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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagstiftning om Naturresursinstitutet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås det att det stiftas en 

lag om Naturresursinstitutet och en lag om 
livsmedels- och naturesursstatistik. De gäl-
lande lagarna om forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogs-
forskningsinstitutet och vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet uphävs. Dessa forsk-
ningsinstituts uppgifter ska utföras till Natur-
resursinstitutet. 

I propositionen föreslås ändringar, som föl-
jer av att Naturresursinstitutet inrättas, i de 
lagar som innehåller bestämmelser om de 
forskningsinstitut som sammanslås. I sam-
band med detta ska Naturresursinstitutet ta 
över de uppgifter i anslutning till statistik-

produktion samt prisuppföljning beträffande 
jordbruksprodukter som skötts av jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central. 

Propositionens mål är att främja sektor-
forskningens samhälleliga genomslagskraft 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde samt förbättra resurseffekti-
viteten vid skötseln av uppgifterna. Proposi-
tionen hänför sig till budgetpropositionen för 
2015. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2015. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Enligt statsminister Jyrki Katainens reger-
ingsprogram ska de statliga sektorforsknings-
instituten sammanslås till större helheter. I 
Finland finns 18 statliga forskningsinstitut 
som styrs av sammanlagt åtta ministerier. Av 
dessa institut finns fem inom jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde: 
Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi (MTT), Skogsforskningsin-
stitutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsin-
stitutet (VFFI), Livsmedelssäkerhetsverket 
(EVIRA) och Geodetiska institutet (GL). 

För att uppnå målet enligt regeringspro-
grammet inleddes inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde i mars 
2012 ett projekt som siktade till att utarbeta 
en plan för att slå samman MTT, Metla och 
VFFI till ett forskningsinstitut. Utredningsar-
betet kring projektet samt beredning och ge-
nomförande av planen kopplades samman 
med utredningen om en totalreform av det 
statliga sektorforskningsområdet. Expert-
gruppen som forsknings- och innovationsrå-
det tillsatte för totalreformen föreslog i sep-
tember 2012 sammanslagning av MTT, Met-
la och VFFI i samband med förslaget om 
forskningsinstitutstrukturen (Statsrådets 
kanslis publikationsserie 3/2012). Utgående 
från dessa planer och utredningar inledde 
jord- och skogsbruksministeriet i början av år 
2013 ett projekt för att inrätta Naturresursin-
stitutet.  Beslutet om Naturresursinstitutet in-
gick i statsrådets principbeslut av den 5 sep-
tember 2013 om totalreformen av de statliga 
forskningsinstituten och de statliga forsk-
ningsmedlen. Målet att inrätta Naturresursin-
stitutet ingår också i budgetpropositionen för 
2014. 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral (Tike) är den statistikmyn-
dighet som avses i statistiklagen. Nuförtiden 
framställer centralen närmast vissa officiella 
statistiska uppgifter om jordbruket och träd-
gårdsodlingen och för statistikområdets sta-
tistiska register. Tike framställer också annan 
statistik som hänför sig till centralens verk-
samhetsområde. Metla, VFFI och MTT 

framställer statistik som rör institutens verk-
samhetsområde, MTT dock i mindre skala. 
Dessa institut har dock inte någon ställning 
som statistikmyndighet, utan instituten be-
traktas som övriga myndigheter som fram-
ställer statistik enligt statistiklagen. Inom ra-
men för effektivitets- och resultatprogrammet 
inledde jord- och skogsbruksministeriet i 
början av år 2013 ett projekt som har målet 
att utreda organiseringen av det statistiska 
arbetet kring livsmedel och naturresurser 
inom ministeriets förvaltningsområde. Syftet 
med projektet är att slå ihop de uppgifter som 
gäller livsmedels- och naturresursstatistiken 
till en helhet som följer handlingssätten och 
standarderna för organiseringen av statistiska 
uppgifter och statistikens kvalitetskrav på in-
ternationell nivå. Projektet hänger också 
samman med projekten för att reformera sta-
tens IT-förvaltning och datatekniktjänster 
samt med utredningarna om statens statistik-
väsen. Vid beredningen bedömdes att utveck-
lingen och effekterna av framställningen av 
statistik inom dessa statistikområden främjas 
bäst i anslutning till Naturresursinstitutet. Ef-
ter planeringsfasen lades fram ett förslag om 
centralisering av uppgifterna till Naturresurs-
institutet. Detta säkerställer en mångsidig 
kompetens som bidrar till såväl forskningen 
som statistikverksamheten, en koordination 
av datalager och informationsproduktion 
samt centraliserade och koordinerade tjänster 
till kunder. 

Naturresursinstitutet som ska inrättas blir 
Finlands näst största forskningsinstitut.  År 
2012 uppgick antalet årsverken vid MTT, 
Metla och VFFI till över 1 700. De samman-
lagda intäkterna var ca 44 000 miljoner euro. 
Dessa forskningsinstitut som ska slås sam-
man har allt som allt 38 verksamhetsställen. 
År 2012 var antalet årsverken inom Tikes 
statistikframställning och prisuppföljning av 
jordbruksprodukter 28. Genom att inrätta Na-
turresursinstitutet stärker man de samhälleli-
ga effekterna av forskningen och utveckling-
en inom de tre nuvarande forskningsinstitu-
tens verksamhetsområde. Genom att förena 
resurserna och kompetensen skapar man ett 
övergripande forskningsperspektiv på hållbar 
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användning av naturresurser och en konkur-
renskraft som baserar sig på detta samt män-
niskors hälsa och välbefinnande. Helheten 
bildar en konkurrenskraftig expertorganisa-
tion som också kan konkurrera om den 
forsknings- och utvecklingsfinansiering som 
inte kommer från budgeten. Samtidigt säkrar 
man också den vetenskapliga forskningens 
och experternas stöd till det samhälleliga be-
slutsfattandet samt utförandet av de lagstad-
gade uppgifterna. Syftet med sammanslag-
ningen av instituten och utvecklingen av 
verksamhetsställenas nätverksstruktur är 
också att effektivisera funktionerna på lång 
sikt. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi 

MTT:s nuvarande organisation bildades år 
2001 när Lantbruksekonomiska forsknings-
anstalten och Lantbrukets forskningscentral 
slogs samman till en forskningscentral.  Be-
stämmelser om centralens administrativa 
ställning, verksamhetsområde, uppgifter och 
direktion ingår i lagen om forskningscentra-
len för jordbruk och livsmedelsekonomi 
(1395/1997), nedan MTT-lagen. Närmare be-
stämmelser om forskningscentralens organi-
sation, den högsta ledningens uppgifter och 
direktion finns i statsrådets förordning om 
forskningscentralen för jordbruk och livsme-
delsekonomi (156/2001). 

Till forskningscentralens verksamhetsom-
råde hör biologisk, teknologisk och ekono-
misk forskning. Enligt 2 § i MTT-lagen är 
avsikten att bidra till jordbrukets och livsme-
delsekonomins konkurrenskraft, produktions- 
och livsmiljöns kvalitet, landsbygdens livs-
kraft, lantbruksföretagens diversifiering, 
växelverkan mellan städer och landsbygden 
samt konsumenternas välbefinnande. 

MTT har till uppgift att producera på 
forskning grundad information för att utveck-
la jordbruket och livsmedelsekonomin samt 
den därtill hörande företagsverksamheten på 
landsbygden. Forskningscentralen deltar i ut-
veckling och överföring av teknologi till fö-

retag i branschen. Vidare ska centralen ut-
veckla företagsredovisnings- och affärsled-
ningsmetoder för landsbygdsföretagare. 

MTT:s viktigaste lagstadgade uppgifter 
handlar enligt 27 § i lagen om växtskydds-
medel (1563/2011) om kontroll och testning 
av växtskyddsmedel samt försöksverksamhet 
kring sorter av åkergrödor. Vidare har MTT 
viktiga uppföljnings-, bedömnings- och rap-
porteringsuppgifter, MTT svarar till exempel 
för produktionen av jordbrukets och träd-
gårdsodlingens FADN (Farm Accountancy 
Data Network) / lönsamhetsbokföringsmate-
rial för EU-kommissionen samt beräknar och 
rapporterar om jordbrukets växthusgasut-
släpp. Centralen svarar också för samord-
ningen av nationella program för växt- och 
djurgenresurser samt för produktionen av ut-
valda plantor enligt lagen om plantmaterial 
(1205/1994). Ytterligare producerar och för-
medlar MTT forsknings- och uppföljningsin-
formation samt politikstöd för att användas 
vid beslutsfattandet. 

Forskningscentralen kan samarbeta med 
universitet och forskningsinstitut. Därför in-
nehåller MTT-lagen bestämmelser om forsk-
ningscentralens rätt att ingå avtal om utfö-
rande av uppgifter som lämpar sig för centra-
lens verksamhet och undersökningar som 
gäller dess verksamhetsområde samt om ge-
nomförande av gemensamma forskningspro-
gram. 

MTT:s verksamhet leds och övervakas av 
en direktion som beslutar om riktlinjerna och 
målen för forskningscentralens verksamhet, 
målen för den strategiska forskningen samt 
om centralens verksamhets- och ekonomi-
plan.  Direktionen kan bestå allt som allt av 
nio medlemmar. Den nuvarande direktionen 
har sju medlemmar som företräder sakkun-
skapen inom näringslivet, jordbruket och 
livsmedelsekonomin samt utveckling av 
landsbygden. 

Ministeriet utser ordförande och vice ord-
förande. Till direktionen hör också forsk-
ningscentralens överdirektör och personalens 
representant. 

Forskningscentralens huvudkontor ligger i 
Jockis, antalet andra verksamhetsställen är 
14. Forskningen är organiserad enligt fem 
forskningsområden med ansvar för strategisk 
forskning. Dessa bildar projektportföljer som 
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leds av en forskningschef. Forskningsperso-
nalen är placerad i fyra resultatansvariga 
forskningsenheter. Centralen har också en 
serviceenhet och en enhet, MTT Asiakasrat-
kaisut, som är specialiserad på kundservice, 
hantering av IPR och kommersialisering av 
kunnandet. 

År 2012 motsvarade MTT:s personalstyrka 
767 årsverken. Av detta upptog forskningen 
och expertuppgifterna 50 procent. MTT har 
verksamhet på 15 orter och sammanlagt 9 
gårdar med sammanlagt 1 621 ha åkermark. 
För försöksverksamheten har MTT två ladu-
gårdar för mjölkkor och en för forskning av 
köttnöt. Antalet mjölkkor är ca 240 och kött-
nöt 90. Till övriga delar är infrastrukturen för 
djurforskning utkontrakterad. Växthusarealen 
som används för forskningsändamål uppgår 
till totalt 5 500 m2. MTT har två forsknings-
underlag för trädgårdsodlingen som ligger i 
Piikkiö och Laukaa. För analyser av livsme-
del och jordbruksprodukter samt mark-, vat-
ten- och miljöprover får laboratorieservicen i 
Jockis använda ett testlaboratorium (T024) 
som ackrediterats av Ackrediteringstjänsten 
FINAS. Mätinstrumenten i Vichtis som är 
FINAS-ackrediterade används för mätning 
och testning av rörliga arbetsmaskiner. Övri-
ga viktiga forskningsinfrastrukturer är en 
biogasanläggning i gårdsskala och en fryshall 
för förhållandemätning. 

MTT genomför ett strukturutvecklingspro-
gram som har lett till att en stor del av forsk-
ningsinfrastrukturen är utkontrakterad till 
partnerskapsgårdar där MTT köper tjänster 
enligt avtal. De största utkontrakteringarna 
gäller hästhållning, pälsdjurshållning och 
forskningsmiljö för fjäderfä samt produktion 
av svinforskningens experimentella material. 
MTT ska dessutom minska antalet gårdar så 
att vid utgången av år 2014 finns det bara sju 
gårdar kvar. 
 
Skogsforskningsinstitutet 

Metla inrättades år 1917. De grundläggan-
de bestämmelserna om forskningsinstitutet 
ingår i lagen om Skogsforskningsinstitutet 
(1114/1999). Förordningen om Skogsforsk-
ningsinstitutet (1140/1999) innehåller närma-
re bestämmelser om forskningsinstitutets 

uppgifter, direktion och den högsta ledning-
ens uppgifter. 

Forskningsinstitutet har till uppgift att ge-
nom forskning främja en ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt hållbar skötsel och använd-
ning av skog. För att fullgöra den uppgift 
som föreskrivs i lagen ska Metla bedriva ve-
tenskaplig forskning och främja utnyttjandet 
av forskningsresultaten. Därtill ska Metla ut-
veckla det nationella och internationella 
samarbetet inom sitt forskningsområde. 

Vid sidan av forskningen har Metla också 
andra viktiga uppgifter som hänför sig till 
skogsbrukets verksamhetsförutsättningar. År 
2000 inkluderades skogsförädling i Metlas 
uppgifter.  Målet för skogsförädlingen som 
utförs av ett statligt forskningsinstitut är att 
trygga produktionen av frön och plantor som 
är lämpliga för Finlands skogsodlingsförhål-
landen. Förädlingsverksamheten har ett nära 
samband med forskningen som gäller skogs-
förädling. 

Metla svarar i hög grad också för uppfölj-
ning av skogarnas tillstånd och uppgifter som 
gäller att vårda och bevara skogarnas biolo-
giska mångfald. Metlas myndighetsuppgifter 
omfattar bland annat riksskogstaxeringen en-
ligt skogslagen (1093/1996) samt uppfölj-
nings- och rapporteringsuppgifterna enligt 
lagen om bekämpning av skogskador 
(1087/2013). Metla svarar för bevarandet av 
de skogsgenetiska resurserna genom förvalt-
ning av stats- och privatägda genresursskogar 
och ex situ -skyddet. När det gäller det eko-
nomiska tillvaratagandet av skogar sköter 
Metla bland annat vissa tillsynsuppgifter en-
ligt lagen om mätning av virke (414/2013) 
och utför kontroller av växtskyddsmedel som 
används i skogsbruket med stöd av lagen om 
växtskyddsmedel (1563/2011). Metla svarar 
också för beräkningen och rapporteringen av 
utsläpp och upptag av växthusgaser till följd 
av verksamheter i samband med markan-
vändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk. Metla har också till uppgift att 
med tio års mellanrum följa förnyelsen av 
skogarna på skyddsskogsområdet och på de 
höga områdena. 

Metla producerar och förmedlar dessutom 
forsknings-, statistik- och uppföljningsinfor-
mation till beslutsfattare och andra myndig-
heter för att de ska kunna sköta sina uppgifter 
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samt till olika aktörer i den privata sektorn 
efter sektorns behov. Metla svarar också för 
den allmänna informationen som gäller sko-
gar och skogsbruket. 

Forskningscentralens verksamhet leds och 
övervakas av Metlas direktion. Direktionen 
beslutar om riktlinjerna och målen för forsk-
ningscentralen, om fördelningen av de bud-
getmedel som tilldelas forskningsinstitutet 
samt om centralens verksamhets- och eko-
nomiplan. Ytterligare beslutar direktionen 
om vissa centrala utnämningar i forsknings-
centralens ledning. Direktionen utses av 
statsrådet för tre år i sänder. Till direktionen 
hör högst sju medlemmar som är förtrogna 
med forskningscentralens verksamhetsområ-
de. 

Från år 2014 ligger Metlas huvudsakliga 
verksamhetsställe i Joensuu. Metlas verk-
samhetsställen består av fyra regionenheter 
som täcker hela landet. Till varje regionenhet 
hör sammanlagt 18 verksamhetsställen och -
punkter (10 verksamhetsställen, 8 verksam-
hetspunkter). Metlas organisation bygger på 
två kärnprocesser och tre stödprocesser. 
Kärnprocesserna är 1) forsknings- och ut-
vecklingstjänster samt överföring av infor-
mation och teknologi och 2) myndighetsupp-
gifter. Stödprocesserna är 1) strategisk led-
ning 2) interna tjänster och 3) forskningens 
stödtjänster. 

År 2012 motsvarade Metlas personalstyrka 
sammanlagt 699 årsverken. Av detta upptog 
forsknings- och expertuppgifterna (kärnpro-
cesser) ca 80 procent.  Enligt statens effekti-
vitetsprogram har institutet målet att minska 
antalet personal från 2005 års nivå med 189 
årsverken före år 2015.  För att uppnå målet 
har man inte besatt alla tjänster och befatt-
ningar som blivit lediga på grund av pensio-
neringar. Tjänster har också utkontrakterats 
och strukturen för verksamhetsställena och -
lokalerna har utvecklats. Förvaltningen av 
Metlas forskningsskogar har dessutom över-
förts till Forststyrelsen. Samtidigt övergick 
en del av forskningspersonalen i Forststyrel-
sens tjänst. 
 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 

VFFI inrättades år 1971. I lagen om vilt- 
och fiskeriforskningsinstitutet (1131/1987) 

finns bestämmelser om institutets administra-
tiva ställning och uppgifter. Om organisatio-
nens övriga grunder föreskrivs i förordningen 
om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
(1070/1993). 

