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Jord- och skogsbruksministeriet 
PB 30 
00023 STATSRÅDET 
kirjaamo@mmm.fi 
 
 
 
Er begäran om utlåtande av 2.3.2012 i ärendet Dnr 581/412/2012 
 
 
 
Begäran om utlåtande 

 
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt ett utlåtande av Lantmäteriverkets 
centralförvaltning på grundval av det klagomål som Daniel Dahlén, verkstäl-
lande direktör för Ålands Näringsliv 9.2.2012 har anfört till riksdagens justitie-
ombudsman. 
 

   
Utredning i ärendet   
   
  Åbo och Ålands verksamhetsställen på Egentliga Finlands lantmäteribyrå har 

gett sitt utlåtande i ärendet 13.3.2012. 
 
  På grundval av Lantmäteriverkets begäran om utlåtande (MML/7/09/2011) av 

9.1.2012 har Institutet för de inhemska språken gett sitt uttalande i ärendet 
23.2.2012. 

   
   

Lantmäteriverkets centralförvaltnings svaromål 
   
  På grund av Ålands Näringslivs verkställande direktör Daniel Dahléns klago-

mål av 9.2.2012 har riksdagens justitieombudsman begärt jord- och skogs-
bruksministeriets yttrande det följande:   

 
- enligt klagomålet beaktas Ålands självstyrelse inte i Lantmäteriverkets re-

gister GNR (Geographic Name Register) 
- Lantmäteriverket har inte besvarat brevet angående detta ärende från 

Ålands landskapsregering. 
 
I Ålands Näringslivs verkställande direktörs Daniel Dahléns klagomål står det 
att Ålands landskapsregering sände en skrivelse daterad 27.7.2011 till Lant-
mäteriverkets generaldirektör, med begäran om utredning angående före-
komsten av ortnamnen Ahvenanmaa och Maarianhamina på Lantmäteriver-
kets kartor och i andra produkter. Lantmäteriverket har i ett brev daterat 
8.8.2011 uppmanat landskapsregeringen att sända en begäran om utredning 
i officiell form. Landskapsregeringen sände begäran om utlåtande till Lantmä-
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teriverket 8.8.2011 i officiell form och en skriftlig påminnelse 2.1.2012 om be-
gäran om utredning då de erfarit att någon respons inte inkommit till land-
skapsregeringen.  
 
På grund av ärendets omfattning, komplexitet och vikt har Lantmäteriverket 
varit tvunget att ytterligare utreda ärendet angående Ålands landskapsreger-
ings begäran om utlåtande om ortnamnens språk på Lantmäteriverkets kartor 
och i andra produkter. 
 
Utredningen i ärendet hade inletts redan innan Ålands landskapsregering be-
gärde om utredning. En omfattande brev- och e-postväxling i ärendet har på-
gått under perioden 10–24.2.2011, i vilken deltog följande personer: Andreas 
Dahlén, Arne Selander, Gunnar Westerholm och Mats Karlsson från Ålands 
landskapsregering, Teemu Leskinen från Lantmäteriverket, Leila Mattfolk från 
Institutet för de inhemska språken och Roman Stani-Fertl från sammanslut-
ningen EuroGeographics / EuroGeonames. 
 
På grundval av Ålands landskapsregerings begäran om utlåtande av 
8.8.2011 har Lantmäteriverket kommit fram till att begära om ett officiellt utlå-
tande av Institutet för de inhemska språken innan Lantmäteriverket officiellt 
besvarar Ålands landskapsregering. 
 
Utifrån den tid som behandlingen av ärendet har krävt och den kontinuerliga 
brevväxlingen anser Lantmäteriverket att Ålands landskapsregering har varit 
medveten om beredningen av det officiella svaret. 
 
Lantmäteriverkets officiella svar till Ålands landskapsregering blev färdigt fre-
dag 16.3.2012 och bifogas till detta svar. 

   
   
 
 
   
  Generaldirektör  Jarmo Ratia 
   
  
   
  Lantmäteriråd  Markku Markkula 
 

 
 
 

 
 
 
BILAGA  Lantmäteriverkets svar av 16.3.2012 till Ålands landskapsregering 
 


