Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 154/2021
(Maanmittauslaitoksen työjärjestys)
Sivulla 3, 8§, 3 mom. on:
Tuotannon tehtävänä on erityisesti:
1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän
perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän
kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;
2) huolehtia kiinteistöjä ja huoneistoja koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja
kiinnitysrekisterin ja huoneistotietojärjestelmän pitämisestä;
3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen
maastotietojärjestelmän pitämisestä;
4) edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista
ja jakaa karttatietoja sekä toimialan muita tietoja;
5) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;
6) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä;
7) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä
8) huolehtia INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä Maanmittauslaitokselle
kuuluvista asiantuntija- ja tukipalveluista, paikannuksen tukipalveluista ja referenssijärjestelmien
käyttöönoton tuesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön.
Pitää olla:
Tuotannon tehtävänä on erityisesti:
1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän
perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän
kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;
2) huolehtia kiinteistöjä ja huoneistoja koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja
kiinnitysrekisterin ja huoneistotietojärjestelmän pitämisestä;
3) edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista
ja jakaa karttatietoja sekä toimialan muita tietoja;
4) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille
säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;
5) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä;
6) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä
7) huolehtia INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä Maanmittauslaitokselle
kuuluvista asiantuntija- ja tukipalveluista, paikannuksen tukipalveluista ja referenssijärjestelmien
käyttöönoton tuesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön.
(eli 3)-kohta poistetaan)
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Sivulla 7, 18§, 2 momentti on:
Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset yhteistyösopimukset tekee ja allekirjoittaa
pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Muut sopimukset allekirjoittaa asianomaisen toimintayksikön
johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut sopimukset
allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä. Myös ratkaisija
voi toimia esittelijänä, jos kysymyksessä olevan sopimuksen osalta on nimenomaisesti
näin erikseen määrätty.
Pitää olla:
Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset yhteistyösopimukset tekee ja allekirjoittaa
pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Muut sopimukset allekirjoittaa asianomaisen toimintayksikön
johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut sopimukset
allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä. Myös ratkaisija voi toimia
esittelijänä, jos sopimukseen liittyen on nimenomaisesti näin erikseen määrätty.