VFFI har till uppgift att bedriva forskning 
inom området för fiskeri-, vilt- och renhus-
hållningen och sörja för statens fiskodling. 
Därutöver ska VFFI utveckla samarbetet na-
tionellt och internationellt, framställa statistik 
som gäller institutets verksamhetsområde och 
föra register. VFFI är en del av det europeis-
ka statistiksystemet (ESS) för det svarar för 
statistiken enligt EU-statistikförordningarna 
som gäller fiskerihushållningen. VFFI har 
också till uppgift att följa vilt- och fiskbe-
ståndens tillstånd samt fångster, ta fram där-
till anknutna beståndsuppskattningar och be-
skattningsmodeller, följa upp renbetesmarker 
samt näringsgrenarnas ekonomiska läge i 
branschen. VFFI framställer fiskerinärings- 
och jaktstatisktik . Dessa uppföljnings- och 
statistikuppgifter tjänar det samhälleliga be-
slutsfattandet och rapporteringen som grun-
dar sig på EU-rättsakter, i synnerhet på rådets 
förordning (EG) 199/2008 om upprättande av 
en gemenskapsram för insamling, förvaltning 
och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisek-
torn, rådets direktiv 92/32/EEG om bevaran-
de av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
nedan habitatdirektivet, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG om upprät-
tande av en ram för gemenskapens åtgärder 
på vattenpolitikens område, nedan ramdirek-
tivet för vatten, rådets direktiv 79/409/EEG 
om bevarande av vilda fåglar (fågeldirekti-
vet) samt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2008/56/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpoli-
tikens område (ramdirektivet om en marin 
strategi). 

Den viktigaste uppgiften för den statliga 
fiskodlingsverksamheten är att trygga de ho-
tade fiskbeståndens mångfald. Till verksam-
heten hör förädling av matfisk, kontraktod-
ling och utveckling av produktionsmetoder. 
Med kontraktodling avses verksamhet där 
yngelodling sker i privata fiskodlingsanlägg-
ningar enligt kontrakt. VFFI:s fiskodlings-
verksamhet sker i sju vattenbruksanläggning-
ar i olika delar av landet (från 1.10.2013). 
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VFFI:s direktion har beslutanderätt när det 
gäller ekonomiplaneringen och fokusering av 
verksamheten. Direktionen fastställer också 
arbetsrodningen. Jord- och skogsbruksmini-
steriet utser direktionen för tre år i sänder. 
Till direktionen hör forskningsinstitutets 
överdirektör och en personalrepresentant och 
sju medlemmar som företräder sakkunskapen 
i branschen. 

Forskningsinstitutets huvudkontor ligger i 
Helsingfors. Institutet har därtill 13 andra 
verksamhetsställen (från 1.10.2013) och fyra 
forskningens verksamhetspunkter. Nätverket 
av verksamhetsställen täcker hela landet. En-
ligt bokslutsuppgifterna 2012 motsvarade 
forskningsinstitutets personalstyrka 275 års-
verken. Av detta upptog forsknings- och ex-
pertuppgifterna ca 45 procent.  Institutet full-
gör också skyldigheterna i statens produktivi-
tetsprogram genom att genomföra en anpass-
ningsplan. Planens centrala delområden är 
utveckling av nätverket av verksamhetsstäl-
lena och en personalplan. Vidare inleddes år 
2013 arbetet med en bedömning av vatten-
bruket. 
 
Statistikmyndighetsuppgifterna i jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central 

Bestämmelser om statens statistikväsen 
finns i statistiklagen (280/2004). Statens sta-
tistikväsen ska sörja för framställningen av 
statistik över samhällsförhållandena och ut-
vecklingen av dem. Dessa statistiska uppgif-
ter är avsedda för allmänt bruk och de publi-
ceras så fort som möjligt efter att de är färdi-
ga. För statistiken gäller särskilda kvalitativa 
krav enligt 11 § i statistiklagen. Till stati-
stikmyndighetens verksamhet hör särskilda 
rättigheter att samla in information som 
andra statistikframställande myndigheter inte 
har. Allmän myndighet inom statens stati-
stikväsen är enligt statistiklagens 2 § Stati-
stikcentralen. Andra myndigheter som fram-
ställer statistik är Tullen, forsknings- och ut-
vecklingscentralen för social- och hälsovår-
den samt jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral Tike när det gäller 
ministeriets förvaltningsområde. I statistikla-
gen ingår bestämmelser om insamling av 
uppgifter av de myndigheter som framställer 

statistik (2 kap.), bearbetning av uppgifter 
och framställning av statistik (3 kap.) och om 
allmänna principer för att lämna ut uppgifter 
som samlats in för statistiska ändamål (4 
kap.). I statistiklagens 5 kap. finns bestäm-
melser om Statistikcentralens rätt att samla in 
uppgifter med stöd av en särskild uppgifts-
skyldighet, användningen av uppgiftsmate-
rialet och materialets offentlighet. Bestäm-
melser om statistik som hör till de andra sta-
tistikframställande myndigheternas befogen-
heter och om de särskilda rättigheterna att 
samla in uppgifter finns i speciallagstiftning-
en. 

Bestämmelser om Tikes uppgifter och be-
fogenheter som statistikmyndighet inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde finns i lagen om landsbygdsnär-
ingsstatistik (1197/1996), nedan landsbygds-
näringsstatistiklagen. Enligt lagens 1 § utar-
betar och publicerar Tike statistik som gäller 
bedrivande av gårdsbruk och trädgårdsod-
ling, handel och förädling i anslutning därtill 
samt andra landsbygdsnäringar. Lagen inne-
håller också bestämmelser om utövarnas av 
ovan nämnda verksamhet, statliga myndighe-
ters och Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalts skyldighet att lämna för statistikpro-
duktionen nödvändiga uppgifter. I regel har 
Tike rätt att få uppgifterna utan avgift. I 
landsbygdsnäringsstatistiklagen ingår därtill 
bestämmelser om straff i situationer då man 
inte fullgjort uppgiftsskyldigheten eller läm-
nat oriktiga statistiska uppgifter. Utöver stati-
stikuppgifterna ska Tikes prisuppföljnings-
uppgifter överföras. Om dessa uppgifter finns 
bestämmelser i lagen om en marknadsord-
ning för jordbruksprodukter (999/2012), ned-
an marknadsordningslagen. 

I praktiken täcker Tikes statistik hela livs-
medelskedjans verksamhet. Vissa statistiska 
uppgifter är andra än de som hör till en stati-
stikmyndighet eller som omfattas av de sär-
skilda rättigheterna att samla in uppgifter. 
Jordbruksstatistik framställs också av Stati-
stikcentralen och MTT som svarar för jord-
brukets näringsbalans. Enbart statistikmyn-
digheterna, det vill säga Tike och Statistik-
centralen, framställer officiell jordbruksstati-
stik. Enligt Europeiska statistikmyndigheten 
Eurostat är dock alla de myndigheter som 
inom ramen för det europeiska statistiksy-
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stemet (ESS) framställer statistik till Euro-
stat, statistikmyndigheter. MTT framställer 
näringsbalansstatistik inom det europeiska 
statistiksystemet, och definieras som en EES-
statistikmyndighet till denna del. Likaså be-
traktar Eurostat Metla och VFFI som EES-
statistikmyndigheter. 

Tike är en sådan nationell myndighet som 
avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 223/2009 om euro-
peisk statistik och om upphävande av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till Eu-
ropeiska gemenskapernas statistikkontor, rå-
dets förordning (EG) nr 322/97 om gemen-
skapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, 
Euratom om inrättande av en kommitté för 
Europeiska gemenskapernas statistiska pro-
gram, nedan förordningen om europeisk sta-
tistik, och hör till det europeiska statistiksy-
stemet (ESS). Dess statistikmyndighetsverk-
samhet regleras utöver av EU-rättsakterna av 
uppförandekoderna avseende europeisk sta-
tisk samt av internationella rekommendatio-
ner och standarder. Verksamheten regleras 
också av statistiklagen som är en central na-
tionell författning för att genomföra EU:s sta-
tistiklagstiftning. 

För utförandet av statistikmyndighetsupp-
gifter gäller förutom de kvalitativa statistiska 
kraven även de statistiska principerna enligt 
artikel 2 i förordningen om europeisk stati-
stik. Enligt dessa principer ska utveckling, 
framställning och spridning av statistik vara 
yrkesmässigt oberoende, opartiskt, objektivt, 
tillförlitligt och kostnadseffektivt. Även sta-
tistisk konfidentialitet måste tryggas. På na-
tionell nivå har de här principerna genom sta-
tistiklagens 2 § 3 mom. utvidgats att vid si-
dan av statistikmyndigheterna gälla andra 
statistikframställande myndigheters verk-
samhet. 

Yrkesmässigt oberoende innebär att utfö-
randet av statistikuppgifterna, särskilt när det 
gäller val av vilken teknik eller vilka metoder 
ska användas samt tidsplanen för spridning 
av uppgifter och uppgifternas innehåll, ska 
vara fritt från all styrning från politiska be-
slutsfattare eller EU:s eller nationella myn-
digheter. För statistiska ändamål insamlade 
uppgifter får dessutom användas enbart för 

statistiska ändamål samt för forskning enligt 
villkoren i statistiklagen. Uppgifterna får inte 
användas för att utföra administrativa uppgif-
ter, till exempel kontroller. Man ska se till att 
dessa aspekter säkerställs när man organise-
rar och utför statistikuppgifter. 

Arbetsmängden per person inom framställ-
ningen av jordbruksstatistik varierar till följd 
av jordbrukets stora strukturundersökning 
som Europeiska unionen kräver och som ut-
förs i huvudsak med tre års mellanrum. På 
grund av lantbruksräkningen år 2010 uppgick 
antalet årsverken inom Tikes statiskmyndig-
hetsverksamhet och statistiktjänster (inkl. 
jordbruksprodukternas EU-prisuppföljning) 
till 30. År 2011 och 2012 var antalet årsver-
ken 28. Detta innehåller inte arbetsinsatsen 
för utveckling och modernisering av statistik-
framställningens datasystem, vilken är ca 
fem årsverken. 

Tikes statistikuppgifter är organiserade i ett 
separat verksamhetsområde för statistik som 
består av två enheter. Statistikenheten plane-
rar och framställer de statistiska uppgifterna. 
Metodenheten svarar för utveckling, tillämp-
ning och införande av statistiska metoder 
samt produktion av de prisuppföljningsupp-
gifter som krävs enligt EU-rättsakterna.  
Kundhantering, statistikens informations-
tjänst och utveckling av informationsförvalt-
nings- och datasystemen hör till Tikes övriga 
verksamhetsområden. 
 
Verksamheten inom sammanslutningen för 
naturresurs- och miljöforskning  

MTT, Metla och VFFI har samarbetat inom 
sammanslutningen för naturresurs- och mil-
jöforskning (LYNET). Till sammanslutning-
en hör därtill Finlands miljöcentral, EVIRA 
och Geodetiska institutet. LYNET är verkens 
och institutens samarbetsorgan. Om sam-
manslutningens mål, uppgifter och organisa-
tion föreskrivs i statsrådets förordning om 
sammanslutningen för naturresurs- och mil-
jöforskning (797/2009), nedan LYNET-
förordningen. 

Enligt LYNET-förordningens 2 § 1 mom. 
är syftet med sammanslutningen att öka den 
samhälleliga genomslagskraften i samhället, 
förbättra produktiviteten och stärka den in-
ternationella konkurrenskraften för natur-
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resurs- och miljöforskningen. Dessutom har 
sammanslutningen som syfte att stödja ut-
vecklingen av verksamhetsmöjligheter för 
näringarna inom naturresurs- och miljöbran-
schen med hjälp av forskning, sakkunnig-
tjänster samt utvecklings- och innovations-
verksamhet. 

I paragrafen ingår också bestämmelser om 
sammanslutningens uppgifter. Sammanslut-
ningen ska genomföra omfattande samhälle-
ligt viktiga forskningsprogram och andra 
program och projekt. För tillfället pågår fyra 
forskningsprogram och flera projekt för ut-
veckling av verksamheten. Ytterligare har 
LYNET till uppgift att effektivisera admi-
nistrationen av kunskap och forskningsmate-
rial som gäller naturresurser och miljö och 
utveckla områdets statistikframställning. 
Sammanslutningen ger ut bland annat ge-
mensamma publikationer och driver en 
gemensam materialpolitik. Sammanslutning-
en koordinerar gemensamma stöd- och infra-
strukturtjänster för forskningen samt sakkun-
nigtjänster som grundar sig på forskningen. 
Inom ramen för detta ordnas gemensamma 
seminarier och utbildningar samt utvecklas 
till exempel laboratoriesamarbete. Verken 
och instituten har gemensamma verksamhets-
lokaler på fem orter, närmast nära universitet.  

Sammanslutningen har också gemensamma 
aktiviteter med andra verk och institut. Den 
har till uppgift att främja samarbetet mellan 
forskningsinstitut, universitet och yrkes-
högskolor samt bidra till nationell och inter-
nationell nätverksbildning. De viktigaste 
samarbetsparterna är bland annat Helsingfors 
universitet, Uleåborg universitet, Meteorolo-
giska institutet och Teknologiska forsknings-
centralen VTT. 

Sammanslutningen har en ledningsgrupp 
och generalsekreterare. Därtill kan den ha 
övrig personal. Den har dock inte någon sär-
skild skyldighet att planera ekonomin och 
verksamheten eller någon ekonomiförvalt-
ning. För dessa verksamheter svarar sam-
manslutningens verk och institut.  För att 
samordna styrningen av verksamheten inom 
sammanslutningen har det tillsatts en styr-
grupp med företrädare för jord- och skogs-
bruksministeriet, miljöministeriet och de 
verk och institut som hör till sammanslut-
ningen. 

2.2 Bedömning av nuläget 

Förväntningarna hos forskningsinstitutens 
kunder har förändrats. En bedömning av sek-
torforskningen inom jord- och skogsbruks-
ministeriets förvaltningsområde blev klar år 
2011 (JSM:s publikationsserie 4/2011). I be-
dömningen ingick en analys av MTT:s, Met-
las och VFFI:s förändrade omvärld. Enligt 
slutsatsen har kund- och intressentgrupperna 
behov att granska stora utmanande helheter i 
stället för en sektorsspecifikt specialiserad 
forskning. En tvärvetenskaplig forskning 
kommer att ligga högt när det rör sig om att 
utnyttja naturresurser och hantera miljökon-
sekvenser. I dag möter forskningsinstituten 
utmaningarna på ekologisk hållbarhet genom 
att ge svar på frågorna ur det egna verksam-
hetsområdets perspektiv. De nuvarande insti-
tutspecifika forsknings- och experttjänsterna 
tillfredsställer inte ensamma kundernas nya 
behov. Rekommendationen utgår från ett 
ökat samarbete med näringslivet och univer-
siteten, forskningsinstitutens nätverksbild-
ning och tätare strukturella lösningar. De in-
stitutvisa analyserna visade att på grund av 
begränsade resurser var forskningssamarbetet 
mellan instituten inte så intensivt som möj-
ligheterna tillät. Inom LYNET har man för-
sökt effektivisera funktionerna genom sam-
arbete. Enligt rekommendationerna i bedöm-
ningen ska institutens styrning och utveck-
ling av verksamheten allt starkare riktas mot 
ett funktionellt koncernkoncept där man 
inom alla funktionella områden börjar arbeta 
tillsammans inom såväl forskningen som 
stödfunktionerna. 

Resurserna i de organisationer som ska bil-
da Naturresursinstitutet har minskat till följd 
av produktivitetsprogrammet och de olika 
sparkraven. Situationen förväntas bli allt 
sämre i det rådande ekonomiska läget. Alla 
dessa organisationer har mött kraven på att 
minska driftskostnader och årsverken enligt 
produktivitetsprogrammet utifrån det egna 
utgångsläget. Även konkurrensen om forsk-
ningsmedel blir hårdare både nationellt och 
internationellt. Alla dessa organisationer 
skulle vara tvungna att anpassa verksamheten 
kraftigt i framtiden även i det fallet att Natur-
resursinstitutet inte inrättades. Institutet ger 
fler möjligheter att vidta åtgärder som ökar 
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produktiviteten och på det sättet underlättar 
anpassning till allt knappare resurser. 

