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Statsrådets förordning

662/2014

om ändring av statsrådets förordning om Lantmäteriverket

Utfärdad i Helsingfors den 14 augusti 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om Lantmäteriverket (1082/2013) 1 och 2 § samt 3 § 4 mom.

som följer:

1 §

Lantmäteriverkets personal

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

Chef för produktionsenheten, it-service-
centralen samt centralen för geografisk infor-
mation är en överdirektör. Chef för enheten
för allmän förvaltning är förvaltningsdirektö-
ren.

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

Överdirektören för centralen för geografisk
information, forskningsdirektören samt che-
fen för forskningsavdelningen har titeln pro-
fessor.

2 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänster vid Lantmä-
teriverket är

1) för överdirektören vid centralen för
geografisk information och chefen för forsk-

ningsavdelningen doktorsexamen, sådan
mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver
och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för forskningsprofessor och forsknings-
direktör doktorsexamen, sådan mångsidig er-
farenhet som uppgiften kräver samt genom
publikationer visad förmåga att bedriva ve-
tenskaplig forskning inom Lantmäteriverkets
verksamhetsområde,

3) för övriga än den överdirektör, chef
eller direktör som avses i 1 och 2 punkten
och förvaltningsdirektören samt lantmäteriråd
högre högskoleexamen, sådan mångsidig er-
farenhet 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

— — — — — — — — — — — — —
Till tjänster vid verksamhetsenheterna ut-

nämns innehavare och anställs personal i ar-
betsavtalsförhållande av överdirektören eller
förvaltningsdirektören vid enheten, om det



inte enligt arbetsordningen är någon annan
tjänsteman vid enheten som har den befogen-
heten.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

En person som när denna förordning träder

i kraft förflyttas från jord- och skogsbruksmi-
nisteriets informationstjänstcentral eller Geo-
detiska institutet till Lantmäteriverket är trots
bestämmelsen i 2 § behörig att sköta en sådan
tjänst vid Lantmäteriverket vars uppgiftsom-
råde motsvarar den tjänst som han eller hon
innehade när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 14 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Lagstiftningsråd Susanna Paakkola
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