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L a g

581/2014

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

Utfärdad i Nådendal 27 juni 2014

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 1 januari 2015.

3 §
En hänvisning i en annan lag eller förord-

ning till Geodetiska institutet avser efter
denna lags ikraftträdande en hänvisning till
Lantmäteriverket. De ärenden som är an-
hängiga hos Geodetiska institutet vid ikraft-
trädandet av denna lag och institutets gäl-
lande 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 (561/2014),
informationstjänstcentralens övriga statistik-
produktion eller uppföljning av prisutveck-
lingen 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 denna
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
3 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 till anställning hos Lantmäteriverket när
denna lag träder i kraft. De som är anställda i
arbetsavtalsförhållande för viss tid överförs
till Lantmäteriverket för den tid anställnings-
förhållandet för viss tid varar.
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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 i övrigt vad som bestäms om dem i
kollektivavtal 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 Livsmedelssäkerhets-
verket.

Nådendal den 27 juni 2014
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