Enligt MTT:s strategi som uppdaterades år 
2011 har MTT fokuserat forskningen för att 
öka den samhälleliga slagkraften och förbätt-
ra resurseffektiviteten. Arbetet med att orga-
nisera forskningen och utveckla ledningssy-
stemet har pågått sedan år 2012. Målet har 
varit en effektivare fokusering av forskning-
en enligt strategin och att bidra till att få ex-
tern finansiering. De fem forskningsområden 
som inrättades vid ingången av 2012 har an-
svaret för samordning av strategiska mångve-
tenskapliga forskningsprojekt och ordnande 
av finansiering. En av forskningens nya vik-
tiga prioriteringar gäller användning av bio-
massor från jordbruket och livsmedelseko-
nomin samt slutna kretslopp. De största ex-
terna finansieringskällorna är i prioritetsord-
ning: närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
Makera, EU, företagsfinansiering, Tekes och 
Finlands akademi. Finansieringsunderlaget är 
tillräckligt brett, men man har satsat på ökad 
finansiering i synnerhet från EU och Tekes. 

Under åren 2010—2013 har MTT bildat en 
enhet med resultatansvar, MTT Asiakasrat-
kaisut, som sköter hantering av IPR, licenser, 
kommersialisering av kunnandet och kund-
service. Detta har effektiviserat samarbetet 
på ett betydande sätt och MTT:s möjligheter 
att få finansiering från Tekes.  Driftskostna-
dernas andel av MTT:s totalfinansiering har 
minskat avsevärt och kommer troligen att 
minska ytterligare beroende på statens forsk-
ningspolitiska riktlinjer. Detta kräver också i 
fortsättningen en stram finansieringsdisci-
plin, ökad extern finansiering samt ett inten-
sivare samarbete, bland annat ökat sambruk 
av forskningsinfrastrukturen. 

För att förbättra verksamhetens effekter 
och resultat reformerade Metla organisa-
tionsstrukturen genom att bygga upp en pro-
cessbaserad organisation år 2010 och uppda-
tera strategin år 2011. Det viktigaste innehål-
let i den uppdaterade strategin som gäller 
fram till år 2020 har kristalliserats i orden 
”Skog – kunskap – kunnande – välbefinnan-
de”. Verksamhetens kärnuppgifter gäller 1) 
skoglig företags- och näringslivsverksamhet 
2) skogar och samhället 3) hållbara skogsod-
lingskedjor 4) skogsbrukets och skogsmiljöns 
datalager. Inom stödtjänsterna övergår man 

allt mer till att använda elektroniska tjänster 
och att anlita externa serviceproducenter.  
Målet att minska personal enligt statens pro-
duktivitetsprogram har inneburit bland annat 
att tjänster och uppgifter i arbetsavtalsförhål-
lande har lämnats obesatta. Vidare har forsk-
ningsinstitutet haft målet att utveckla nätver-
ket av verksamhetsställena genom att öka 
användningen av gemensamma lokaler bland 
annat inom LYNET och att minska det egna 
behovet av utrymmen. Metla har också effek-
tiviserat arbetet med att ordna extern finansi-
ering samt samarbetet med universitet och 
andra forskningsinstitut i syfte att förbättra 
sambruket av forskningsinfrastrukturen. 

De försvagade statsfinanserna inverkar för-
utom på verkens och institutens verksamhets-
förutsättningar även på skogsbruksaktörerna 
bland annat genom ändrade stödsystem.  När 
man tänker på helheten kommer det allmän-
nas styrning av skogsbruket att minska eller 
ändra form. Skogsindustrins strukturomvand-
ling fortsätter och konsekvenserna syns i hela 
samhället, även inom skogsforskningen. Vid 
sidan av den traditionella virkesproduktionen 
fokuseras forskningen och utvecklingen allt 
mer på möjligheterna att utnyttja virkesbio-
massa och särskilt på energiproduktionen. 

VFFI har sedan år 2011 genomfört en an-
passningsplan. Utveckling av nätverket av 
verksamhetsställena har varit en väsentlig del 
av planen. Institutet har också tagit fram en 
strategi som löper fram till år 2016. Ett av de 
huvudsakliga målen i strategin är att forsk-
nings- och expertresurserna avsätts för kärn-
uppgifter. Ett andra huvudsakligt mål är att 
lägga fokus på kundorientering. VFFI har 
koncentrerat sig på stöduppgifter som gäller 
hållbar användning och skydd av animaliska 
naturresurser. Ett minskat antal personer som 
bedriver fiske och renskötsel, näringsverk-
samheten kring fritidsfiske och jakt samt mer 
komplicerade och vanligare konflikter vid 
förvaltning av vilt- och fiskbestånd inverkar 
på de förväntningar som riktas på forskarnas 
och experternas arbete. 

Tike har genomfört ett produktivitetspro-
gram som gäller hela statsförvaltningen. 
Inom ramen för detta program har pensione-
ringar minskat årsverksramen för Tikes stati-
stikframställning. Statistikframställningen 
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har dessutom moderniserats och automatise-
rats. 

Digitalisering av statistikframställningen 
har gjort produktivitetsutvecklingen möjlig. 
Tike utkontrakterade intervjuservicen på 
1990-talet. Sedan år 2010 har man utvecklat 
elektroniska tjänster för alla insamlingar av 
statistikuppgifter som gäller jordbrukare. En 
kundorienterad elektronisk insamling av 
uppgifter har effektiviserat statistikframställ-
ningen avsevärt. Ungefär hälften av de finska 
jordbrukarna har valt att svara på elektronisk 
väg. Detta har igen minskat arbetsinsatsen 
inom insamling av uppgifter. Användningen 
av register och kombineringen av uppgifter 
ligger fortfarande på god nivå. Användning-
en av dessa förbättras genom att man mins-
kar statistiksektorns administrativa belast-
ning. Användbarheten av registren utvecklas 
i statistiksamarbete med registerförande 
myndigheter. Fram till år 2012 har register-
användningen utvecklats upp till ca 70 pro-
cent av den insamlade uppgiftsmängden. I 
egenskap av statistikmyndighet för Tike det 
statistiska gårdsbruksregistret och trädgårds-
företagsregistret. Arbetet med att kombinera 
dessa inleddes år 2013. Samtidigt har stati-
stikframställningens tjänster till användare 
utvecklats med hjälp av flera elektroniska 
publiceringsinstrument och -kanaler. Ett av 
Tikes spetsprojekt har gällt att bidra till an-
vändningen av datalagren och effekterna av 
informationsproduktionen. Målet är interope-
rabla lantbruksregister och datalager som är 
lätta att använda, lättillgängliga och som 
kunder drar nytta av i affärsverksamheten. 
Statistiken delas ut gratis på webbtjänsten. 
Användningen av öppna data främjas. 

Samtidigt med insamlingen av uppgifter 
för analysen av kärnfunktioner tillsatte jord- 
och skogsministeriet hösten 2012 två projekt 
för förvaltningsområdet som hör till effekti-
vitets- och resultatprogrammet. Tike var med 
i beredningen av båda projekten redan i slutet 
av år 2012. Projektet ELMA har utrett och 
berett möjligheterna att samla ihop förvalt-
ningsområdets informations- och geoda-
tauppgifter. Projektet Luhti 2015 samordnar 
Tikes statistikframställning med MTT:s, 
Metlas och VFFI:s statistikframställning. 
Funktionerna placeras i Naturresursinstitutet. 
Jordbruksprodukternas EU-prisuppföljning 

utvecklas med hjälp av ett produktivitetspro-
jekt som förbättrar och automatiserar insam-
ling av uppgifter och rapportering. Statistik-
framställningen utvecklas aktivt i nationella 
och internationella samarbetsgrupper. Funk-
tionellt statistiksamarbete utförs i LYNET:s 
Stat-statistikgrupp, Statistikcentralens och 
jord- och skogsbruksministeriets statistik-
grupp och dess sektioner samt under koordi-
nation av delegationen för Finlands officiella 
statistik (SVT). 
 
3  Målsättning och vikt igaste  för-

s lagen 

I propositionen föreslås att MTT, Metla 
och VFFI slås samman och att funktionerna 
placeras i Naturresursinstitutet. Målet är att 
uppfylla målen i regeringsprogrammet och 
förbättra livsmedels- och naturresurssektor-
forskningens samhälleliga slagkraft. För att 
nå målen behövs det en konkurrenskraftig 
och effektiv forsknings- och expertorganisa-
tion som kan möta de utmaningar som den 
förändrade omvärlden medför på ett bättre 
sätt än den gällande fristående strukturen. En 
övergripande forskning inom jord- och 
skogsbrukset samt fiskerihushållningen hjäl-
per att tillgodose bland annat bioekonomins 
och i synnerhet energiproduktionens behov. 
Centralisering av kompetensen och datalag-
ren som gäller skydd och hållbar användning 
av förnybara naturresurser bidrar till produk-
tion av sådan information och sådana lös-
ningar som tjänar beslutsfattandet i samhället 
och tillfredsställer behoven hos förvaltning-
ens externa kunder, såsom näringslivet, på ett 
mer omfattande sätt. 

I propositionen föreslås att framställning av 
livsmedels- och naturresursstatistiken som 
Tike utför placeras i Naturresursinstitutet. In-
stitutet ska i fortsättningen utföra både jord-
brukets och trädgårdsodlingens statistikmyn-
dighetsuppgifter samt Metlas, VFFI:s och 
MTT:s nuvarande statistikuppgifter. Avsik-
ten är att förena livsmedels- och naturresurs-
statistikens datalager och samordna och ut-
veckla framställningen och kvaliteten av sta-
tistiken. Samtidigt utvecklar man statistik-
myndighetens roll så att den täcker all fram-
ställning av statistik som bygger på EU-
rättsakter och internationellt samarbete och 
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som är av betydelse ur samhällsperspektivet. 
När statistikframställningen slås samman är 
det möjligt att göra informationsinnehållet 
klarare och avsätta resurser för nya informa-
tionsbehov. Detta förbättrar möjligheterna att 
erbjuda mångsidiga informations- och stati-
stiktjänster och lösningar till Naturresursin-
stitutets kunder och eventuellt mer omfattan-
de statistik till den stora allmänheten. Samti-
digt är det möjligt att minska den administra-
tiva bördan för dem som lämnar information 
genom en planenlig och koordinerad insam-
ling av uppgifter och sambruk av datalager. 
Att slå samman statistikframställningen och 
bilda en större serviceenhet gör det möjligt 
att trygga kompetenskapitalet och en stabil 
utveckling av statistikframställningen med 
beaktande av pensioneringarna och det tryck 
som verkens personalram orsakar statistik-
framställningen i de nuvarande små separata 
enheterna. Ett mål är också att organisera sta-
tistikväsendet så att de statistiska principerna 
som följer av EU-rättsakterna och den natio-
nella lagstiftningen samt de kvalitativa kra-
ven på statistiken går att uppfylla inom stati-
stikframställningen. Att organisera och pla-
cera statistikframställningen i Naturresursin-
stitutet möjliggör också statistikframställ-
ningens täta kontakter till forskningen och 
uppföljningsuppgifterna. Detta ska ske på så 
sätt att statistikväsendets yrkesmässiga obe-
roende, opartiskhet och förtrolighet säkras. 

I propositionen föreslås att i lagstiftningen 
som innehåller bestämmelser om de tre 
sammanslagna forskningsinstitutens uppgif-
ter eller befogenheter görs de ändringar som 
följer av att Naturresursinstitutet inrättas. Yt-
terligare föreslås det ändringar som följer av 
att besittningen av Metlas forskningsskogar 
överförs till Forststyrelsen. I regel ska Natur-
resursinstitutet utföra de myndighetsuppgif-
ter som nu enligt lag hör till MTT, Metla el-
ler VFFI. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Konsekvenser för statsfinanserna 

Inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde ska enligt förslaget inrättas 
Naturresursinstitutet genom att Forsknings-
centralen för jordbruk och livsmedelsekono-

mi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) 
och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
(VFFI) slås samman. De här verkens uppgif-
ter, personal och anslag överförs till det nya 
verket. Tikes statistikframställning och jord-
bruksprodukternas prisuppföljning flyttas till 
Naturresursinstitutet. Tikes personal som 
sköter dessa uppgifter övergår till Naturre-
sursinstitutet. 

Inrättandet av Naturresursinstitutet ingår i 
statsrådets principbeslut av den 5 september 
2013 om en totalreform av de statliga forsk-
ningsinstituten och forskningsfinansieringen. 
I beslutet ingår också utveckling av statens 
forskningsfinansiering genom att minska de 
enskilda institutens budgetmedel. På motsva-
rande sätt ökar man centraliserade forsk-
ningsanslag som avsätts för samhällsmässigt 
viktiga forskningsområden. Detta innebär att 
Naturresursinstitutets driftsanslag minskar 
2015—2017. Dessa ändringar i finansie-
ringsstrukturen beror inte på denna proposi-
tion, men ändringarnas konsekvenser för Na-
turresursinstitutets verksamhet presenteras i 
punkt 4.4. 

Inrättandet av Naturresursinstitutet ökar 
möjligheterna att utföra åtgärder som förbätt-
rar produktiviteten och underlättar anpass-
ning till de minskande resurserna. Genom 
sammanslagning av institut med parallell 
verksamhet effektiviserar man upprätthållan-
de och utveckling av forskningsinfrastruktu-
ren och möjliggör en mer flexibel använd-
ning av resurserna. Synergifördelar uppstår 
också av att man gallrar i överlappande verk-
samhet inom förvaltningens stödtjänster och 
förtätar organisationsstrukturen. 

Naturresursinstitutet kommer att vara Fin-
lands näst största forskningsinstitut. Enligt 
bokslutet 2012 fördelade sig institutens in-
täkter, kostnader och nettoutgifter som följer 
(innehåller inte Tikes statistikframställning): 
 
 
forskningsin-
stitut 

utgifter intäkter nettoutgifter 

Metla 57,098 10,444 46,653 
VFFI 25,275 8,057 17,217 
MTT 58,036 25,244 32,792 
sammanlagt 140,409 43,745 96,662 
 

Antalet årsverken var sammanlagt 1 741. 
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Institutens kostnader och inkomster samt 
anslag för verksamheten enligt statsbudgeten 
2014: 
 
forskningsinstitut 
(mom.) 

utgifter intäkter nettoanslag 

Metla 
(30.60.01) 

54,141 10,000 44,141 

VFFI 
(30.40.01) 

21,844 4,740 17,104 

MTT 
(30.20.01) 

57,666 25,398 32,268 

sammanlagt 133,651 40,138 93,513 
 

Under moment 30.01.02 (Omkostnader för 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral) i statsbudgeten 2014 re-
serverades 2 030 miljoner euro för statistik-
uppgiftsutgifterna. 

I statsbudgeten 2015 ska beaktas de änd-
ringar som sammanslagningen av MTT:s, 
Metlas, VFFI:s och Tikes statistikframställ-
ning och placeringen i det nya verket kräver. 
Reformen av den offentliga forskningsfinan-
sieringen minskar anslaget med 2,0—2,5 
miljoner euro år 2015. Sammanslagningen av 
instituten medför inte några väsentliga änd-
ringar i omfattningen av den avgiftsbelagda 
verksamheten. 

Propositionen ökar inte utgifterna för per-
sonal, fastigheter eller informationssystem 
eller andra utgifter i statsbudgeten 2015. Av-
sikten är också att man i samband med arran-
gemangen av lokalerna inte tillämpar en mo-
dell som går ut på en så kallad engångser-
sättning på grund av inrättandet av Naturre-
sursinstitutet. Propositionen ska genomföras 
inom ramen för jord- och skogsbruksministe-
riets godkända ram. 
 
4.2 Konsekvenser för personalens ställ-

ning 

Inrättandet av Naturresurscentret inverkar 
inte på Naturresursinstitutets tillgängliga års-
verkskvot så att man på grund av det ska 
göra ökningar eller minskningar jämfört med 
de sammanslagna verkens kvot och den kvot 
som övergår från Tike. På kvoten inverkar 
däremot besparingarna enligt statens produk-
tivitetsprogram och åtgärderna enligt rambe-
sluten om statsfinanserna. Naturresursinstitu-

tets tillgängliga antal årsverken består av det 
antal årsverken som övergår från de sam-
manslagna verken och Tike. I detta antal görs 
de minskningar som följer av 2015 års spar-
åtgärder. 

