valtion virkamieslain
(750/1994) 5 a—5 c §:ssä.

Geodeettisen laitoksen sekä maa- ja metsä-
talousministeriön tietopalvelukeskuksen
3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja Maanmitta-
uslaitokselle siirtyviä tehtäviä hoitava, työso-
pimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tä-
män lain voimaan tullessa Maanmittauslai-
toksen palvelukseen. Määräaikaisessa työso-
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pimussuhteessa oleva henkilö siirtyy Maan-
mittauslaitoksen palvelukseen määräaikaisen
työsuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen kat-
sotaan palvelussuhteeseen liittyvien etuuk-
sien määräytymisen osalta jatkuneen valtiolla
yhtäjaksoisena.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voi-
daan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet
siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssä-
käyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tar-

koitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1
luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan
muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa
sovitaan tai laissa säädetään.

Edellä 3 ja 4 momentissa säädettyä sovel-
letaan myös siirrettäessä työsopimussuh-
teessa oleva henkilö maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tietopalvelukeskuksesta maa- ja
metsätalousministeriön, Maaseutuviraston tai
Elintarviketurvallisuusviraston palvelukseen.
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