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Lag
om ändring av lagen om en infrastruktur för geografisk information

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) 10 § 3 mom.

och
ändras 2—4, 6, 7, 11, 15 och 18 § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) geografisk information information som direkt eller indirekt avser en viss plats eller

ett visst geografiskt område,
2) geografiskt objekt en abstrakt representation i elektroniskt format av en fysisk före-

teelse som gäller finskt territorium och som avser ett objekts läge i form av en direkt eller
indirekt referens till en viss plats eller ett visst geografiskt område,

3) geografiska datatjänster operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras
på den geografiska information som ingår i geografiska datamängder eller tillhörande me-
tadata,

4) infrastruktur för geografisk information metadata, geografiska datamängder och
geografiska datatjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om utlämnande av, tillgång till
och utnyttjande av information samt mekanismer för samordning och övervakning som är
fastställda, i drift eller görs tillgängliga i enlighet med denna lag och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information
i Europeiska gemenskapen (Inspire), nedan Inspire-direktivet,

5) geografisk datamängd en identifierbar samling av geografisk information i elektro-
niskt format,

6) myndighet myndigheter som avses i 4 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999), med undantag av domstolar och andra rättskipningsorgan,

7) myndighet som förvaltar geografisk information varje myndighet som för att sköta
sina uppgifter förvaltar eller uppdaterar en ursprunglig geografisk datamängd som omfat-
tas av denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om myndigheter gäller också sammanslutningar, inrätt-
ningar, stiftelser och enskilda personer som avses i 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.
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3 §

Geografiska datamängder och geografiska datatjänster som omfattas av lagen

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på offentliga geografiska datamängder som inne-
has av myndigheter och som hör till något av följande teman som anges i bilagorna I, II
eller III till Inspire-direktivet, samt på geografiska datatjänster som hör samman med in-
formationen i datamängderna:

1) referenskoordinatsystem och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska
namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade
områden,

2) höjdförhållanden, marktäcket, ortofoto och geologi,
3) statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säker-

het, allmännyttiga och offentliga tjänster, anläggningar och platser för miljöövervakning,
produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolk-
ningsfördelning, områden som motiverar en särskild förvaltning, begränsning eller regle-
ring samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden och
geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havs-
områden, biogeografiska regioner, livsmiljöer och naturtyper, arters utbredning, energire-
surser och mineralfyndigheter.

Denna lag tillämpas på geografiska datamängder som innehas av eller förvaras för en
kommun endast om kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att samla in eller spri-
da datamängderna i fråga.

Närmare bestämmelser om de geografiska datamängder som omfattas av lagen utfärdas
genom förordning av statsrådet.

4 §

Information som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera informa-
tion som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster och som gör det
möjligt att finna, inventera och utnyttja datamängderna och datatjänsterna (metadata).

Bestämmelser om tekniska krav på innehållet i metadata finns i kommissionens förord-
ning (EG) nr 1205/2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/2/EG om metadata.

6 §

Interoperabilitet hos geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera en för
datadelning lämpad version av varje geografisk datamängd (interoperabel geografisk da-
tamängd) samt se till att de tillhörande geografiska datatjänsterna är interoperabla.

Bestämmelser om kraven på interoperabilitet hos geografiska datamängder och geogra-
fiska datatjänster utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av ar-
tikel 7 i Inspire-direktivet.

7 §

Tillgängligheten av geografiska datamängder i ett datanät

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska se till att interoperabla geogra-
fiska datamängder är tillgängliga i ett datanät för visning och nedladdning.
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Bestämmelser om tekniska krav på tillgängliggörande av interoperabla geografiska da-
tamängder i datanätet utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av
artikel 16 i Inspire-direktivet.

11 §

Informationsutbyte mellan myndigheter

En myndighet som förvaltar geografisk information ska göra sina interoperabla geogra-
fiska datamängder och sina geografiska datatjänster som hör samman med dem tillgäng-
liga för en annan myndighet, om den andra myndigheten behöver utnyttja dem för att kun-
na fullgöra uppgifter som hör samman med utövning av offentlig makt.

Den myndighet som förvaltar geografisk information och den i 1 mom. avsedda andra
myndigheten ska på förhand se till att den interoperabla geografiska datamängden och
geografiska datatjänster som hör samman med den är obehindrat tillgängliga, om det är
sannolikt att de behöver utnyttjas också i brådskande situationer.

En myndighet som förvaltar geografisk information ska också lämna ut interoperabla
geografiska datamängder och geografiska datatjänster som hör samman med dem till
myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till unionens institutioner
och organ samt ömsesidigt och på lika villkor till organ som inrättats genom internationel-
la avtal där Finland och Europeiska unionen är parter, om mottagaren behöver dem för att
fullgöra uppgifter som det föreskrivis eller bestäms att mottagaren ska fullgöra och som
påverkar miljöns tillstånd. 

15 §

Villkor för utnyttjande av geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information kan ställa villkor för visning, ned-
laddning och utnyttjande av geografiska datamängder och geografiska datatjänster. Vill-
koren får dock inte vid tidpunkten för användandet leda till praktiska hinder mot delningen
av datamängderna och datatjänsterna. Villkoren och en avtalsmall som hänför sig till dem
ska vara tillgängliga i datanätet.

Bestämmelser om utlämnande av geografiska datamängder till Europeiska unionens in-
stitutioner och organ utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av
artikel 17 i Inspire-direktivet.

18 §

Övervakning

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska övervaka utnyttjandet av intero-
perabla geografiska datamängder som gjorts tillgängliga i datanätet och lämna övervak-
ningsuppgifterna till jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmäteriverket ska övervaka kvaliteten, omfattningen och interoperabiliten hos samt
utnyttjandet av den information som lagts in i söktjänsten, tillgängligheten av geografiska
datamängder i datanätet och datatjänsternas kompatibilitet samt lämna övervakningsupp-
gifterna till jord- och skogsbruksministeriet och se till att dessa uppgifter är permanent till-
gängliga i datanätet.

Närmare bestämmelser om övervakningen och utlämnande av övervakningsuppgifter
enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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