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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormal-
system 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om 
måttenheter och mätnormalsystem skall änd-
ras. 

Lagen föreslås bli kompletterad så att man 
under vissa förutsättningar skall få avvika 
från den forskningsplikt som föreskrivits för 
de nationella mätnormallaboratorierna. Detta 
möjliggör en effektiv användning av det na-

tionella mätnormalsystemets resurser i en 
föränderlig omgivning och befrämjar grun-
dandet av nationella mätnormallaboratorier 
för kemisk och mikrobiologisk metrologi. 

Dessutom föreslås vissa ändringar av när-
mast teknisk natur. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
juli 2006. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Genom lagen om måttenheter och mätnor-
malsystem (1156/1993) har man fastställt att 
det nationella måttenhetssystemet skall iakt-
tas. Genom lagen har man också preciserat 
verksamhetsförutsättningarna för det natio-
nella mätnormalsystemet och organiserat den 
nationella kalibreringsservicen. 

Det nationella mätnormalsystemet skall 
upprätthålla och utveckla nationella mätnor-
maler för verkställande av det internationella 
måttenhetssystemet. Mätnormalsystemet 
skall också via de nationella mätnormalerna 
överföra måttenheter i det internationella 
måttenhetssystemet till andra mätnormaler. 
Dessutom skall systemet tillsammans med 
den nationella kalibreringsservicen trygga 
tillgången till tillförlitliga och noggranna 
mätningar och kalibreringar. 

Mätteknikcentralen svarar för den allmänna 
verkställigheten och för utvecklandet av det 
nationella mätnormalsystemet. Mätteknik-
centralen sköter dessutom de uppgifter som 
ankommer på nationella mätnormallaborato-
rier, om den inte kommit överens om att des-
sa uppgifter sköts i andra laboratorier. 

De nationella mätnormallaboratorierna 
skall upprätthålla nationella mätnormaler och 
deras spårbarhet samt via dem överföra en 
måttenhet till andra mätnormaler. Dessutom 
skall laboratorierna sköta metrologisk forsk-
ning i anknytning till upprätthållande och ut-
vecklande av de nationella mätnormalerna, 
delta i internationellt samarbete samt fungera 
som sakkunnigorgan inom sitt behörighets-
område. 

Mätteknikcentralen sköter numera de upp-
gifter som ankommer på ett nationellt mät-
normallaboratorium när det gäller måttenhe-
terna för följande storheter: massa, ström-
ning, tryck, temperatur, fuktighet, elstorheter, 
akustik, tid och frekvens, längd och geomet-
riska storheter. Mätteknikcentralen har 
kommit överens med Tekniska högskolan om 

uppgiften som nationellt mätnormallaborato-
rium när det gäller måttenheter för optiska 
storheter och högspänningsstorheter. 

När det gäller måttenheterna för en del 
storheter har det varit nödvändigt att sörja för 
upprätthållandet och spårbarheten för mät-
normalerna, men den nationella mätnorma-
lens tillräckliga exakthet har ändå inte krävt 
en egentlig metrologisk forskning. Beträf-
fande upprätthållandet och skötseln av spår-
barheten för de nationella mätnormaler som 
gäller koordinatmätning, kraft och vridmo-
ment samt vissa gasblandningars måttenheter 
har mätteknikcentralen ingått avtal med insti-
tutionen för produktionsteknik vid Tammer-
fors tekniska universitet, Raute Precision Oy 
och Meteorologiska institutet. 

Dessutom har strålsäkerhetscentralen enligt 
strålskyddslagen (592/1991) till uppgift att 
upprätthålla de nödvändiga mätnormalerna 
för att säkra strålningsmätningens tillförlit-
lighet. Geodetiska institutet upprätthåller 
med stöd av lagen om Geodetiska institutet 
(581/2000) mätnormaler för de geodetiska 
och fotogrammetriska mätningarnas del samt 
är nationellt mätnormallaboratorium för 
längd och acceleration vid fritt fall. 

Mätteknikcentralens uppgift är att vad ex-
aktheten beträffar ordna tillräcklig och till-
förlitlig tillgång till kalibrering. För detta än-
damål finns det bestämmelser om den natio-
nella kalibreringsservicen i lagen om måtten-
heter och mätnormalsystem. Servicen sköts 
av ackrediterade kalibreringslaboratorier och 
de nationella mätnormallaboratorierna när 
det gäller de mätnormaler dessa upprätthål-
ler, om detta är nödvändigt med tanke på   
storhetsområdets vidd och exakthet samt till-
gången till kalibrering. 

