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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på Naturresursinstitu-
tets verksamhet som statistikmyndighet enligt
statistiklagen (280/2004).

Denna lag tillämpas också på statistiska
uppgifter som samlats in i samband med re-
gisterföringen enligt lagen om landsbygdsnä-
ringsförvaltningens informationssystem
(284/2008).

På grunderna för insamling, organisering
och bearbetning av uppgifter, framställning
av statistik samt på sekretess för och utläm-
nande av uppgifter tillämpas statistiklagen,
om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §

Livsmedels- och naturresursstatistik

Naturresursinstitutet framställer och publi-
cerar statistik som gäller

1) jordbrukets struktur, produktionsmeto-
der och produktionsinsatser, odling av åker-
grödor, trädgårdsodling och husdjursproduk-
tion, produktionens konsekvenser för miljön
samt jordbruksprodukternas priser,

2) ekonomiskt tillvaratagande av skog,

verksamheten på virkesmarknaden, skogs-
vård och skogsskydd,

3) fiske, vattenbruk, fiskerihushållning och
fiskeriproduktmarknaden,

4) livsmedelssäkerhet.

3 §

Skyldighet att lämna uppgifter

En näringsidkare är skyldig att lämna Na-
turresursinstitutet de uppgifter som är nöd-
vändiga för statistikframställningen enligt 2 §
om typen av den verksamhet som näringsid-
karen bedriver, var den bedrivs, ägande- och
besittningsförhållandena, produkterna, eko-
nomin och de produktionsinsatser som verk-
samheten kräver samt andra resurser och an-
vändningen av dem. Skyldigheten gäller fy-
siska personer och sammanslutningar och
stiftelser som äger skog eller som bedriver
följande näringar:

1) jordbruk och trädgårdsodling,
2) fiske eller vattenbruk,
3) förädling av eller handel med jordbruks-

eller fiskeriprodukter,
4) skogsbruk eller trädförädling eller vir-

keshandel.
Icke-vinstsyftande sammanslutningar som

bedriver skogsbruk eller trädförädling eller
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virkeshandel är skyldiga att lämna Naturre-
sursinstitutet de uppgifter som avses i 1
mom.

Statliga myndigheter och andra som sköter
offentliga förvaltningsuppgifter är trots se-
kretessbestämmelserna skyldiga att lämna
Naturresursinstitutet uppgifter som avses i 1
mom. De som sköter offentliga förvaltnings-
uppgifter är skyldiga att lämna de uppgifter
som avses ovan, om de har fått uppgifterna
vid skötseln av en förvaltningsuppgift.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är
trots sekretessbestämmelserna skyldig att
lämna Naturresursinstitutet de uppgifter som
pensionsanstalten har om gårdsbruksenheter,
besittningen av dem och anlitandet av avby-
tarservice för lantbruksföretagare samt
namn-, personbetecknings- och adressupp-

gifter för ägare och innehavare av gårds-
bruksenheter i fråga om dem som bedriver
jordbruk och trädgårdsodling.

4 §

Utlämnande av uppgifter för forskning eller
statistiska utredningar

Trots vad som föreskrivs i 13 § i statistik-
lagen får Naturresursinstitutet för vetenskap-
lig forskning och statistiska utredningar även

lämna ut med identifikationsuppgifter för-
sedda uppgifter om personers ålder, kön, ut-
bildning och yrke under förutsättning att den
som får uppgifterna har rätt enligt personupp-
giftslagen (523/1999) att samla in och regist-
rera dessa uppgifter.

5 §

Straffbestämmelse

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen under-
låter att lämna uppgifter som avses i 3 § eller
som för att fullgöra uppgiftsskyldigheten
lämnar felaktiga uppgifter eller meddelanden,
ska för underlåtenhet att fullgöra uppgifts-
skyldighet som gäller livsmedels- och natur-
resursstatistik dömas till böter.

Om en överträdelse som avses i 1 mom. i
sin helhet kan anses som uppenbart ringa,
kan Naturresursinstitutet avstå från åtgärder
för att ställa den misstänkte under åtal.

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Genom denna lag upphävs lagen om lands-

bygdsnäringsstatistik (1197/1996).

Nådendal den 27 juni 2014
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