Årsverken som övergår till Naturresursin-
stitutet 2015 (källa: TAE 2015 jord- och 
skogsbruksministeriets preliminära ramar för 
verken) 
 
Tike 23 åv 
MTT 725 åv 
VFFI 250 åv 
Metla 604 åv 
sammanlagt 1 602 åv 
 

Propositionen påverkar inte i och för sig 
behovet att minska de sammanslagna institu-
tens årsverken. När det nya institutet inrättas, 
är det dock möjligt att göra sådana ändringar 
i de nedlagda verkens eventuella parallella 
funktioner som effektiviserar dem. Samman-
slagningen av funktioner hjälper att uppfylla 
sparkraven och skapa beredskap för kom-
mande sparbehov. Andra beslut som gäller 
statsfinanserna, forskningsinstitutens ställ-
ning och forskningsfinansieringens struktur 
kan leda till ett behov att minska årsverken. 
För detta redogörs närmare i punkt 4.4. Obe-
roende av inrättandet av Naturresursinstitutet 
är man tvungen att minska institutens sam-
manlagda antal årsverken. Minskningarna 
och fokuseringen av dem beror i hög grad på 
hur Naturresursinstitutet kan kompensera de 
minskade budgetanslagen. Naturresursinsti-
tutet svarar för omställningsskyddsåtgärderna 
i det fallet att personalens naturliga avgång 
och effektivisering av verksamheten inte är 
tillräckliga åtgärder efter inrättandet av Na-
turresursinstitutet, utan man är tvungen att 
säga upp personal. Stödåtgärderna planeras 
tillsammans med personalens representanter i 
ett samarbetsförfarande. Personalens repre-
sentanter ska också vara med i grupper som 
bereder och planerar ändringar som inverkar 
på personalens ställning. 

Vid inrättandet av Naturresursinstitutet 
iakttas statsrådets principbeslut om ordnande 
av statsanställdas ställning vid organisations-
förändringar. De nedlagda institutens hela 
personal, från Tike dock endast de personer 
som arbetar med statistikframställning och 
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jordbruksprodukternas prisuppföljning, över-
går till det nya verket. Vid omorganiseringen 
av verksamheten tillämpas bestämmelserna i 
tjänstemannalagens 5 a—5 c § (750/1994). I 
förslaget till lag om Naturresursinstitutet in-
går också en övergångsbestämmelse som 
gäller personalen. För bestämmelsens inne-
håll redogörs nedan. Ändringen genomförs 
enligt förfarandena i lagen om samarbete 
inom statens ämbetsverk och inrättningar 
(1233/2013). Besluten om inrättandet bereds 
så att personalorganisationerna ges möjlighet 
att bli hörda före projektstyrgruppens beslut. 
Instituten som ska slås samman följer be-
stämmelserna om samarbetsförfarandet i sitt 
beslutsfattande. 

Tjänsterna för personalen i de samman-
slagna verken och tjänsterna för dem som ar-
betar inom Tikes statistikframställning och 
jordbruksprodukternas prisuppföljning över-
förs till Naturresursinstitutet enligt 5 a § i 
tjänstemannalagen. I Naturresursinstitutet in-
rättas en tjänst som generaldirektör som till-
sätts genom ett offentligt anmälningsförfa-
rande enligt tjänstemannalagens 5 c § 2 
mom. efter att den föreslagna lagen har anta-
gits och stadfästs. De sammanslagna verkens 
nuvarande tjänster som överdirektör överförs 
till Naturresursinstitutet enligt tjänstemanna-
lagens5 b §. ändras Benämningen på den 
tjänst som överförs och de uppgifter som hör 
till tjänsten ändras till en tjänst vid Naturre-
sursinstitutet. Jord- och skogsbruksministeri-
et har befogenhet att göra ändringarna. 

Propositionen innehåller en övergångsbe-
stämmelse som gäller personalen i arbetsav-
talsförhållande. Avsikten med bestämmelsen 
är att trygga personalens jämställdhet vid 
sammanslagningen så att omställningsskyd-
det tillämpas enligt samma principer obero-
ende av typen av anställningsförhållande. 
Såväl när det gäller ett tjänste- som arbetsav-
talsförhållande tryggas anställningsförhållan-
dets kontinuitet vid förändringen. Personalen 
i arbetsavtalsförhållande i de sammanslagna 
verken och Tike övergår till Naturresursinsti-
tutet som personal i arbetsavtalsförhållande. 
Personer i arbetsavtalsförhållande för viss tid 
övergår till Naturresursinstitutet för den tid 
som återstår av anställningsförhållandet. Be-
stämmelsen motsvarar bestämmelserna i 
tjänstemannalagens 5 a § som tillämpas på 

tjänstemän. Dessutom när det gäller anställ-
ningsförmånerna anses anställningsförhål-
landet ha fortgått hos staten utan avbrott. In-
tjänade semesterdagar och eventuella semes-
terpengar som hänför sig till arbetsavtalsför-
hållandet övergår således med personen till 
Naturresursinstitutet. Vidare ska det före-
skrivas att en person i arbetsavtalsförhållande 
kan överföras utan personens samtycke om 
personen flyttas inom eller till personens 
pendlingsregion. Bestämmelsen är i linje 
med bestämmelsen i 5 a § 3 mom. 

Placeringen av personalen i den nya orga-
nisationen sker stegvis genom att personalen 
ges möjlighet att anmäla sig till uppgiften 
som direktör för enheten eller eventuella 
andra chefsuppgifter, exkl. generaldirektörs-
tjänsten, samt genom att placera uppgifterna 
på försöksbasis före det egentliga fastställan-
det av organisationen. Personalen ges också 
möjlighet att inverka på placeringen. I första 
hand försöker man hitta sådana uppgifter 
som motsvarar personens tidigare uppgifter. 
Det är dock möjligt att uppgifterna ändras i 
den nya organisationen. Om uppgifterna änd-
ras väsentligt för en person i tjänsteförhål-
lande, tillämpas tjänstemannalagens 5 c §. 

Propositionen inverkar inte på typen av an-
ställningsförhållande. Av MTT:s personal på 
747 personer är 533 i arbetsavtalsförhållande 
och 214 i tjänsteförhållande (januari 2014). 
De motsvarande siffrorna för Metla är 302 
och 343. Av VFFI:s personal har 157 ett ar-
betsavtalsförhållande och 96 ett tjänsteförhål-
lande. Av de 27 anställda inom Tikes verk-
samhetsområde för statistik är 11 i arbetsav-
talsförhållande och 16 i tjänsteförhållande. 
Största delen av personalen är alltså i arbets-
avtalsförhållande (669 i tjänsteförhållande/1 
003 i arbetsavtalsförhållande, januari 2014). 

Utöver forskning utför de sammanslagna 
verken också myndighetsuppgifter som inne-
bär utövning av offentlig makt. Myndighets-
uppgifterna ska också i fortsättningen utföras 
av personal i tjänsteförhållande. Frågor som 
gäller organisering av uppgifterna och inver-
kan på personalens uppgiftsbeskrivningar be-
reds av Naturresursinstitutets projektgrupp. 
Personerna överförs i det tjänsteförhållande 
eller arbetsavtalsförhållande som de har vid 
tidpunkten för ändringen. Det är dock möjligt 
att personernas uppgifter ändras antingen på 
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deras eget eller på arbetsgivarens initiativ. 
Detta kan påverka valet av en ändamålsenlig 
typ av anställning. 

Under beredningen av propositionen gjor-
des en utredning om ett alternativ som gick 
ut på att anställningsförhållandet för den per-
sonal vid Naturresursinstitutet som står i 
tjänsteförhållande ändras till arbetsavtalsför-
hållande direkt med stöd av lagen. Utred-
ningen togs fram i en fas då de sammanslag-
na verken, personalorganisationerna och 
andra aktörer redan hade fått tillfälle att bli 
hörda. Propositionens tidsplan gjorde det inte 
heller möjligt att ordna en ny remissomgång 
och därtill hörande samarbetsförfaranden. Att 
ändra personalens anställningsförhållanden 
till arbetsavtalsförhållanden med stöd av den 
föreslagna lagen skulle ha kunnat påverka 
särskilt i sådana situationer att man till följd 
av sparkraven är tvungen att säga upp perso-
nal under Naturresursinstitutets första år. 
Skyldigheten att återanställa uppsagda perso-
ner beror på typen av anställningsförhållan-
det. Typen av anställningsförhållandet på-
verkar också lönen under sjukledigheten. Det 
handlar om en ändring som inverkar på per-
sonens ställning på ett sådant sätt att man an-
såg att det inte var möjligt att genomföra 
ändringen med stöd av lagstiftning utan ett 
nytt samråd och grundlig beredning. 

När Naturresursinstitutet inrättas kan per-
soner i tjänsteförhållande med eget samtycke 
övergå från ett tjänsteförhållande till ett ar-
betsavtalsförhållande. Denna möjlighet ges 
till tjänstemän som övergår till Naturresurs-
institutet genast efter att den högsta ledning-
en är vald och personernas uppgiftsbeskriv-
ningar fastställda. Ändringen av typen av an-
ställningsförhållande kräver att personen ger 
sitt samtycke därtill. Uppgifter som innehål-
ler utövning av offentlig makt, beredning och 
avgörande av förvaltningsbeslut och faktisk 
förvaltningsverksamhet medräknade, utförs 
dock av personer i tjänsteförhållande. När 
organiseringen av Naturresursinstitutets och 
personalens uppgifter är fastställda, är målet 
att personer som har samma eller liknande 
uppgifter har ett likadant anställningsförhål-
lande och att endast de som sköter uppgifter 
som innehåller utövning av offentlig makt 
står i tjänsteförhållande. 

När lagen om Naturresursinstitutet som in-
går i propositionen träder i kraft upphör de 
sammanslagna verkens ämbetsverkspecifika 
tjänste- och arbetskollektivavtalen att gälla. 
Naturresursinstitutet följer statens kollektiv-
avtal och hör till förhandlingssystemet för 
dessa avtal. De gällande avtalen på central 
nivå gäller det nya institutet. Villkoren för 
anställningsförhållanden kan preciseras ge-
nom avtal på ämbetsverksnivå. Om dessa 
villkor förhandlas och avtalas mellan Natur-
resursinstitutet och de berörda personalorga-
nisationerna. 

För det inrättade forskningsinstitutet för-
handlas ett nytt lönesystem. Det centrala må-
let är att bygga upp ett lönesystem som stöd-
jer institutets resultatgivande verksamhet. 
Den överförda personalens lönenivå tryggas 
enligt det som avtalats i de statliga tjänste- 
och arbetskollektivtalen på central nivå. Må-
let är att uppnå en överenskommelse eller 
åtminstone ett förhandlingsresultat innan Na-
turresursinstitutet inleder verksamheten. Det 
ska också förhandlas fram avtal om organise-
ring av förtroendepersonsverksamheten och 
samarbetet samt samarbetet inom arbetar-
skyddet.  I  besluten om  arbetstidsform  och 
-system fästs särskild vikt vid Naturresursin-
stitutets funktionella behov. 
 
4.3 Konsekvenser för företagen 

Propositionen har inte några direkta funk-
tionella eller ekonomiska konsekvenser för 
företagen eller näringslivet. Det antas dock 
att centraliseringen av livsmedels- och natur-
resursstatistiken har positiva effekter när det 
gäller företagens belastning i samband med 
att lämna uppgifter. Detta sker genom att 
man utvecklar verksamheten. En samordnad 
servicestruktur och god dataarkitekturkompe-
tens underlättar företagens administrativa be-
lastning. Den administrativa bördan kan 
minskas genom prioritering av statistiska 
uppgifter, kombinering av insamlingar av 
uppgifter, en effektiv planering av urval en-
ligt det nya statistikframställningssystemet, 
en effektivare användning av administrativa 
material och klarläggning av gränsytorna 
mellan statistikframställningen och uppfölj-
ningen.  Statistikcentralen ska också tillhand-
anhålla Naturresursinstitutet informationsin-
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samlingstjänster och institutet ska utreda 
möjligheterna att utnyttja Statistikcentralens 
företagsinformationssystem och koordina-
tionsregister över insamling av företagsin-
formation. Då är det eventuellt möjligt att 
förena insamlingar av uppgifter. 

Allt som allt ska en övergripande forsk-
ningshelhet inom jord- och skogsbruket, vat-
tenhushållningen och livsmedelsekonomin 
hjälpa att betjäna aktörerna på ett effektivare 
sätt än tidigare och ge enskilda kunder mer 
helhetstäckande lösningar på frågor som 
gäller verksamhetsområdet. Vidare är det 
möjligt att skapa större möjligheter för en 
ekologiskt hållbar företagsverksamhet och 
produktionsekonomi. En helhetsbetonad han-
tering av naturresursdata och kompetens ger 
större effekter jämfört med tidigare. 
 
 
4.4 Konsekvenser för myndigheterna  

Propositionen stödjer anpassning och ut-
veckling av funktionerna som samlas i Natur-
resursinstitutet inför de ändringar som följer 
av till exempel totalreformen av den statliga 
forskningsfinansieringen. Naturresursinstitu-
tet ska anpassa verksamheten på grund av de 
åtgärder som man beslutat om i samband 
med totalreformen. Fram till år 2017 kommer 
Naturresursinstitutets anslag att minska med 
19,1 miljoner euro jämfört med 2013 års 
budget (de sammanslagna institutens anslag 
sammanlagt, innehåller inte Tikes statistik-
verksamhet). Med andra ord kommer drifts-
utgiftsanslaget att minska med ca 20 procent 
fram till år 2017. För detta har man förberett 
sig genom ett ekonomi- och strukturprogram 
som innehåller anpassningsåtgärder för verk-
samhetsställena, infrastrukturen och persona-
len. Framför allt innehåller programmet ett 
mål om verksamhetens ökade lönsamhet och 
kostnadseffektivitet. 

I första hand är målet att kompensera om-
världens förändring genom en större andel 
kompletterande finansiering, såsom forsk-
ningsfinansiering. Omorganiseringen ökar 
kostnader i början. Fusionens synergifördelar 
och besparingar uppkommer på längre sikt. 
Anpassning till ramarna kräver också färdig-
het för strukturella förändringar. Även vid 
förändringarna är målet att trygga utförandet 

av kärnuppgifterna och personalens ställning. 
I Naturresursinstitutet ska institutens sam-
manlagda antal årsverken minskas på ett kon-
trollerat sätt, men anpassningsåtgärderna ska 
i främsta hand handla om naturlig avgång. 
Det är inte möjligt att helt och hållet undgå 
sparåtgärder som gäller personalen om 
minskningen av driftsutgifter inte kan balan-
seras genom kompletterande finansiering. 
Naturresursinstitutets verksamhet bygger 
också i fortsättningen på ett starkt regionalt 
nätverk av verksamhetsställen trots att nät-
verkets struktur måste förtätas. I samband 
med detta förenklas infrastrukturen och fasta 
kostnader ändras till rörliga kostnader genom 
avtals- och samarbetssystem. Forskningens 
resurser och höga kompetensnivå ska tryg-
gas. Trots knappa resurser vill man säkerstäl-
la kompetensen att ordna extern forsknings-
finansiering genom att reservera tillräckliga 
resurser för forskningens självfinansierings-
andel, för ansökan om finansiering samt pla-
nering och genomförande av forskningspro-
jekt.  Myndighetsuppgifterna ges prioritet, 
resurser avsätts för kärnuppgifter och syner-
gifördelar söks inom den nya organisationen 
med hjälp av utvecklade handlingssätt. Ge-
nom LYNET-samarbete försöker man finna 
nya möjligheter för att utveckla funktionerna, 
vilket ska förbättra effektiviteten. På det fö-
reslagna sättet förenade och centraliserade 
resurser och uppgifter ger allt som allt insti-
tuten bättre möjligheter att anpassa sig till de 
minskande driftsutgiftsanslagen, konkurren-
sen om forskningsfinansieringen och utveck-
lingen av funktionerna. 

Propositionen inverkar inte omedelbart på 
de sammanslagna institutens struktur, men 
ger betydande möjligheter att utveckla struk-
turen för verksamhetsställena. Det nya insti-
tutets nätverk av verksamhetsställen täcker 
hela landet. Vid tidpunkten för utarbetandet 
av propositionen hade organisationerna, som 
bildar Naturresursinstitutet, funktioner på 38 
orter. Fyra av dessa ställen var gemensamma. 
De uppgifter som dessa verksamhetsställen 
och -punkter utför tjänar antingen landsom-
fattande eller regionalt. Målet med centralise-
ring och/eller decentralisering av verksamhe-
ten är jämlikhet och effektivitet med tanke på 
hela landet. 