Lagen om konstaterande av tillförlitlighe-
ten hos tjänster för bedömning av överens-
stämmelse med kraven (920/2005) trädde i 
kraft den 1 januari 2006. Med stöd av den 
sköts det nationella ackrediteringssystemets 
uppgifter av mätteknikcentralens ackredite-
ringsenhet, ackrediteringsverksamheten FI-
NAS. Dess oberoende och åtskillnad från 
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mätteknikcentralens uppgifter som nationellt 
metrologiorgan har säkerställts genom den 
ändring (921/2005) av lagen om mätteknik-
centralen (1149/1990) som trädde i kraft den 
1 januari 2006. 
 
1.2. Den internationella utvecklingen 

Den kemiska och mikrobiologiska metro-
logins betydelse blir i allt större utsträckning 
erkänd internationellt. Man fäster särskild 
uppmärksamhet vid de kemiska mätningar-
nas spårbarhet, eftersom det befrämjar exem-
pelvis tillförlitligheten hos de mätningar som 
gäller hälsa och miljö. Därför har man med 
tanke på kemisk metrologi inrättat en egen 
kommitté bland annat i EUROMET (Europe-
an Collaboration in Measurement Standards) 
och CIPM (Comité Internationel des Poids et 
Mesures), vars uppgift också är att befrämja 
utvecklingen av jämförelsemätningar. 

I de flesta länder pågår dessutom projekt 
som går ut på att utveckla kemins och mikro-
biologins andelar i det nationella mätnormal-
systemet bland annat genom deltagande i de 
jämförelser som CCQM (Comité Consultatif 
pour la Quantité de Matière) organiserar. 

Den kemiska metrologins ökade betydelse 
syns till exempel också på de internationella 
definitionerna av termerna. Definitionerna i 
lagen om måttenheter och mätnormalsystem, 
som gäller mätnormal, spårbarhet och kalib-
rering, baserar sig på ISO:s (International 
Organization for Standardization) publika-
tion International Vocabulary of Basic and 
General Terms in Metrology från år 1984. I 
publikationens reviderade upplaga från år 
1993 har man i definitionerna beaktat bland 
annat de referensmaterial som används i ke-
misk metrologi. 

Kravet på det nationella ackrediteringssy-
stemets oberoende och åtskillnad i förhållan-
de till det nationella metrologiorganet baserar 
sig på utvecklingen av de internationella be-
dömningsgrunderna, i synnerhet den interna-
tionella standardserien ISO 17000. 
 
1.3. Bedömning av nuläget 

Efter att lagen om måttenheter och mät-
normalsystem trädde i kraft har betydelsen av 
kemisk och mikrobiologisk metrologi ökat. 

Redan i dagens läge men särskilt i framtiden 
tilltar behovet av att inrätta nationella mät-
normallaboratorier för att sköta om tillförlit-
ligheten hos de mätningar som gäller hälsa 
och miljö exempelvis i anslutning till ut-
släppshandeln eller för att säkerställa livsme-
delssäkerheten. 

Man har inte i praktiken krävt, och har inte 
heller haft metrologiska skäl att kräva, veten-
skaplig forskningsverksamhet av alla natio-
nella mätnormallaboratorier. Det nuvarande 
systemet bör bevaras och – med beaktande 
av den kemiska och mikrobiologiska metro-
logins ökade betydelse – alltjämt utbyggas. 
Med tanke på en effektiv användning av re-
surserna skall metrologisk forskning inte 
krävas om det inte finns ett klart behov för 
den eller om det inte finns en klar nytta med 
den. 

Själva apparaturen som måste anskaffas för 
kemisk metrologi är central när det gäller att 
förverkliga mätnormalen, och därigenom 
finns det inte behov för kontinuerlig forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet. Den ke-
miska och mikrobiologista metrologins öka-
de andel i systemet ökar också behovet av 
olika slags nationella mätnormallaboratorier, 
av vilka bara en del skall förutsättas bedriva 
metrologisk forskning. 

