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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1163/2011

om avgifter för Geodetiska institutets prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 23 november 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf
lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Geode-
tiska institutets avgiftsbelagda prestationer
och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga

prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner för vilka avgiften fastställs enligt presta-
tionens självkostnadsvärde är sakkunnig-
tjänster som Geodetiska institutet tillhanda-
håller i egenskap av nationellt mätnormalla-
boratorium.

3 §

Prestationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Geode-
tiska institutet prissätter enligt företagsekono-
miska grunder är

1) beställda undersökningar,
2) sakkunnigtjänster och andra tjänster,
3) utbildning och kurser,
4) fixpunktsmaterial, flyg- och satellitbild-

material samt annat undersökningsmaterial,

5) överlåtelse av programvaror och rätten
att använda dem,

6) överlåtelse av tillfällig nyttjanderätt till
lokaler, apparatur och verktyg,

7) sändande och postning av handlingar
och övrigt material, samt

8) övriga prestationer som är jämförbara
med dem som nämns ovan.

Utredningar, utlåtanden och överlåtelse av
publikationer som grundar sig på internatio-
nella avtal som är bindande för Finland eller
internationell praxis samt undersökningar och
mätningar inom ramen för vetenskapligt sam-
arbete kan utföras avgiftsfritt, om förfarandet
baserar sig på reciprocitet.

För överlåtelse av data för forskning och
utbildning tas ingen avgift ut, om detta base-
rar sig på allmän internationell eller nationell
praxis och om användningen följer de all-
männa villkor som Geodetiska institutet satt
upp.

4 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning
av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för kopior och utskrifter en-
ligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Geo-
detiska institutet med beaktande av vad som



föreskrivs i 34 lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet.

5 §

Prestationer som hänför sig till hantering av
enhetliga koordinat- och höjdsystem

Dataprogram och stödmaterial som produ-
cerats för allmänt bruk med avseende på att
enhetliga koordinat- och höjdsystem ska tas i
bruk och underhållas kan avgiftsfritt upplåtas

i form av en nättjänst till mottagare som
administrerar och använder geografiska data-
mängder, för användning av koordinat- och
höjdsystem.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012 och gäller till och med den 31
december 2014.

Helsingfors den 23 november 2011

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Lantmäteriråd Raimo Vajavaara

2 1163/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