 RP 33/2014 rd  
  

 

18 

Propositionen har också konsekvenser för 
andra myndigheter. Den gör jord- och skogs-
bruksministeriets resultatstyrning klarare och 
enklare. Nuförtiden sker resultatstyrningen 
av alla tre verken bland annat genom separa-
ta resultatavtal. I fortsättningen är resultat-
styrningen enhetligare och ligger på ett mer 
strategiskt plan än tidigare. Resultatstyrning-
en är mer övergripande i förhållande till pro-
duktionen av information om förnybara na-
turresurser. Naturresursinstitutets arbete i 
sammanslutningen för naturresurs- och mil-
jöforskningen fortsätter enligt det gällande 
verksamhetskonceptet. 

MTT, Metla och VFFI och Tikes statistik-
framställning tjänar olika myndigheter på 
många olika sätt. Om tjänsterna avtalas årli-
gen i resultatavtal mellan jord- och skogs-
bruksministeriet och verken samt vid det re-
gelbundna resultatstyrningsförfarandet. Yt-
terligare ingår verken delvis serviceavtal med 
varandra om statistikframställningen och se-
parata serviceavtal med Statistikcentralen. 
Det nya institutet förenklar denna serviceav-
talsstruktur och kan också betjäna myndighe-
ter på ett mera helhetstäckande sätt. Det nya 
institutet förenklar också Statistikcentralens 
koordinationsuppgifter inom statistikfram-
ställningen samt förbättrar rapporteringen till 
Statistikcentralen om verkens statistikfram-
ställning när antalet producenter som fram-
ställer Finlands officiella statistik minskar. 
Det nya institutet lättar dessutom samarbets-
strukturerna mellan de olika organisationerna 
och effektiviserar beredningen av det interna-
tionella inflytandet och EU-inflytandet. 
Sammanslagningen och harmoniseringen av 
produktionen av naturresurs- och livsmedels-
statistiken betjänar bättre dagens informa-
tionsanvändare. Därtill kan man på ett pro-
duktivt sätt utveckla nya tjänster efter använ-
darnas behov, identifiera nya användare, 
producera statistiska uppgifter för nya infor-
mationsbehov genom att använda kompatibla 
datalager och öppna data. Propositionen kon-
kretiserar rekommendationerna för statistik-
samarbete och ett gemensamt verksamhets-
koncept för naturresurs- och livsmedelsstati-
stiken som arbetsgruppen som berett utveck-
ling, sammanslagning och regionalisering av 
finansministeriets miljö-, naturresurs- och 
energistatistik har gett (FM 24/2011). 

4.5 Andra samhälleliga konsekvenser 

Propositionen har inte några direkta miljö-
konsekvenser eller konsekvenser för kom-
munernas ekonomi, medborgarnas ställning 
eller verksamhet i samhället. Propositionen 
har inte heller konsekvenser för jämställdhe-
ten mellan män och kvinnor. 

Syftet med att inrätta Naturresursinstitutet 
är att skapa en bred och mångvetenskaplig 
forskningsmiljö som är en inspirerande och 
lockande samarbetspart och en konkurrens-
kraftig arbetsgivare.  Det nya institutets bre-
da regionala nätverk av verksamhetsställen 
förbättrar personalens möjligheter till regio-
nal mobilitet. Propositionen skapar också nya 
möjligheter till att på regional nivå påverka 
och förbättra landsbygdens livskraft. 

Ett av målen med Naturresursinstitutet är 
att man vill förbättra den finska forskningens 
internationella konkurrenskraft. Ett diversifi-
erat kunskapsunderlag och en växande kritisk 
massa skapar förutsättningar för ett bredare 
internationellt inflytande och en effektivare 
användning av EU-finansieringskällor och 
internationella finansieringskällor. En starka-
re internationell verksamhet stödjer också ut-
veckling av den inhemska forskningskompe-
tensen. 

De vetenskapliga och samhälleliga effek-
terna av Naturresursinstitutets verksamhet är 
ganska långt resultat av hur effektivt man 
kan omvandla ny information och kompetens 
till produkter och tjänster. En god identifie-
ring av kunder och skötsel av kundrelationer 
samt produktion av tjänster mer kundoriente-
rat är av större vikt än tidigare när offentlig 
finansiering sinar och konkurrensen om såväl 
om den fria forskningsfinansieringen som om 
den kommersiella serviceproduktionen växer.  

Naturresursinstitutets verksamhetsidé går 
ut på att erbjuda kunderna kompetens, pro-
dukter och tjänster som är resultat från ett ve-
tenskapligt arbete och utveckling av teknolo-
gin samt att genom en kundnära verksamhet 
skapa mervärde för en naturresursbaserad 
hållbar näringsverksamhet. Därför satsar man 
särskilt på överföring av kunskap och tekno-
logi och stärker verksamhetens strategiska 
ställning jämfört med nuläget. Målet med 
propositionen är att förbättra innehållet i och 
tillgången till institutets tjänster med hjälp av 
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en mer övergripande hantering av naturre-
sursdata och kompetens. 

Inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde har inletts ett för hela för-
valtningsområdet gemensamt program för 
öppna data. Projektet Luhti 2015 har utrett 
användningen av statistikens mikromaterial 
för vetenskaplig forskning. Publiceringen av 
statistiska uppgifter och forskningstjänsterna 
utvecklas vidare. Statistikproducenterna ska 
öppna det statistiska material som går att 
öppna på enhetsnivå inom ramen för statis-
tisk röjandekontroll. Användningen av statis-
tiskt material för vetenskaplig forskning 
främjas i Naturresursinstitutet genom att man 
använder öppna data och utvecklar servicen 
till forskare. Allt detta bidrar till användning-
en av den insamlade statistiska informationen 
i nationella och internationella forsknings-
projekt. Elektroniska statistiktjänster tjänar 
brett samhället och dess olika aktörer. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Beredningen har dock 
skett i intensivt samarbete med projektorga-
nisationen för inrättandet av Naturresursinsti-
tutet. I projektet för att inrätta Naturresursin-
stitutet deltar företrädare för ledningen och 
personalen för de forskningsinstitut som ska 
slås samman samt jord- och skogsbruksmini-
steriet.  Förslagets innehåll följer långt det 
beredningsarbete som utförts inom projektet. 
Utkastet till proposition har behandlats av 
projektets styr- och ledningsgrupper, projek-
tets samarbetsgrupp samt samarbetsorganet 
för jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde. Om propositionens innehåll 
har också förhandlats med statens arbets-
marknadsverk. 

Följande instanser har uppmanats att lämna 
in utlåtanden om utkastet till regeringens 
proposition: statsrådets kansli, finansministe-
riet, justitieministeriet, miljöministeriet, ar-
bets- och näringsministeriet, undervisnings- 
och kulturministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet, Statistikcentralen, Finlands 
miljöcentral SYKE, Livsmedelssäkerhets-
verket, Lantmäteriverket, Geodetiska institu-
tet, jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral, Landsbygdsverket, 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Vilt- 
och fiskeriforskningsinstitutet, Forsknings-
centralen för jordbruk och livsmedelsekono-
mi, Skogsforskningsinstitutet, Forststyrelsen, 
Finlands viltcentral, Finlands skogscentral, 
Renbeteslagens förbund, Finlands Akademi, 
Teknologiska forskningscentralen VTT, TE-
KES, Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKO ry, Förbundet för den offentliga 
sektorn och välfärdsområdena JHL, Lönta-
garorganisationen Pardia, Näringslivets cen-
tralförbund EK, Livsmedelsindustriförbun-
det, Skogsindustrin rf, Jord- och skogsbruks-
producenternas centralförbund MTK, Svens-
ka lantbruksproducenternas centralförbund 
SLC r.f., Skogsbrukets utvecklingscentral 
TAPIO, Pro Agria-centralernas förbund, Fin-
lands naturskyddsförbund rf, Centralförbun-
det för fiskerihushållning, Finlands kommun-
förbund, Finlands jägarförbund, Rådet för 
yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Rådet 
för forskningsinstitutens direktörer TUNE, 
Aalto-universitetet, Åbo Akademi samt uni-
versiteten i Helsingfors, Östra Finland, Lapp-
land, Jyväskylä, Uleåborg, Vasa, Åbo och 
Tammerfors. 

En sammanfattning av utlåtandena har pub-
licerats i statsrådets projektregister HARE. 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Förutom propositionen finns följande re-
geringspropositioner under behandling i riks-
dagen som har samband med regeringens 
proposition om inrättandet av Naturresursin-
stitutet: 

Regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av lagen om Lantmäteriver-
ket och till vissa andra lagar som har sam-
band med den innehåller lagförslag som sam-
lar informations- och geodatauppgifterna 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde till Lantmäteriverket. Detta 
innebär att Tikes och Geodetiska institutets 
uppgifter och funktioner överförs till Lant-
mäteriverket. Tikes övriga uppgifter än de 
som ingår i denna regeringsproposition, dvs. 
statistikmyndighetsuppgifterna och de upp-
gifter som gäller uppföljning av jordbruks-
produkternas priser, övergår till Lantmäteri-
verket. Dessa uppgifter är särskilt sektors-
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kopplade expertuppgifter inom IT-
förvaltningen. I fortsättningen ska Lantmäte-
riverket således producera IT-förvaltningens 
experttjänster även för Naturresursinstitutet. 

I regeringens proposition med förslag till 
lag om fiske och till vissa andra lagar som 
har samband med den ingår bestämmelser 
om Naturresursinstitutets uppgifter som hän-
för sig till övervakning av kommersiellt fiske 
på inre vatten. 

I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till miljöskyddslag och till lagar 
om ändring av vissa lagar som har samband 
med den (RP 214/2013 rd.) finns en bestäm-

melse där det föreslås uppgifter för Forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi. En motsvarande bestämmelse ingår 
i 24 § i den gällande miljöskyddslagen. Lag-
förslaget som gäller ändring av denna para-
graf ingår i den här propositionen. Beroende 
på hur behandlingen av regeringspropositio-
nerna går framåt ska den pågående reformen 
av miljöskyddslagen beaktas vid behandling-
en av innehållet i lagförslaget nr 10. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om Naturresursinstitutet 

1 §. Verksamhetsområde. I paragrafen före-
slås bestämmelser om Naturresursinstitutets 
verksamhetsområde och administrativa ställ-
ning. Till Naturresursinstitutets verksamhets-
område hör enligt paragrafens 1 mom. att 
främja välbefinnandet och landsbygdens 
livskraft samt en konkurrenskraftig närings-
verksamhet som bygger på en hållbar an-
vändning av förnybara naturresurser. När det 
gäller landsbygdens livskraft täcker verk-
samhetsområdet förutom förvaltning och 
hållbar användning av förnybara naturresur-
ser även landsbygden som livsmiljö, det lo-
kala utvecklingsarbetet och landsbygdens 
näringsverksamhet på ett övergripande sätt. 
Verksamhetsområdet omfattar MTT:s, Met-
las och VFFI:s nuvarande uppgifter och be-
skriver verkets skillnader jämfört med verk-
samhetsområdena för andra statliga sektor-
forskningsinstitut. I paragrafens 2 mom. de-
finieras Naturresursinstitutets administrativa 
ställning. Naturresursinstitutet hör till jord- 
och skogsbruksministeriets förvaltningsom-
råde. 

2 §. Uppgifter. Paragrafens 1 mom. inne-
håller bestämmelser om Naturresursinstitu-
tets huvudsakliga uppgifter inom institutets 
verksamhetsområde. Uppgifterna motsvarar 
de sammanslagna forskningsinstitutens nuva-
rande uppgifter. I paragrafen tas på allmän 
nivå in sådana Naturresursinstitutets uppgif-
ter om vilka inte föreskrivs någon annanstans 
i lag. För att bidra till den på förnybara natur-
resurser baserande näringsverksamheten och 
välbefinnandet samt landsbygdens livskraft 
bedriver Naturresursinstitutet vetenskaplig 
forskning, överföring av kunskap och tekno-
logi samt tillhandahåller experttjänster för att 
användas till stöd vid det samhälleliga be-
slutsfattandet. Ytterligare framställer institu-
tet statistik över verksamhetsområdet om 
uppgiften inte hör till någon annan myndig-
het, såsom till exempel Statistikcentralen. 
Vidare ska Naturresursinstitutet utföra till 
verksamhetsområdet hörande genresursupp-
gifter. För sin verksamhet ska Naturresursin-

stitutet föra register och främja internationellt 
samarbete. Om Naturresursinstitutets övriga 
offentliga förvaltningsuppgifter och särskilt 
om uppgifter som innehåller utövande av of-
fentlig makt föreskrivs någon annanstans i 
lag. Institutet ska dessutom utföra uppgifter 
som jord- och skogsbruksministeriet särskilt 
bestämmer. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om Natur-
resursinstitutets uppgift att arbeta som stati-
stikmyndighet enligt statistiklagen. Avsikten 
är att förvaltningsområdets statistik som ba-
serar sig på Europeiska statistiksystemet och 
andra internationella skyldigheter centralise-
ras till Naturresursinstitutet. Samtidigt utvid-
gas statistikmyndighetsrollen på det sättet 
som beskrivs nedan i lagförslaget till livsme-
dels- och naturresursstatistik. 

3 §. Naturresursinstitutets organisation 
och ledning. I paragrafen finns bestämmelser 
om grunderna för Naturresursinstitutets or-
ganisation och ledarskapssystem. Paragrafens 
1 mom. gäller organisationens grunder. Na-
turresursinstitutets organisation består av 
landsomfattande enheter med resultatansvar 
samt funktioner som täcker institutets hela 
verksamhetsområde. Om direktörer för enhe-
terna och processerna och deras behörighets-
villkor utfärdas närmare bestämmelser ge-
nom förordning av statsrådet. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs också om 
organisering av statistikuppgifterna i Natur-
resursinstitutet. Bestämmelserna om systemet 
för europeisk statistik, i synnerhet artikel 2 i 
förordningen om europeisk statistik samt 
uppförandekoderna om dess tolkning kräver 
att organiseringen av de statistikuppgifter 
som hör till statistiksystemet sker så att man 
tryggar statistikväsendets yrkesmässiga obe-
roende, opartiskhet och förtrolighet. Enligt 
2 § 2 mom. i statistiklagen ska statistikmyn-
digheterna vara yrkesmässigt oberoende när 
de sköter uppgifter som omedelbart anknyter 
till utveckling, framställning och spridning 
av statistik. Dessa myndigheter ska arbeta 
opartiskt, objektivt, tillförlitligt och kost-
nadseffektivt samt se till att statistiksekretes-
sen iakttas. Samma krav gäller för all fram-
ställning av statistik. 
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Ytterligare ska statistikmyndigheterna en-
ligt artikel 20 i förordningen om europeisk 
statistik vidta alla rättsliga, administrativa, 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
se till att det fysiska och logiska skyddet av 
konfidentiella uppgifter säkerställs. Säker-
ställandet sker klarast i en sådan organisa-
tionsenhet som inte har till uppgift att sköta 
andra än ovan nämnda uppgifter eller uppgif-
ter som enligt uppförandekoderna avseende 
europeisk statistik eller internationella re-
kommendationer är relaterade till statistik-
myndighetsuppgifterna. Betydelsen av sam-
bandet mellan statistikframställningen och 
forskningen samt samanvändningen av data-
lager erkänns och de främjas inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 23 i förordningen 
om europeisk statistik och 3 § i statistiklagen. 
Naturresursinstitutets verksamhet är mycket 
mångsidig, och uppgiftsområdet för institu-
tets enheter gäller inte enbart vetenskaplig 
forskning. 

Således ska det byggas upp strukturer där 
enheten som utför statistikmyndighetsuppgif-
ter kan administrativt och funktionellt avskil-
jas från forskningsorganisationens övriga en-
heter som vid sidan av vetenskaplig forsk-
ning också utför administrativa uppgifter el-
ler tillhandahåller avgiftsbelagda experttjäns-
ter till exempel företag. För att utföra stati-
stikuppgifterna har Naturresursinstitutet en 
från institutets övriga uppgifter administrativt 
fristående och självständig enhet med resul-
tatansvar. Detta i syfte att säkerställa stati-
stikuppgifternas yrkesmässiga oberoende och 
opartiskhet på ett sätt som är transparent 
både med tanke på dem som övervakar stati-
stikmyndighetsverksamheten och dem som är 
uppgiftsskyldiga. Enheten leds av statistikdi-
rektören som ansvarar för att den statistik 
som hör till Naturresursinstitutets uppgifter 
framställs på ett kvalitativt och resultatrikt 
sätt. Statistikenheten underlyder generaldi-
rektören, men beslutsfattandet som gäller att 
utveckla, framställa och sprida statistik hör 
emellertid till statistikdirektörens särskilda 
beslutanderätt. Om statistikdirektörens upp-
gifter och beslutanderätt utfärdas närmare 
bestämmelser genom förordning av statsrå-
det. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om gene-
raldirektörens ställning och uppgifter. Natur-

resursinstitutet leds av generaldirektören som 
ansvarar för verksamhetens resultat och ef-
fektivitet och fastställer institutets arbetsord-
ning. 