I lagen om måttenheter och mätnormalsy-
stem föreskrivs rent allmänt att det är mät-
teknikcentralen som skall ackreditera kalibre-
ringslaboratorierna. Detta motsvarar inte 
längre ordalydelsen i lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedöm-
ning av överensstämmelse med kraven och 
inte heller de mål som satts upp i mätteknik-
centralens administration för att säkra ackre-
diteringsverksamheten FINAS oberoende 
och åtskillnad i förhållande till mätteknikcen-
tralens verksamhet som nationellt metrologi-
organ. 

Definitionerna i lagen om måttenheter och 
mätnormalsystem motsvarar inte längre helt 
de definitioner som är i internationell an-
vändning. På grund av detta är det nödvän-
digt att korrigera dem. 

Ackrediterade kalibreringslaboratorier har 
utgjort en central del av den nationella kalib-
reringsservicen. Med stöd av lagen om mått-
enheter och mätnormalsystem skulle de ha 
kunnat utfärda officiella kalibreringsintyg, 
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men i praktiken har de utfärdat intyg försed-
da med FINAS ackrediteringsmärke som de 
facto har likställts med officiella kalibre-
ringsintyg. För åskådlighetens skull vore det 
ändamålsenligt att på författningsnivå likstäl-
la dessa intyg med officiella kalibreringsin-
tyg. 

Det finns inga behov att ändra på strålsä-
kerhetscentralens uppgift att mäta strålnings-
storheter eller Geodetiska institutets uppgift 
att utföra geodetiska och fotogrammetriska 
mätningar. 
 
 
2.  Målsättningar och de vikt igaste  

förslagen 

Lagen om måttenheter och mätnormalsy-
stem föreslås bli kompletterad så att man kan 
åsidosätta skyldigheten för nationella mät-
normallaboratorier att bedriva metrologisk 
forskning som anknyter till upprätthållande 
och utvecklande av de nationella mätnorma-
lerna, om det med tanke på intressentgrup-
pernas centrala behov finns tillgång till na-
tionella mätnormaler med tillräcklig metro-
logisk noggrannhet. Detta möjliggör en ef-
fektiv användning av resurserna för det na-
tionella mätnormalsystemet i en föränderlig 
omgivning. Det befrämjar också inrättandet 
av nationella mätnormallaboratorier för ke-
misk och mikrobiologisk metrologi. 

Dessutom förslås några närmast tekniska 
justeringar i lagen om måttenheter och mät-
normalsystem. Till exempel ordalydelsen an-
gående de ackrediterade kalibreringslabora-
torier som sköter den nationella kalibrerings-
servicen föreslås bli ändrad så att den mot-
svarar ordalydelsen i lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedöm-
ning av överenskommelse med kraven. Det 
föreslås också att lagens definitioner uppda-
teras. 
 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

Lagförslaget har inte betydande verkningar 
på den offentliga ekonomin, direkta verk-
ningar på företag eller verkningar på närings-

livet, men det effektiviserar resursanvänd-
ningen inom det nationella mätnormalsyste-
met genom en ökad flexibilitet jämfört med 
det nuvarande systemet.  

Lagförslaget har inte heller ekonomiska 
verkningar på verksamma nationella mät-
normallaboratorier eller ackrediterade kalib-
reringslaboratorier. 

Lagförslaget befrämjar utvecklingen av det 
nationella mätnormalsystemet, särskilt med 
beaktande av den kemiska och mikrobiolo-
giska metrologins behov. Ett flertal interna-
tionella undersökningar har visat att utveck-
lingen av det nationella mätnormalsystemet 
har positiva ekonomiska verkningar. Korrek-
ta och tillförlitliga mätresultat stöder besluts-
fattandet, minskar behovet av tidskrävande 
upprepade mätningar, påskyndar produk-
tionsprocesserna, minskar på utgifterna för 
fel och de tekniska hindren för den interna-
tionella handeln. 
 
3.2. Konsekvenser för myndigheterna 

Genom lagförslaget förbättras mätteknik-
centralens förutsättningar att utveckla det na-
tionella mätnormalsystemet, men det medför 
ändå inte betydande förändringar i mättek-
nikcentralens nuvarande uppgifter eller verk-
samhetsmetoder. 
 
