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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Luonnonvarakes-
kuksen toimintaan tilastolaissa (280/2004)
tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Tätä lakia sovelletaan myös maaseutuelin-
keinohallinnon tietojärjestelmästä annetun
lain (284/2008) mukaisen rekisterinpidon yh-
teydessä kerättyihin tilastotietoihin.

Tietojen keräämisen perusteisiin ja järjes-
tämiseen, tietojen käsittelyyn ja tilastojen laa-
timiseen sekä tietojen salassapitoon ja luovut-
tamiseen sovelletaan tilastolakia, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä.

2 §

Ruoka- ja luonnonvaratilastot

Luonnonvarakeskus tuottaa ja julkaisee ti-
lastot, jotka koskevat:

1) maatalouden rakennetta, tuotantomene-
telmiä ja -panoksia, peltokasvi-, puutarha- ja
kotieläintuotantoa, tuotannon vaikutuksia
ympäristöön sekä maataloustuotteiden hin-
toja;

2) metsien taloudellista hyödyntämistä,
puumarkkinoiden toimintaa, metsien hoitoa
ja metsien suojelua;

3) kalastusta, vesiviljelyä, kalataloutta ja
kalastustuotteiden markkinoita;

4) elintarvikkeiden turvallisuutta.

3 §

Tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen anta-
maan Luonnonvarakeskukselle 2 §:ssä tarkoi-
tettujen tilastojen laatimisen kannalta välttä-
mättömät tiedot harjoittamansa toiminnan la-
jista, sijainnista, omistus- ja hallintasuhteista,
tuotteista, taloudesta ja toiminnan edellyttä-
mistä tuotantopanoksista sekä muista voima-
varoista ja niiden käytöstä. Velvollisuus kos-
kee luonnollista henkilöä tai yhteisöä taikka
säätiötä, joka omistaa metsää, tai harjoittaa
elinkeinonaan:

1) maa- ja puutarhataloutta;
2) kalastusta tai vesiviljelyä;
3) maatalous- tai kalastustuotteen jalos-

tusta taikka kauppaa;
4) metsätaloutta tai puun jalostusta taikka

kauppaa.
Metsätaloutta tai puun jalostusta taikka

kauppaa harjoittavat voittoa tavoittelematto-
mat yhteisöt ovat velvollisia antamaan Luon-
nonvarakeskukselle 1 momentissa tarkoitetut
tiedot.
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lintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia
antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapi-
tosäännösten estämättä 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot. Julkista hallintotehtävää hoitavat
tahot ovat velvollisia antamaan edellä tarkoi-
tetut tiedot, jos ne on saatu hallintotehtävää
hoidettaessa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvolli-
nen antamaan Luonnonvarakeskukselle salas-
sapitosäännösten estämättä hallussaan olevat
maatilaan, sen hallintaan ja maatalouslomi-
tuspalvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä
maatilan omistajaa ja haltijaa koskevat nimi-,
henkilötunnus- ja osoitetiedot maa- ja puutar-
hatalouden harjoittajista.

4 §

Tietojen luovuttaminen tutkimusta tai tilastol-
lista selvitystä varten

Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä sää-
detään, Luonnonvarakeskus voi luovuttaa tie-
teellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä
varten myös tunnistetiedoilla varustetut tiedot
henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja
ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla

on henkilötietolain (523/1999) mukainen oi-
keus kerätä ja tallettaa näitä tietoja.

5 §

Rangaistussäännös

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan lai-
minlyö 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen antami-
sen taikka antaa tiedonantovelvollisuuden
täyttämiseksi väärän tiedon tai ilmoituksen,
on tuomittava ruoka- ja luonnonvaratilastoja
koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkomi-
sesta sakkoon.

Jos 1 momentissa tarkoitettua rikosta on
pidettävä kokonaisuudessaan ilmeisen vähäi-
senä, Luonnonvarakeskus voi jättää ryhty-
mättä toimenpiteisiin rikoksesta epäillyn
saattamiseksi syytteeseen.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinoti-
lastoista annettu laki (1197/1996).
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