De sammanslagna forskningsinstituten har 
direktioner. Enligt paragrafens 3 mom. till-
sätter statsrådet en direktion som stödjer Na-
turresursinstitutets strategiska ledning. Därtill 
får Naturresursinstitutet tillsätta delegationer 
som är nödvändiga för att utföra uppgifterna. 
Närmare bestämmelser om direktionens upp-
gifter och beslutanderätt utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

4 §. Utnämning av generaldirektören och 
generaldirektörens behörighetsvillkor. Enligt 
paragrafens 1 mom. utnämns generaldirektö-
ren av statsrådet. Enligt paragrafens 2 mom. 
är generaldirektörens behörighetsvillkor hög-
re högskoleexamen, sådan mångsidig erfa-
renhet som uppgiften kräver samt i praktiken 
visad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap. 

5 §. Beslutanderätt. I paragrafen föreskrivs 
om beslutanderätt. Generaldirektören avgör 
de ärenden som hör till Naturresursinstitutet 
om det inte föreskrivits eller genom en ar-
betsordning bestämts att någon annan ska 
avgöra dem. Generaldirektören får i enskilda 
fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende 
som annars på basis av arbetsordningen ska 
avgöras av en underlydande tjänsteman. 
Denna rätt ska inte gälla ärenden som hör till 
statistikdirektörens beslutanderätt om vilka 
föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

6 §. Ingående av avtal och mottagande av 
donationer. I paragrafen föreskrivs om sök-
ning av finansiering som stödjer Naturresurs-
institutets verksamhet samt upphandling av 
tjänster. I första momentet ingår bestämmel-
ser om institutets rätt att sluta avtal för att ut-
föra uppgifter som hör till institutets verk-
samhetsområde. Dessa är forsknings-, utred-
nings- och statistikuppgifter samt genomfö-
rande av forskningsprogram. Naturresursin-
stitutet kan upphandla de tjänster som det 
behöver för att utföra sina uppgifter hos 
andra aktörer, såsom universitet, yrkes-
högskolor, forskningsinstitut, Statistikcentra-
len eller privata aktörer. Om det är frågan om 
Naturresursinstitutets föreskrivna förvalt-
ningsuppgifter får uppgifterna inte delegeras 
till en annan aktör genom avtal. Upphandling 
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av experttjänster sker inom ramen för budge-
ten. 

I paragrafens 2 mom. tas in en bestämmel-
se om Naturresursinstitutets möjlighet att er-
bjuda avgiftsbelagda tjänster för alla samar-
betspartner som kan komma på fråga. De 
sammanslagna institutens intäkter för av-
giftsbelagda tjänster är i dag ca nio miljoner 
euro. 

I paragrafens 3 mom. finns bestämmelser 
om Naturresursinstitutets rätt att ta emot do-
nationer. Donationerna får dock inte riskera 
utförandet av myndighetsuppgifterna på ett 
opartiskt och objektivt sätt. 

7 §. Avgifter. Enligt paragrafen ska på av-
gifterna som tas ut för Naturresursinstitutets 
prestationer tillämpas lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992). 

8 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Paragrafen innehåller bestämmelser om 
bemyndigande att genom förordning av stats-
rådet utfärda närmare bestämmelser om Na-
turresursinstitutets ledning, uppgifter, avgö-
rande av ärenden, den högsta ledningens 
uppgifter och val av personal samt titlar.  I 
förordningen ska också finnas närmare be-
stämmelser om tillsättande av en direktion, 
direktionens uppgifter och beslutanderätt. 

Bestämmelser om de områden som Natur-
resursinstitutet fokuserar på inom forskning 
och utveckling samt inom framställning av 
information och statistik utfärdas genom för-
ordning. I förordningen ska därtill tas in be-
stämmelser om framställning av information 
som gäller produktionsmiljöer inom jord- 
och skogsbruket och renskötseln, vilt- och 
fiskbestånd, vattnens och havets utveckling 
och tillstånd, uppföljning av främmande ar-
ter, klimatförändringen samt miljökonse-
kvenser av användningen av förnybara natur-
resurser.  Här avses produktion av annan in-
formation än den egentliga vetenskapliga 
forskningen. I förordningen föreskrivs också 
om uppgifter som hänför sig till skydd och 
hållbar användning av genresurser. 

Närmare föreskrifter om organisering av 
Naturresursinstitutets funktioner och uppgif-
ter, verksamhetsställen och beslutanderätt 
ges enligt 2 mom. genom en arbetsordning. 

9 §. Ikraftträdande. Den föreslagna lagen 
avses träda i kraft den 1 januari 2015. I para-
grafens 2 mom. föreskrivs om upphävande 

av lagarna om forskningscentralen för jord-
bruk och livsmedelsekonomi, vilt- och fiske-
riforskningsinstitutet samt Skogsforsknings-
institutet. 

I propositionen ingår i regel lagförslag om 
ändringar som ska göras i speciallagstift-
ningen. Så har man gjort i alla de fall där Na-
turresursinstitutet ges behörighet att utföra en 
förvaltningsuppgift. Om helheter som hör till 
Naturresursinstitutets uppgifter föreskrivs i 
vissa fall genom förordning av ministeriet el-
ler i vissa fall ingår föreskriften i ministeriets 
beslut enligt den gamla grundlagen. På grund 
av den övergångsperiod som man behöver 
för att ändra lagstiftningen föreslås det i pa-
ragrafens 3 mom. en bestämmelse att de hän-
visningar i andra lagar eller förordningar till 
lagen som nämns i 2 mom. avser efter lagför-
slagets ikraftträdande hänvisningar till den 
föreslagna lagen. På samma sätt ska hänvis-
ningar till forskningscentralen för jordbruk 
och livsmedelsekonomi, vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet eller Skogsforskningsin-
stitutet avse Naturresursinstitutet efter att la-
gen har trätt i kraft. 

10 §. Övergångsbestämmelser om skötseln 
av uppgifter. I paragrafen föreskrivs om 
övergångsordningar som gäller inrättandet av 
Naturresursinstitutet. Avsikten är att Naturre-
sursinstitutet fortsätter MTT:s, VFFI:s och 
Metlas verksamhet. Ärenden som vid ikraft-
trädandet av den föreslagna lagen är under 
behandling vid dessa verk, gällande förbin-
delser och avtal samt de rättigheter och skyl-
digheter som följer av dem överförs enligt 1 
mom. till Naturresursinstitutet. Bestämmel-
sen gäller inte tjänste- och arbetskollektivav-
talen som tillämpas i de sammanslagna ver-
ken. De överförs inte enligt den föreslagna 
bestämmelsen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs dessutom 
om övergångsordningar som rör statistikupp-
gifterna. Ärenden som gäller statistikmyn-
dighetsverksamheten och som är anhängiga 
när den föreslagna lagen träder i kraft samt 
gällande förbindelser och avtal och de rättig-
heter och skyldigheter som följer av dem 
övergår till Naturresursinstitutet. Bestämmel-
sen gäller också annan statistik än den som 
institutet upprätthåller som statistikmyndig-
het samt prisuppföljning av jordbruksproduk-
ter. 
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Bestämmelsens syfte är att säkerställa en 
fortsatt verksamhet. I regel är målet att för-
nya institutens, som bildar Naturresursinsti-
tutet, gällande avtal innan den föreslagna la-
gen träder i kraft. På detta sätt görs i situatio-
ner då avtalet enligt avtalsvillkoren ska sägas 
upp eller ändras på grund av en omorganise-
ring eller då ändring av avtalet är nödvändig 
med tanke på verksamheten. Den föreslagna 
övergångsbestämmelsen tillämpas om inte 
något annat följer av innehållet i avtalen och 
förbindelserna. Avsikten är inte heller att 
ändra innehållet i de avtal och förbindelser 
som ingåtts före ikraftträdandet av den före-
slagna lagen om parterna i ett avtal eller för-
bindelse uttryckligen har velat förbereda sig 
för ändringar i den andra avtalspartens orga-
nisationsstruktur. Vid tolkningen av grundla-
gen har man varit negativ till retroaktiva in-
grepp i avtalsförhållandena trots att vissa un-
dantag har tillåtits (GrUU 5/2002 rd.). Att 
Naturresursinstitutet blir avtalspart försvagar 
inte i princip den andra avtalspartens ställ-
ning. Till Naturresursinstitutet övergår 
MTT:s, Metlas och VFFI:s uppgifter, perso-
nal och kunnande samt egendom som dessa 
besitter. Att institutet blir avtalspart innebär 
således inte någon principiell eller ur konse-
kvenssynpunkt väsentlig förändring i den 
nuvarande situationen med tanke på avtals-
parterna (GrUU 33/1998 rd.). 

11 §. Personalens ställning vid inrättandet 
av Naturresursinstitutet. I paragrafen ingår 
bestämmelser om övergångsordningar som 
gäller personalen. Vid inrättandet av Naturre-
sursinstitutet iakttas enligt paragrafens 1 
mom. 5 a—5 c § i tjänstemannalagen. En 
närmare redogörelse för bestämmelsernas in-
nehåll och tillämpning finns ovan i kap. 4.2. 
Bestämmelserna tillämpas endast på tjänste-
män. 

I paragrafens 2—5 mom. föreskrivs om 
övergångsordningar som gäller personalen i 
arbetsavtalsförhållande. Avsikten är att tryg-
ga personalens jämlikhet så att omställnings-
skyddet tillämpas enligt principerna i tjäns-
temannalagens 2 kap. oberoende av typen av 
anställningsförhållande. Enligt paragrafens 2 
mom. övergår den personal i arbetsavtalsför-
hållande som när den föreslagna lagen träder 
i kraft arbetar med statistikuppgifter i Metla, 
VFFI, MTT och jord- och skogsbruksmini-

steriets informationstjänstcentral till Naturre-
sursinstitutet i arbetsavtalsförhållande. Per-
soner i arbetsavtalsförhållande för viss tid 
övergår till Naturresursinstitutet för den tid 
som återstår vid övergångstidpunkten. En 
motsvarande bestämmelse finns i tjänste-
mannalagens 5 a § 1 och 2 mom. 

När det gäller anställningsförmånerna an-
ses det enligt paragrafens 3 mom. att anställ-
ningsförhållandet för den personal som över-
går till Naturresursinstitutet har fortgått hos 
staten utan avbrott. Det rör sig om till exem-
pel överföring av före den förslagna lagens 
ikraftträdande intjänade semesterdagar eller 
semesterpengar. 

Enligt paragrafens 4 mom. får en person i 
arbetsavtalsförhållande överföras utan sam-
tycke om personen flyttas inom eller till 
pendlingsregionen. Med pendlingsregion av-
ses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). En 
motsvarande bestämmelse finns i tjänste-
mannalagens 5 a § 3 mom. 

I paragrafens 5 mom. föreslås en hänvis-
ning till de gällande arbetskollektivavtalen 
och lagstiftningen som tillämpas på arbetsav-
talsförhållanden. 
 
1.2 Lag om livsmedels- och naturresurs-

statistik 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafen fö-
reskrivs om lagens tillämpningsområde. La-
gen gäller Naturresursinstitutets arbete som 
statistikmyndighet enligt statistiklagen. I la-
gen ingår bestämmelser om framställning av 
statistik som hör till statistikmyndighetsverk-
samheten. 

Tillämpningsområdet för den gällande la-
gen om landsbygdsnäringsstatistik omfattar 
statistik som gäller bedrivande av gårdsbruk 
och trädgårdsodling, handel och förädling i 
anslutning därtill samt andra landsbygdsnär-
ingar. I lagförslaget föreslås att statistikmyn-
dighetsuppgiften utvidgas så att den täcker 
viss statistik som rör fiskerihushållning, sko-
garnas ekonomiska tillvaratagande, virkes-
handel och skydd av skog. 

Enligt paragrafens 2 mom. tillämpas lagen 
också på statistiska uppgifter som samlats in 
i samband med registerföringen enligt lagen 
om landsbygdsnäringsförvaltningens infor-
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mationssystem (284/2008). Närmast är det 
frågan om principerna för utlämnande av re-
gisteruppgifter som samlats in för statistiska 
ändamål och som Tike upprätthåller för sta-
tistiska ändamål. En motsvarande bestäm-
melse finns i lagen om landsbygdsnäringssta-
tistik. 

På grunderna för insamling av uppgifter för 
statistiska ändamål, bland annat uppgifternas 
avgiftsfrihet, på organisering, bearbetning 
och framställning av statistik samt konfiden-
tiell behandling och utlämnande av uppgifter 
tillämpas statistiklagen om inte något annat 
föreskrivs i den föreslagna lagen. En sådan 
specialbestämmelse ingår i lagförslagets 4 §. 

2 §. Livsmedels- och naturresursstatistik. I 
paragrafen föreskrivs om livsmedels- och na-
turresursstatistik som hör till Naturresursin-
stitutets uppgifter som statistikmyndighet. 
Detta gäller statistik som hör till det europe-
iska statistikprogrammet, det vill säga stati-
stik som framställs enligt EU:s statistikför-
ordningar, statistik som framställs på basis av 
olika internationella avtal och förbindelser 
samt statistik som direkt tjänar framställning 
av dessa ovan nämnda statistiska uppgifter. 
Till statistikmyndighetens uppgifter ska ock-
så höra viss samhällsmässigt viktig statistisk. 

Till statistikmyndighetens uppgifter hör 
också i fortsättningen den statistik som Tike 
framställer och som rör jordbrukets struktur, 
produktionsmetoder och -insatser, odling av 
åkergrödor, trädgårdsodling och husdjurs-
produktion, produktionens konsekvenser för 
miljön samt jordbruksprodukternas priser. 
Av den statistik som Tike framställer i dag 
hör till den statistik som statistikmyndigheten 
har befogenhet att producera i fortsättningen 
också statistiken över livsmedelsäkerhet. Na-
turresursinstitutet framställer dessutom som 
statistikmyndighet statistiska uppgifter om 
kommersiellt fiske, vattenbruk och fiskeri-
produktmarknader och -handel som för till-
fället framställs av VFFI. Av den statistik 
som nu hör till Metla omfattar statistikmyn-
dighetsuppgiften statistiken över tillvarata-
gande av skog i ekonomiskt syfte, verksam-
het på virkesmarknad, skogsskydd och 
skogsvård. Statistikmyndighetsverksamheten 
omfattar också MTT:s statistik till EU över 
näringsbalans och priser för åkerarrendering 

som en del av jordbrukets produktionsinsat-
ser. 

3 §. Skyldighet att lämna uppgifter. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs och näringsidkar-
nas skyldighet att lämna uppgifter. Uppgif-
terna ska lämnas till Naturresursinstitutet 
som ansvarar för uppgifternas riktighet och 
insynsskydd enligt principerna i statistikla-
gen. Skyldigheten gäller fysiska personer och 
samfund som bedriver jordbruk och träd-
gårdsodling, fiske eller vattenbruk, förädling 
av eller handel med jordbruks- eller fiskeri-
produkter, skogsvård eller virkesproduktion, 
trädförädling eller virkeshandel. Bestämmel-
sen gäller också skogsägare. Skyldigheten 
gäller för statistikframställningen nödvändiga 
uppgifter om typen av den verksamhet som 
näringsidkaren bedriver, var den bedrivs, 
ägande- och besittningsförhållandena, pro-
dukterna, ekonomin samt de produktionsin-
satser som verksamheten förutsätter samt 
andra resurser och användningen av dem. 
Det föreslås att även fiskerihushållnings- och 
skogsbruksföretagare ska beröras av upp-
giftsskyldigheten till följd av statistikmyn-
dighetens utvidgade roll. Bestämmelsens in-
nehåll motsvarar Statistikcentralens före-
skrivna rättigheter att få information vid 
framställning av annan statistik än den som 
avses i 1 §. 

Statliga myndigheter och andra aktörer som 
utför offentliga förvaltningsuppgifter är trots 
sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna 
Naturresursinstitutet uppgifter som avses i 1 
mom. Enligt bestämmelsen ska uppgiftsskyl-
digheten utvidgas att utöver statliga myndig-
heter omfatta andra aktörer som utför offent-
liga förvaltningsuppgifter. Finlands skogs-
central är således skyldig att lämna uppgifter 
till den del centralen har fått uppgifterna i 
samband med en förvaltningsuppgift. Skyl-
digheten att lämna uppgifter är alltså begrän-
sad till uppgifter som aktörerna fått när de ut-
fört förvaltningsuppgifter. 