3.3. Övriga konsekvenser 

Lagförslaget beräknas inte ha direkta verk-
ningar på miljön eller samhället. Utvecklan-
det av det nationella mätnormalsystemet, 
bland annat med beaktande av den kemiska 
och mikrobiologiska metrologins behov, be-
främjar ändå indirekt tillförlitligheten hos de 
mätningar som gäller hälsa och miljö. 
 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

4.1. Beredningsskeden och berednings-
material 

Lagförslaget har beretts vid handels- och 
industriministeriet i samarbete med mättek-
nikcentralen. 

Under beredningen har utkast till lagförsla-
get presenterats för sektionerna vid delega-



 RP 42/2006 rd 
  

 

6

tionen för metrologi och för riksmätplatser-
nas ansvariga personer. 
 
 
4.2. Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Propositionen har sänts på remiss till justi-
tieministeriet, inrikesministeriet, urikesminis-
teriet, försvarsministeriet, finansministeriet, 

undervisningsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, kommunikationsministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, arbetsmini-
steriet och miljöministeriet samt till de vikti-
gaste aktörerna inom det nationella mätnor-
malsystemet och den nationella kalibrerings-
servicen. Remissinstanserna hade i regel ing-
enting att anmärka på lagförslaget. Utifrån 
utlåtandena har dock vissa närmast lagtek-
niska ändringar gjorts. 

 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

2 §. Definitioner. Definitionerna i lagen ses 
över för att motsvara internationellt fastslag-
na termdefinitioner. 

De ändringar som gäller definitioner base-
rar sig huvudsakligen på ISO:s publikation 
International Vocabulary of Basic and Gene-
ral Terms of Metrology (1993). Den motsva-
ras av den nationella standarden SFS 3700: 
Metrologi. Förteckningen över grundtermer 
och allmänna termer (1998).  

Revideringen av definitionerna tydliggör 
användningen av begreppen och deras be-
griplighet. Dessutom beaktas teknikens ut-
veckling och den ökande betydelsen av ke-
misk och mikrobiologisk metrologi. 

Definitionen av mätnormal preciseras till 
att avse ett materialiserat mått, ett mätin-
strument, ett referensmaterial eller ett mått-
system i stället för tidigare mer allmänna ut-
tryck. Samtidigt görs definitionens innehåll 
klarare genom en ändring av satsbyggnaden.  

Definitionen av spårbarhet kompletteras 
med ett tillägg i form av ett krav på en obru-
ten jämförelsekedja som anger all osäkerhet 
kring jämförelserna. 

I definitionen av kalibrering skall inbegri-
pas värdet av en storhet som anknyter till 
kemisk metrologi och representeras av ett re-
ferensmaterial. 

9 §. Uppgifterna för nationella mätnormal-
laboratorier. Enligt förslaget skall till para-
grafen fogas ett nytt 2 mom. med stöd av vil-
ket mätteknikcentralen kan bestämma om en 

avvikelse från skyldigheten enligt 9 § 1 
mom. för ett nationellt mätnormallaboratori-
um att bedriva metrologisk forskning. Villko-
ret för detta skall vara att det med beaktande 
av intressentgruppernas centrala behov finns 
tillgång till nationella mätnormaler med till-
räcklig metrologisk noggrannhet, även om 
metrologisk forskning som anknyter till upp-
rätthållandet och utvecklingen av de natio-
nella mätnormalerna inte förutsätts. Det nu-
varande 2 mom. blir därvid 3 mom. 

12 §. Ordnande av kalibreringar. Paragra-
fens 2 och 3 mom. föreslås bli ändrade. Ka-
libreringslaboratorierna som mätteknikcen-
tralen har ackrediterat ersätts med en hänvis-
ning till ackrediterade kalibreringslaboratori-
er enligt lagen om konstaterande av tillförlit-
ligheten hos tjänster för bedömning av över-
enskommelse med kraven. I själva verket är 
det fortfarande fråga om samma kalibrerings-
laboratorier. 

Enligt det föreslagna 3 mom. skall de na-
tionella mätnormallaboratorierna utföra upp-
gifter i anknytning till den nationella kalibre-
ringsservicen förutsatt att detta är nödvändigt 
med tanke på storhetsintervallets vidd och 
exaktheten samt tillgången till kalibreringar. 
För närvarande finns motsvarande bestäm-
melse i förordningen om mätnormalsystem 
(972/1994). 

