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Statsrådets förordning

1082/2013

om Lantmäteriverket

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 1 mom. och 11 § i lagen om
Lantmäteriverket (900/2013):

1 §

Lantmäteriverkets personal

I Lantmäteriverkets centralförvaltning
finns en överdirektör och lantmäteriråd som
biträder generaldirektören i ledningen av
Lantmäteriverket.

Chef för produktionsenheten och enheten
för stödfunktioner är en överdirektör. Chef
för enheten för allmän förvaltning är förvalt-
ningsdirektören.

Vid Lantmäteriverket finns dessutom per-
sonal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsför-
hållande.

2 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektörer och
lantmäteriråd samt för förvaltningsdirektören
är högre högskoleexamen, sådan mångsidig
erfarenhet som uppgiften kräver och i prakti-
ken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för direktörer är lämp-
lig högskoleexamen, sådan mångsidig erfa-
renhet som uppgiften kräver och i praktiken
visad ledarförmåga.

Särskilda bestämmelser gäller för den be-
hörighet som krävs av tjänstemän som utför

lantmäteriförrättningar och andra fastighets-
förrättningar samt inskrivningsuppgifter.

3 §

Utnämning

Generaldirektören utnämns av statsrådet.
Överdirektörerna, lantmäteriråden och för-

valtningsdirektören utnämns av generaldirek-
tören.

Inom centralförvaltningen utnämns inne-
havare av tjänster av generaldirektören, om
inte något annat bestäms i arbetsordningen.

I produktionsenheten, enheten för stöd-
funktioner och enheten för allmän förvalt-
ning utnämns innehavare av andra tjänster
och anställs personal i arbetsavtalsförhål-
lande av överdirektören eller förvaltningsdi-
rektören vid enheten, om det inte enligt ar-
betsordningen är någon annan tjänsteman vid
enheten som har den befogenheten.

4 §

Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för överdirektörerna, lant-
mäteriråden och förvaltningsdirektören för-
ordnas av generaldirektören.

I arbetsordningarna bestäms om övriga vi-
kariat.



5 §

Beslutsfattandet vid Lantmäteriverket

Generaldirektören har till uppgift att be-
sluta om:

1) de allmänna riktlinjerna för Lantmäteri-
verkets verksamhet och om utvecklingspro-
jekt som är betydande för verket,

2) Lantmäteriverkets budgetförslag samt
om verksamhets- och ekonomiplanen,

3) Lantmäteriverkets funktionella mål.
Andra ärenden som hör till Lantmäteriver-

ket än de som avses i 1 mom. avgörs av
generaldirektören eller av en annan tjänste-

man som enligt en arbetsordning eller andra
föreskrifter av Lantmäteriverket har den be-
fogenheten.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014.

Den som innehar en tjänst vid Lantmäteri-
verket när denna förordning träder i kraft är
fortfarande behörig till sin egen tjänst samt
till andra motsvarande tjänster vid Lantmäte-
riverket efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Lagstiftningsråd Leo Olkkonen
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