I 3 mom. föreslås en särskild skyldighet för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, nedan 
MELA, att lämna uppgifter. Detta överens-
stämmer med de gällande bestämmelserna. 

MELA ska trots sekretessbestämmelserna 
vara skyldig att för framställning av statistik 
enligt den föreslagna lagen lämna de uppgif-
ter som pensionsanstalten har om gårds-
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bruksenheter, besittningen av dem och anli-
tandet av avbytarservice för lantbruksföreta-
gare samt namn-, personnummer- och 
adressuppgifter för ägare och innehavare av 
gårdsbruksenheter i fråga om dem som be-
driver jordbruk och trädgårdsodling. 

4 §. Utlämnande av uppgifter för forskning 
eller statistiska utredningar. En motsvarande 
bestämmelse ingår i 3 § i lagen om lands-
bygdsnäringsstatistik. Syftet med bestämmel-
sen är att ge bredare möjligheter än statistik-
lagen att lämna ut uppgifter som samlats in 
med stöd av uppgiftsinsamlingsbefogenheten 
för forskning eller statistiska utredningar. 

Enligt 13 § i statistiklagen får uppgifter på 
basis av vilka ett statistiskt objekt kan identi-
fieras direkt inte lämnas ut för vetenskaplig 
forskning och statistiska utredningar som 
gäller samhällsförhållandena. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen får Naturresursinsti-
tutet dock också lämna ut med identifika-
tionsuppgifter försedda uppgifter om perso-
ners ålder, kön, utbildning och yrke, under 
förutsättning att den som får uppgifterna har 
rätt enligt personuppgiftslagen (523/1999) att 
samla in och lagra dessa uppgifter. 

5 §. Straffbestämmelser. I paragrafen finns 
bestämmelser om straff för försummelse av 
skyldigheten att lämna uppgifter eller att 
lämna felaktiga uppgifter eller meddelanden. 
Endast uppsåtliga brott är straffbara.  Till-
lämpningsområdet för bestämmelsen utvid-
gas jämfört med lagen om landsbygdsnär-
ingsstatistik i och med att kretsen av upp-
giftsskyldiga i 3 § utvidgas. Brottsbenäm-
ningen och straffbestämmelsens formulering 
har ändrats att följa de gällande lagtekniska 
anvisningarna. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om Natur-
resursinstitutets möjlighet att avstå från åt-
gärder för att ställa den brottmisstänkta under 
åtal om försummelsen eller lämnandet av fel-
aktiga uppgifter i sin helhet ska betraktas 
som uppenbart obetydliga. 

6 §. Ikraftträdande. Den föreslagna lagen 
avses träda i kraft den 1 januari 2015. 

Genom lagen upphävs lagen om lands-
bygdsnäringsstatistik. 
 
 
 
 

1.3 Statistiklagen 

2 §. Statens statistikväsen och myndigheter 
som framställer statistik. Definitionerna i pa-
ragrafens 2 mom. I paragrafens 1 mom. görs 
en ändring som följer av att statistikmyndig-
hetsuppgifterna överförs från Tike till Natur-
resursinstitutet. 
 
1.4 Lagen om växtskyddsmedel 

26�§. Statistikmyndigheter. I paragrafen 
förskrivs om de uppgifter som myndigheter 
som stamställer statistik över växtskyddsme-
del har. I paragrafen görs en ändring som föl-
jer av att statistikmyndighetsuppgifterna 
överförs från Tike till Naturresursinstitutet. 

27�§. Sakkunnigmyndigheter och sakkun-
niginrättningar. I paragrafens 1 mom. 1 
punkt görs en ändring som följer av att 
MTT:s och Metlas uppgifter som gäller kon-
troller av ämnen och preparat som är avsedda 
som växtskyddsmedel överförs till Naturre-
sursinstitutet. 

46�§. Avgifter. I paragrafens 3 mom. före-
slås en ändring som gäller överföring av 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentrals statistikmyndighetsuppgif-
ter till Naturresursinstitutet. Ytterligare görs 
en teknisk ändring som handlar om att hän-
visningen till skogsodlingsmaterialstatisti-
kens ställning som officiell statistik tas bort. 
 
1.5 Foderlagen 

15 §. Krav på märkning av foder. I paragra-
fens 4 mom. görs en ändring som följer av att 
MTT:s uppgift som gäller att definiera ener-
gi- och proteinvärden hos foder övergår till 
Naturresursinstitutet. 
 
1.6 Lagen om mätning av virke 

6�§. Naturresursinstitutet och de officiella 
mätarna. I paragrafen föreskrivs om Metlas 
uppgifter som gäller mätning av virke. Upp-
gifterna ska överföras till Naturresursinstitu-
tet. I uppgifternas innehåll föreslås inte några 
ändringar. 

7�§. Virkesmätningsdelegationen. I para-
grafen föreslås en ändring som följer av att 
Naturresursinstitutet inrättas. 
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9�§. Mätningsnämndens sammansättning. 
I paragrafen föreslås en ändring som följer av 
inrättandet av Naturresursinstitutet och över-
föring av Metlas virkesmätningsuppgifter. 

12 §. Befrielse från medlemskap i mät-
ningsnämnden. I paragrafen föreslås en änd-
ring som följer av inrättandet av Naturresurs-
institutet och överföring av Metlas virkes-
mätningsuppgifter. 

14�§. Kategorier av mätmetoder. Det fö-
reslås att paragrafens 3 mom. ändras så att 
föreskrifter om allmänna omräkningstal med-
delas av Naturresursinstitutet som tar över 
Metlas virkesmätningsuppgifter. 

29 §. Inledande av en officiell mätning. I 
paragrafens 1 mom. föreskrivs om ansökan 
om officiell mätning hos Metla. I fortsätt-
ningen sänds ansökan till Naturresursinstitu-
tet. 

32�§. Delgivning och arkivering av den 
officiella mätarens mätprotokoll. I paragra-
fens 3 mom. föreskrivs om arkivering av ori-
ginalprotokollet vid Naturresursinstitutet i 
stället för Metla. 

34�§. Anmälan om fabriksmätning. I para-
grafens föreskrivs om att anmälan om fa-
briksmätning i fortsättningen lämnas till Na-
turresursinstitutet i stället för Metla. 

38�§. Delgivning och arkivering av proto-
koll över inspektionsmätningar. Enligt para-
grafens 3 mom. ska originalprotokollet över 
en inspektionsmätning arkiveras vid Naturre-
sursinstitutet i stället för Metla. 

50�§. Mätningsnämndens protokoll och 
beslut. Paragrafens 4 mom. ändras så att mät-
ningsnämndens originalprotokoll arkiveras 
vid Naturresursinstitutet i stället för Metla. 

57�§. Betalning av mätningsnämndens 
kostnader. Enligt paragrafens 1 mom. tar Na-
turresursinstitutet över Metlas uppgifter som 
gäller betalning av mätningsnämndens kost-
nader. 

Enligt paragrafens 2 mom. fastställer jord- 
och skogsbruksministeriet storleken av 
arvodet per förrättningsdag för mätnings-
nämndens ordförande och medlemmar samt 
grunderna för ersättning av kostnaderna. Be-
stämmelsen är ny. En motsvarande bestäm-
melse ingick i den upphävda virkesmätnings-
lagen (364/1991). Enligt ministeriets beslut 
2008 som fattades med stöd av virkesmät-
ningslagen uppgick ordförandens arvode till 

220 euro och medlemmens arvode till 180 
euro.  Enligt beslutet betalas ordföranden och 
medlemmen dagtraktamente och ersättningar 
för rese- och logikostnader enligt grunderna i 
statens gällande tjänstekollektivavtal. 
 
1.7 Skogslagen 

12 §. Skogsbruk i skyddsskogar. Enligt 
ändringen i paragrafens 3 mom. överförs 
Metlas uppgift att följa upp förnyelsen av 
skyddsskogsområden till Naturresursinstitu-
tet.  
 
1.8 Skoltlagen 

11 §. Utplantering av fisk. I paragrafen 
görs ändringar som följer av inrättandet av 
Naturresursinstitutet. I fortsättningen kan ut-
planteringsuppgifterna överföras från VFFI 
till Naturresursinstitutet. 
 
1.9 Lagen om en marknadsordning för 

jordbruksprodukter  

42 §. Behörig myndighet vid anmälan av 
uppgifter samt anmälningsförfaranden. För-
utom socker hör sammanställning och leve-
rans av prisrapporter om jordbruksprodukter 
till berörda EU-institutioner till Tikes uppgif-
ter. Enligt paragrafens 1 mom. övergår pris-
rapporteringsuppgifterna till Naturresursinsti-
tutet. 

85 §. Administrativa tvångsmedel som 
anknyter till prisrapporter. I paragrafens fö-
reskrivs om möjligheten att använda tvångs-
medel för att fullgöra skyldigheten att ge 
prisrapporter. I paragrafens föreslås ändring-
ar som följer av överföringen av uppgiften 
till Naturresursinstitutet. 

90 §. Ändringssökande. Ändring i beslut 
som gäller Tikes prisrapporter har kunnat sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len. Det föreslås att paragrafens 1 mom. änd-
ras så att det finns en motsvarande möjlighet 
när det gäller sökande av ändring i Naturre-
sursinstitutet beslut. 
 
1.10 Miljöskyddslagen 

24 §. Övriga myndigheter och inrättningar. 
Enligt miljöskyddslagens 13 § ska den som 
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släpper ut en arbetsmaskin eller anordning på 
marknaden utverka typgodkännande för den-
na. I lagens 24 § föreskrivs om sakkunnig-
myndigheter. Ett typgodkännande för jord-
bruksmaskiner kan beviljas av MTT. Para-
grafens 2 mom. ändras så att uppgiften över-
går till Naturresursinstitutet. 
 
1.11 Gentekniklagen 

6 §. Sakkunnigmyndigheter och inrättning-
ar. Paragrafen innehåller bestämmelser om 
sakkunnigmyndigheter inom genteknik. All 
tre forskningsinstitut som ska slås samman 
hör till sakkunnigmyndigheter enligt paragra-
fens 2 mom. I bestämmelsen görs en ändring 
som följer av inrättandet av Naturresursinsti-
tutet. 
 
1.12 Lagen om vattenvårds- och havs-

vårdsförvaltningen 

4 §. Myndigheter. I paragrafen föreskrivs 
om myndigheter som övervakar verkställig-
heten av lagen.  Enligt paragrafens 1 mom. 
leder och övervakar miljöministeriet samt 
jord- och skogsbruksministeriet inom sina 
ansvarsområden verkställigheten av denna 
lag. För verkställigheten av denna lag fullgör 
Finlands miljöcentral av miljöministeriet och 
jord- och skogsbruksministeriet ålagda upp-
gifter samt VFFI av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet ålagda uppgifter. Det föreslås att be-
stämmelsen ändras så att VFFI:s uppgift 
överförs till Naturresursinstitutet. 

I paragrafens 4 mom. förelås en ändring 
som går ut på att bland myndigheterna inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde är det Naturresursinstitutet som 
ansvarar för övervakningsuppgifter och andra 
uppgifter i fråga om havsvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
1.13 Terrängtrafiklagen 

13 §. Snöskoterled. Förvaltningen av sta-
tens naturskyddsområden hör till Forststyrel-
sen. Det föreslås att paragrafens 3 mom. änd-
ras så att hänvisningen till Metlas uppgifter 
när det gäller att anlägga snöskoterleder tas 
bort. 

32 §. Tillsyn. Förvaltningen av statens na-
turskyddsområden hör till Forststyrelsen. 
Metlas befogenhet i paragrafens 3 mom. att 
övervaka användningen av motordrivna for-
don i terrängen raderas. 

33 §. Skyldighet att stanna. På de grunder 
som anges i 13 § och 32 § görs i paragrafen 
en ändring som tar bort Metlas befogenheter 
vid verkställighet av lagen. 
 
1.14 Viltförvaltningslagen 

3 §. Styrelsen för Finlands viltcentral. I pa-
ragrafens 1 mom. ingår bestämmelser om 
bland annat styrelsens sammansättning. I 
stället för VFFI:s representant hör en repre-
sentant för Naturresursinstitutet till styrelsen 
i fortsättningen. 

4 §. Riksviltvårdsrådet. I paragrafens 2 
mom. ingår en bestämmelse om riksvilt-
vårdsrådets sammansättning. Bestämmelsen 
ändras så att i stället för VFFI:s representant 
hör en representant för Naturresursinstitutet 
till viltvårdsrådet. 
 
1.15 Lagen om landsbygdsnäringsför-

valtningens informationssystem 

5 §. Ansvar vid registerföring. I paragra-
fens föreskrivs om ansvaret för föring av re-
gister som hör till landsbygdsnäringsförvalt-
ningens informationssystem. I paragrafen 
görs en ändring som följer av att jord- och 
skogsbruksministeriets statistikmyndighets-
uppgifter överförs till Naturresursinstitutet. 
Statistiska register förs i fortsättningen av 
Naturresursinstitutet. 

Överföringen av de statistiska registren in-
verkar också på utförandet av andra Tikes 
nuvarande uppgifter. Tikes biträdande upp-
gifter inom jordbruksstödsförvaltningen 
övergår till Lantmäteriverket vid ingången av 
2015. Dessa biträdande uppgifter gäller bland 
annat att tekniskt ta ut olika rapporter från 
landsbygdsnäringsförvaltningens register och 
ge rapporterna antingen till en myndighet el-
ler till den som fått beslut om utlämnande av 
uppgifter. Vidare gäller de biträdande uppgif-
terna tekniskt utförande av övervakningsur-
val samt administrativa dubbelkontroller av 
ansökningar. För utförandet av dessa uppgif-
ter föreslås att Lantmäteriverket har rätt att 
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använda och uppdatera uppgifter i den om-
fattning som verkets uppgifter förutsätter. 

7 §. Myndighet som beslutar om utlämnan-
de av uppgifter. I paragrafen föreskrivs om 
myndigheternas befogenhet att besluta om 
utlämnande av uppgifter ur informationssy-
stemen. I fortsättningen hör det till Naturre-
sursinstitutets uppgifter att föra statistiska re-
gister. Naturresursinstitutet beslutar också 
om utlämnande av uppgifter ur dessa regis-
ter. 
 
1.16 Lagen om jaktvårdsavgift och jaktli-

censavgift 

7 c §. I paragrafen föreskrivs om utläm-
nande av uppgifter ur jägarregistret. I para-
grafen föreslås en ändring som innebär att i 
stället för VFFI får uppgifter lämnas ut till 
Naturresursinstitutet till vilket överförs bland 
annat framställning av jaktstatistik. 
 
1.17 Lagen om skogsskador 

12 §. I paragrafen ingår bestämmelser om 
Metlas skyldighet att följa och förutse före-
komsten och utbredningen av växtsjukdomar 
och skadedjur som orsakar skogsskador samt 
undersöka sambandet mellan skadornas orsak 
och verkan och deras ekonomiska betydelse. 
Vidare innehåller paragrafen bestämmelser 
om kravet att i vissa fall underrätta Finlands 
skogscentral eller Livsmedelssäkerhetsverket 
om uppföljningsresultaten samt skyldigheten 
att rapportera om uppföljningsresultaten till 
jord- och skogsbruksministeriet. Dessa upp-
gifter och skyldigheter övergår till Naturre-
sursinstitutet. 
 
1.18 Lagen om registrering av fiskefartyg 

och vattenbruksfartyg som används 
till havs  

24 §. Utlämnande av uppgifter som inne-
håller personuppgifter. I paragrafen före-
skrivs om utlämnande av sådana uppgifter i 
fiske- och vattenbruksfartygsregistret som 
innehåller personuppgifter. I stället för VFFI 
får uppgifter i fortsättningen lämnas ut till 
Naturresursinstitutet som tar över de statis-
tiska uppgifter som rör fiskerihushållningen 
till den del de inte hör till Statistikcentralen. 

1.19 Lagen om ersättande av skador som 
drabbat renhushållningen  

17 §. Kostnader för konstaterande av en 
katastrof och värdering av skada. Lagen om 
ersättande av skador som drabbat renhushåll-
ningen träder i kraft vid en tidpunkt som be-
stäms genom förordning. I lagens 17 § 1 
mom. föreskrivs om VFFI:s uppgift vid kon-
staterande av en katastrof. Enligt förslaget 
ska bestämmelsen ändras så att uppgiften 
övergår till Naturresursinstitutet efter lagens 
ikraftträdande. 
 