13 §. Officiella kalibreringsintyg. Paragra-
fens 2 mom. ändras så att man som officiella 
kalibreringsintyg betraktar de intyg över ka-
libreringar som ackrediterade kalibreringsla-
boratorier har utfärdat över kalibreringar de 
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utfört inom sitt behörighetsområde. Detta 
ändrar de facto inte på nuvarande praxis. 

14 §. Upprätthållande av vissa nationella 
mätnormaler. Paragrafen föreslås bli kom-
pletterad med hänvisningar till strålskyddsla-
gen och lagen om Geodetiska institutet. 

 

2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 

2 §, 12 § 2 och 3 mom., 13 § 2 mom. och 14 § samt 
fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom, som följer: 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) mätnormal ett materialiserat mått, ett 

mätinstrument, ett referensmaterial eller ett 
måttsystem avsett att definiera, materialisera, 
bevara eller återge en storhets måttenhet eller 
ett eller flera referensvärden för en storhet, 

2) spårbarhet det samband som ett mätvär-
de eller en mätnormal via en obruten jämfö-
relsekedja som anger samtliga osäkerhetsfak-
torer vid jämförelserna har med nationella el-
ler internationella mätnormaler eller andra 
motsvarande angivna referenspunkter, 

3) kalibrering åtgärder som, under specifi-
cerade förhållanden, fastställer sambandet 
mellan ett mätinstruments eller ett mätsy-
stems visade storhetsvärden eller värden re-
presenterade av ett materialiserat mått eller 
av ett referensmaterial, och motsvarande vär-
den förverkligade genom normaler. 
 

9 § 

Uppgifterna för nationella mätnormallabora-
torier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen kan besluta om avvi-

kelse från skyldigheten enligt 1 mom. för ett 
nationellt mätnormallaboratorium att bedriva 
metrologisk forskning i anknytning till upp-
rätthållande och utvecklande av de nationella 
mätnormalerna, om det med tanke på intres-
sentgruppernas centrala behov finns tillgång 

till nationella mätnormaler med tillräcklig 
metrologisk noggrannhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Ordnande av kalibreringar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen skall dessutom sörja 

för tillgången till spårbara kalibreringar av 
mätnormalerna för de kalibreringslaboratori-
er som har ackrediterats med stöd av lagen 
om konstaterande av tillförlitligheten hos 
tjänster för bedömning av överenskommelse 
med kraven (920/2005). Vid behov skall na-
tionella mätnormallaboratorier som centralen 
utsett användas som hjälp. 

Uppgifterna i anknytning till den nationella 
kalibreringsservicen sköts av de ackreditera-
de kalibreringslaboratorier som avses i 2 
mom. De nationella mätnormallaboratorierna 
kan dessutom utföra uppgifter i anknytning 
till den nationella kalibreringsservicen, om 
detta är nödvändigt med tanke på storhetsin-
tervallets vidd och exakthet samt tillgången 
till kalibreringar. 
 
 

13 § 

Officiella kalibreringsintyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som officiella kalibreringsintyg betraktas 

också intyg över kalibreringar som ackredite-
rade kalibreringslaboratorier enligt 12 § 2 
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mom. har utfärdat över kalibreringar de ut-
fört inom sitt behörighetsområde. 
 

14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

I fråga om mätning av strålningsstorheterna 

iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen 
(592/1991). 

I fråga om geodetiska och fotogrammetris-
ka mätningar iakttas bestämmelserna i lagen 
om Geodetiska institutet (581/2000). 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den     20 . 

————— 

Helsingfors den 21 april 2006  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Paula Lehtomäki 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 

2 §, 12 § 2 och 3 mom., 13 § 2 mom. och 14 § samt 
fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom, som följer: 

 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses 
1) med mätnormal ett redskap, ett instru-

ment eller material avsett att definiera, mate-
rialisera och bevara en storhets måttenhet el-
ler en multipel av den för att måttenheten el-
ler multipeln skall kunna överföras till andra 
mätinstrument genom jämförelse, 

2) med spårbarhet det samband som ett 
mätresultat via en obruten jämförelsekedja av 
mätnormaler och genom lämpliga nationella 
eller internationella mätnormaler har med 
måttenheters definitioner, 
 

