
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 

 
Till Finlands författningssamling nr 154/2021 

(Lantmäteriverkets arbetsordning) 
 
På sidan 3, 8§, 2 mom. står: 
   Produktionsenheten (produktionen) har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att 
tillsammans med geodatacentralen sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av 
grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande 
genom att sörja för den vetenskapliga grunden för och kvaliteten på landets referenssystem, såsom 
koordinater, höjd och tyngdkraft, samt koordinera därtill hörande landsomfattande grundmätningar. 
 
Bör vara: 
   Produktionsenheten (produktionen) har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att 
 
 
På sidan 3, 8§, 3 mom. i tidigare korrigerad form står: 
   Produktionen har särskilt i uppgift att: 
   1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, 
förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster 
och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter, 
   2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder samt för förande 
av lagfarts- och inteckningsregistret och bostadsdatasystemet, 
   3) främja ett ändamålsenligt kartläggningsarbete och kartproduktion samt överlåta, 
publicera och distribuera kartdata och annan information som berör branschen, 
   4) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller 
övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör, 
   5) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser, 
   6) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, 
samt 
   7) sörja för sakkunig- och stödtjänster som hör till Lantmäteriverket vid genomförandet 
av Inspire-direktivet, stödtjänster för positionering och stöd för ibruktagandet av referenssystem 
samt producera sakkunnigtjänster för samhällets bruk. 
 
Bör vara: 
   1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, 
förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster 
och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter, 
   2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder samt för förande 
av lagfarts- och inteckningsregistret och bostadsdatasystemet, 
   3) sörja för grunden för positionering tillsammans med geodatacentralen och för produktionen av 
grundläggande geografisk information samt förande av anknytande register och producera anknytande 
sakkunnigtjänster för samhällets bruk, 
   4) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller 
övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör, 
   5) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser, 
   6) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, 
samt 
   7) sörja för sakkunnig- och stödtjänster som hör till Lantmäteriverket vid genomförandet 
av Inspire-direktivet, stödtjänster för positionering och stöd för ibruktagandet av referenssystem 
samt producera sakkunnigtjänster för samhällets bruk. 
 
(dvs. korrigerade 2 och 3 mom. skall bli en ny 2 mom.) 
 
 



Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
På sidan 4, 11§, 2 mom. står: 
   Geodatacentralen har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att tillsammans med 
produktionen sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk 
information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande genom att sörja för den 
vetenskapliga grunden för och kvaliteten på landets referenssystem, såsom koordinater, höjd och tyngdkraft, 
samt koordinera därtill hörande landsomfattande grundmätningar. 
 
Bör vara: 
   Geodatacentralen har såsom avses i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018) i uppgift att tillsammans med 
produktionen sörja för grunden för positionering och producera anknytande sakkunnigtjänster som ställs till 
samhällets förfogande genom att sörja för den vetenskapliga grunden för och kvaliteten på landets 
referenssystem, såsom koordinater, höjd och tyngdkraft, samt koordinera därtill hörande landsomfattande 
grundmätningar. 
 
 
På sidan 5, 11§, 5 mom. står: 
   Geodatacentralens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen och utvecklingen av enheten. 
Geodatacentralens ledningsteam består av överdirektören, avdelningsdirektörerna, utvecklingschefen, 
forskningsgruppcheferna och forskningsprofessorerna. 
 
Bör vara: 
   Geodatacentralens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen och utvecklingen av enheten. 
Geodatacentralens ledningsteam består av överdirektören, avdelningsdirektörerna, utvecklingschefen och 
forskningsprofessorerna. 
 
 
 