3) med kalibrering en sådan mätning som 
under specificerade betingelser genom jämfö-
relse med en mätnormal fastställer sambandet 
mellan ett mätinstruments eller en mätupp-
ställnings visning och motsvarande värde i 
mätnormalen. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) mätnormal ett materialiserat mått, ett 

mätinstrument, ett referensmaterial eller ett 
måttsystem avsett att definiera, materialisera, 
bevara eller återge en storhets måttenhet el-
ler ett eller flera referensvärden för en stor-
het, 

2) spårbarhet det samband som ett mätvär-
de eller en mätnormal via en obruten jämfö-
relsekedja som anger samtliga osäkerhetsfak-
torer vid jämförelserna har med nationella 
eller internationella mätnormaler eller andra 
motsvarande angivna referenspunkter, 

3) kalibrering åtgärder som, under specifi-
cerade förhållanden, fastställer sambandet 
mellan ett mätinstruments eller ett mätsy-
stems visade storhetsvärden eller värden re-
presenterade av ett materialiserat mått eller 
av ett referensmaterial, och motsvarande 
värden förverkligade genom normaler. 
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 9 § 

Uppgifterna för nationella mätnormallabora-
torier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen kan besluta om avvikel-

se från skyldigheten enligt 1 mom. för ett na-
tionellt mätnormallaboratorium att bedriva 
metrologisk forskning i anknytning till upp-
rätthållande och utvecklande av de nationella 
mätnormalerna, om det med tanke på intres-
sentgruppernas centrala behov finns tillgång 
till nationella mätnormaler med tillräcklig 
metrologisk noggrannhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

12 § 

Ordnande av kalibreringar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen skall dessutom sköta 

om tillgången till spårbara kalibreringar av 
mätnormalerna för de kalibreringslaboratorier 
som den har ackrediterat. Vid behov skall na-
tionella mätnormallaboratorier som centralen 
utsett användas som hjälp. 
 
 
 

Uppgifterna i anknytning till den nationella 
kalibreringsservicen sköts av de kalibrerings-
laboratorier som mätteknikcentralen har ac-
krediterat. De nationella mätnormallaborato-
rierna kan utföra uppgifter i anknytning till 
den nationella kalibreringsservicen, om labo-
ratorierna i fråga om dessa uppgifter uppfyl-
ler motsvarande kompetenskrav. 
 

12 § 

Ordnande av kalibreringar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen skall dessutom sörja för 

tillgången till spårbara kalibreringar av mät-
normalerna för de kalibreringslaboratorier 
som har ackrediterats med stöd av lagen om 
konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster 
för bedömning av överenskommelse med kra-
ven (920/2005). Vid behov skall nationella 
mätnormallaboratorier som centralen utsett 
användas som hjälp. 

Uppgifterna i anknytning till den nationella 
kalibreringsservicen sköts av de ackreditera-
de kalibreringslaboratorier som avses i 2 
mom. De nationella mätnormallaboratorierna 
kan dessutom utföra uppgifter i anknytning 
till den nationella kalibreringsservicen, om 
detta är nödvändigt med tanke på storhetsin-
tervallets vidd och exakthet samt tillgången 
till kalibreringar. 
 

 
 

13 § 

Officiella kalibreringsintyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
Dessutom kan de kalibreringslaboratorier 

som mätteknikcentralen har ackrediterat ut-

13 §

Officiella kalibreringsintyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som officiella kalibreringsintyg betraktas 

också intyg över kalibreringar som ackredite-
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färda officiella kalibreringsintyg över kalibre-
ringar som de har utfört inom sitt behörig-
hetsområde. 
 

rade kalibreringslaboratorier enligt 12 § 2 
mom. har utfärdat över kalibreringar de utfört 
inom sitt behörighetsområde. 
 

 
14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

I fråga om strålningsstorheterna samt geo-
detiska och fotogrammetriska mätningar iakt-
tas vad som stadgas särskilt. 
 

14 § 

Upprätthållande av vissa nationella mätnor-
maler 

I fråga om mätning av strålningsstorheterna 
iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen 
(592/1991). 

I fråga om geodetiska och fotogrammetris-
ka mätningar iakttas bestämmelserna i lagen 
om Geodetiska institutet (581/2000). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 

——— 
 

 
 
 