2  Närmare bestämmelser  

I propositionen föreslås bemyndigande att 
genom förordning av statsrådet utfärda när-
mare bestämmelser om Naturresursinstitutets 
ledning och uppgifter, om avgörande av 
ärenden, den högsta ledningens uppgifter 
samt om personalen, utnämningar och titlar. 
Genom förordning ska också utfärdas närma-
re bestämmelser om tillsättande av en direk-
tion, direktionens uppgifter och beslutande-
rätt.  Om behörighetsvillkoren för tjänster fö-
reskrivs med stöd av tjänstemannalagens 8 § 
2 mom. Ett utkast till statsrådets förordning 
följer som bilaga till denna regeringsproposi-
tion. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna i propositionen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2015. Lagen om ändring 
av lagen om ersättande av skador som drab-
bat renhushållningen träder emellertid i kraft 
vid samma tidpunkt som den lag som ändras, 
vid en tidpunkt som bestäms genom förord-
ning av statsrådet. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Enligt grundlagens 119 § 2 mom. ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Med 
allmänna grunder avses i första hand namn 
på enheten, sektor, huvudsakliga uppgifter 
och befogenheter (GrUU 17/2009 rd.). Na-
turresursinstitutet utövar offentlig makt när 
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det utför bland annat statistikmyndighetens 
uppgifter samt uppgifter som hänför sig till 
kontroll av växtskyddsmedel, mätning av 
virke och uppföljning av jordbruksproduk-
ternas priser. Således föreslås det att grund-
läggande bestämmelser om Naturresursinsti-
tutets verksamhetsområde, uppgifter, organi-
sation och ledningssystem tas in i lagen om 
Naturresursinstitutet. 

Ytterligare har grundlagsutskottet ansett 
det vara lämpligt att det på lagnivå regleras 
åtminstone om behörigheten för tjänsten som 
generaldirektör.  Så har varit fallet i synner-
het när tjänsten som generaldirektör har in-
neburit viktiga befogenheter eller när enhe-
tens uppgifter och befogenheter med tanke på 
karaktären har krävt det (GrUU 17/2009 rd., 
GrUU 5/2008 rd., GrUU 20/2007 rd.). Bland 
annat när det gäller administrativa tvång i 
samband med uppföljning av jordbrukspro-
dukternas priser utövar Naturresursinstitutet 
betydande offentlig makt. I princip avgör ge-
neraldirektören de ärenden som hör till Na-
turresursinstitutet om inte någon annat före-
skrivs. Genom en arbetsordning, som gene-
raldirektören godkänner, får beslutanderätt 
delegeras till en annan tjänsteman. Således 
föreslås det att bestämmelser om generaldi-
rektörens uppgifter samt utnämningsbefo-
genhet och behörighetsvillkor tas in i lagen. 
Vidare när det gäller ovan nämnda uppgifter 
som innebär utövning av offentlig makt tar 
man in bestämmelser i berörda speciallagar 
om Naturresursinstitutets befogenheter. Lag-

förslagen kan således behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 

Det föreslås att i lagen om Naturresursinsti-
tutet tas in en övergångsbestämmelse enligt 
vilken de sammanslagna institutens avtal och 
förbindelser samt de avtal och förbindelser 
som rör Tikes statistikuppgifter övergår till 
Naturresursinstitutet när lagen träder i kraft. 
Den föreslagna övergångsbestämmelsen till-
lämpas om inget annat följer av innehållet i 
avtalen och förbindelserna. Avsikten är inte 
att göra ingrepp i innehållet i de avtal eller 
förbindelser som man ingått före ikraftträ-
dandet av den föreslagna lagen om parterna i 
avtalet eller förbindelsen uttryckligen har ve-
lat förbereda sig för ändringar i den andra 
partens organisationsstruktur. 

Vid tolkning av grundlagen har man varit 
negativ till retroaktiva ingrepp i avtalsförhål-
landena, dock med vissa undantag (GrUU 
5/2002 rd.). Att Naturresursinstitutet blir av-
talspart försvagar inte i princip den andra av-
talspartens ställning. Till Naturresursinstitu-
tet övergår MTT:s, Metlas och VFFI:s upp-
gifter, personal och kunnande samt egendom 
som dessa besitter. Att institutet blir avtals-
part innebär således inte någon principiell el-
ler ur konsekvenssynpunkt väsentlig föränd-
ring i den nuvarande situationen med tanke 
på avtalsparterna (GrUU 33/1998 rd.). 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

1. 

Lag 
om Naturresursinstitutet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Verksamhetsområde 

För främjande av en konkurrenskraftig när-
ingsverksamhet utifrån en hållbar använd-
ning av förnybara naturresurser samt för 
främjande av välfärd och landsbygdens livs-
kraft finns Naturresursinstitutet. 

Institutet hör till jord- och skogsbruksmini-
steriets ansvarsområde. 
 

2 § 

Uppgifter 

Naturresursinstitutet ska inom sitt verk-
samhetsområde: 

1) bedriva vetenskaplig forskning och ut-
veckling,  

2) producera information och sakkunnig-
tjänster till stöd för det samhälleliga besluts-
fattandet och myndighetsverksamheten, 

3) överföra kunskap och teknologi, 
4) framställa statistik med anknytning till 

institutets verksamhetsområde, om detta inte 
hör till någon annan myndighets uppgifter, 

5) föra de register som institutet behöver i 
verksamheten,  

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de 
genetiska resursernas mångfald, 

7) främja internationellt samarbete, 
8) sköta övriga uppgifter som åligger insti-

tutet enligt lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av lag, 

9) sköta de uppgifter som jord- och skogs-
bruksministeriet bestämmer särskilt. 

Naturresursinstitutet är en sådan statistik-
myndighet som avses i statistiklagen 
(280/2004). 
 
 

3 § 

Naturresursinstitutets organisation och led-
ning 

Naturresursinstitutets organisation består 
av riksomfattande enheter med resultatansvar 
samt funktioner som täcker institutets hela 
verksamhetsområde. Vid institutet finns det 
för skötseln av statistikuppgifter en enhet 
med resultatansvar, som i administrativt hän-
seende är fristående och oberoende av andra 
uppgifter. 

Naturresursinstitutet leds av en generaldi-
rektör. Generaldirektören ansvarar för verk-
samhetens resultat och effektivitet och fast-
ställer institutets arbetsordning. 

Statsrådet tillsätter en direktion för att stöd-
ja Naturresursinstitutets strategiska ledning. 
Dessutom kan institutet tillsätta sådana dele-
gationer som behövs för skötseln av uppgif-
terna. 
 

4 § 

Utnämning av generaldirektören och gene-
raldirektörens behörighetsvillkor 

Generaldirektören utnämns av statsrådet. 
Behörighetsvillkor för generaldirektören är 

högre högskoleexamen, sådan mångsidig er-
farenhet som uppgiften kräver samt i prakti-
ken visad ledarförmåga och erfarenhet av le-
darskap. 
 

5 § 

Beslutanderätt 

Generaldirektören avgör de ärenden som 
hör till Naturresursinstitutet om inte något 
annat föreskrivs. Beslutanderätt som till-
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kommer generaldirektören får i arbetsord-
ningen lämnas över till en annan tjänsteman. 
Generaldirektören får i enskilda fall överta 
avgörandet av ett ärende som annars enligt 
arbetsordningen skulle avgöras av en under-
lydande tjänsteman. 
 

6 § 

Ingående av avtal och mottagande av dona-
tioner 

Naturresursinstitutet får ingå avtal för att 
sköta sådana forsknings-, utrednings- och 
statistikuppgifter som hör till institutets verk-
samhetsområde samt för att genomföra 
forskningsprogram. Institutet får anlita sak-
kunniga inom ramen för sin budget. 

Institutet kan göra utredningar och under-
sökningar med anknytning till institutets 
verksamhetsområde och tillhandahålla andra 
sakkunnigtjänster mot avgift. 

Institutet får ta emot donationer till förmån 
för sin verksamhet. 
 

7 § 

Avgifter 

På avgifterna för Naturresursinstitutets pre-
stationer tillämpas lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992). 
 

8 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Närmare bestämmelser om Naturresursin-
stitutets ledning och uppgifter och om avgö-
randet av ärenden vid institutet samt om till-
sättande av direktion och om direktionens 
uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas det också bestämmelser 
om personalen och titlarna. 

I arbetsordningen bestäms det närmare om 
hur Naturresursinstitutets funktioner och 
uppgifter ska ordnas och om verksamhets-
ställen och beslutanderätt. 
 
 
 

9 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om forsk-

ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (1395/1997), lagen om vilt- och fis-
keriforskningsinstitutet (1131/1987) och la-
gen om Skogsforskningsinstitutet 
(1114/1999). 

Om det i annan lag eller i förordning finns 
en hänvisning till någon av de lagar som 
nämns i 2 mom. ska hänvisningen sedan 
denna lag trätt i kraft avse denna lag. På mot-
svarande sätt ska en hänvisning till forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
eller Skogsforskningsinstitutet sedan denna 
lag trätt i kraft avse Naturresursinstitutet. 
 

10 § 

Övergångsbestämmelser om skötseln av upp-
gifter 

Naturresursinstitutet tar över forsknings-
centralens för jordbruk och livsmedelseko-
nomi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutets 
och Skogsforskningsinstitutets verksamhet. 
De ärenden som är anhängiga vid dessa 
forskningsinstitut när denna lag träder i kraft 
samt forskningsinstitutets gällande förbindel-
ser och avtal samt de rättigheter och skyldig-
heter som följer av dem övertas av Naturre-
sursinstitutet. 

Ärenden som pågar vid jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
när denna lag träder i kraft och som gäller 
statistikmyndighetsverksamhet enligt 2 § 2 
mom., av centralen framställd annan statis-
tisk och jordbruksprodukternas prisuppfölj-
ning samt gällande förbindelser och avtal 
samt de rättigheter och skyldigheter som föl-
jer av dem, övertas av Naturresursinstitutet. 

De avtal och förbindelser som avses i 1 och 
2 mom. övergår dock på Naturresursinstitutet 
endast om inte något annat följer av deras in-
nehåll. 
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11 § 

Personalens ställning vid inrättandet av Na-
turresursinstitutet 

Bestämmelser om ställningen för den per-
sonal som står i tjänsteförhållande finns i 
5 a—5 c § i statstjänstemannalagen 
(750/1994). 

Personalen som är anställd i arbetsavtals-
förhållande vid de forskningsinstitut som av-
ses i 10 § 1 mom. samt den personalen i ar-
betsavtalsförhållande som vid jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central arbetar med uppgifter som avses i 10 
§ 2 mom. övergår i Naturresursinstitutets 
tjänst när denna lag träder i kraft. Personer i 

arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår i 
Naturresursinstitutets tjänst för den tid som 
anställningsförhållandet varar. 

Anställningsförhållandet för den personal 
som överförs anses med avseende på anställ-
ningsförmånerna ha fortgått hos staten utan 
avbrott. 

En person i arbetsavtalsförhållande får 
överföras utan eget samtycke om överföring-
en sker inom eller till personens pendlingsre-
gion. Med pendlingsregion avses ett område 
enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002). 

På anställningsvillkoren i övrigt tillämpas 
vad som avtalas  i arbetskollektivavtalen eller 
föreskrivs i lag. 

 
————— 
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2. 

Lag 
om livsmedels- och naturresursstatistik 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

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

Denna lag tillämpas också på statistiska 
uppgifter som samlats in i samband med re-
gisterföringen enligt lagen om landsbygds-
näringsförvaltningens 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 virkesmarknad, skogsvård 
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 som 
äger skog eller som bedriver följande näring-
ar: 

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

eller fiskeriprodukter, 
4) skogsvård, virkesproduktion, trädföräd-

ling eller virkeshandel. 
Statliga myndigheter och andra som sköter 

offentliga förvaltningsuppgifter är trots sek-
retessbestämmelserna skyldiga att lämna Na-
turresursinstitutet uppgifter som avses i 
1 mom. De som sköter offentliga förvalt-
ningsuppgifter är skyldiga att lämna de upp-
gifterna som avses ovan, om de har fått upp-
gifterna vid skötseln av en förvaltningsupp-
gift. 

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-, personnummer- och adressuppgifter 
för ägare och innehavare av gårdsbruksenhe-
ter 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 
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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 person-
uppgiftslagen (523/1999) att samla in och re-
gistrera 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   20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om lands-

bygdsnäringsstatistik (1197/1996). 
 

————— 
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3. 

Lag 
om ändring av 2 § i statistiklagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statistiklagen (280/2004) 2 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 361/2013, 

som följer: 
 

2 § 

Statens statistikväsen och myndigheter som 
framställer statistik 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avses med  
1) statistikmyndigheter Statistikcentralen 

som allmän myndighet inom statens stati-

stikväsen samt Naturresursinstitutet, Tullen 
och Institutet för hälsa och välfärd när de 
sköter lagstadgade uppgifter i anknytning till 
statistikframställning, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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4. 

Lag 
om ändring av lagen om växtskyddsmedel 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 26 § och 27 § samt 46 § 3 mom. som föl-

jer: 
 

26�§ 

Statistikmyndigheter 

Säkerhets- och kemikalieverket ska fram-
ställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 
första strecksatsen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om sta-
tistik om bekämpningsmedel över på mark-
naden utsläppta årliga mängder växtskydds-
medel i enlighet med bilaga I till den förord-
ningen. 

Naturresursinstitutet ska framställa sådan 
statistik som avses i artikel 1.2 andra streck-
satsen i den förordning som nämns i 1 mom. 
över årliga förbrukade mängder växtskydds-
medel inom jordbruket i enlighet med bilaga 
II till den förordningen. 
 

27�§ 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

I syfte att utreda förutsättningarna för god-
kännande av ämnen och preparat som är av-
sedda som växtskyddsmedel är de statliga 
myndigheter och inrättningar som nämns 
nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana 
ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till 
Säkerhets- och kemikalieverket om förutsätt-
ningarna för godkännande enligt följande: 

1) Naturresursinstitutet när det gäller att 
bedöma den biologiska effektiviteten och an-
vändbarheten,  

2) Livsmedelssäkerhetsverket när det gäller 
att analysera och bedöma rester av växt-
skyddsmedel som förekommer i växtproduk-
ter och animaliska produkter, när det gäller 
att utarbeta förslag för Europeiska unionen 
om gränsvärden för rester av växtskyddsme-
del och när det gäller kemiska analyser samt 
fysikaliska och tekniska test av växtskydds-
medel. 
 

46�§ 

Avgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid fastställandet av den sammanlagda od-

lingsarealen för grödor används Finlands of-
ficiella statistik över odlingsarealen för träd-
gårdsväxter (Trädgårdsstatistik) och för jord-
bruksgrödor (Utnyttjad jordbruksareal) som 
Naturresursinstitutet för, samt den statistik 
över skogsodlingsmaterial som Livsmedels-
säkerhetsverket för. Som odlingsareal an-
vänds medeltalet av uppgifterna för de fem 
senaste åren. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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5. 

Lag 
om ändring av 15 § i foderlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i foderlagen (86/2008) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 34/2011, som följer: 

 
15 § 

Krav på märkning av foder 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energi- och proteinvärden hos foderråvaror 

och foderblandningar ska bygga på de beräk-
ningsgrunder som Naturresursinstitutet har 

publicerat om inte något annat föreskrivs i 
Europeiska unionens lagstiftning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

————— 
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6. 

Lag 
om ändring av lagen om mätning av virke 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 6, 7, 9 och 12 §, 14 § 3 mom., 29 § 1 mom., 

32 § 3 mom., 34 §, 38 § 3 mom., 50 § 4 mom. och 57 § som följer: 
 

6 § 

Naturresursinstitutet och de officiella mätar-
na 

Naturresursinstitutet sköter forsknings- och 
utvecklingsuppgifterna enligt denna lag. In-
stitutet ger på begäran av jord- och skogs-
bruksministeriet utlåtanden i frågor som gäll-
er virkesmätning. 

Vid Naturresursinstitutet finns officiella 
mätare vars uppgift är att utöva tillsyn över 
att bestämmelserna i denna lag följs, förrätta 
inspektionsmätningar och genom en officiell 
mätning lösa tvister som gäller mätning av 
virke. Till de officiella mätarnas uppgifter 
hör också att ge råd i frågor som rör virkes-
mätning. 
 

7 § 

Virkesmätningsdelegationen 

Inom jord- och skogsbruksministeriets an-
svarsområde finns en virkesmätningsdelega-
tion som består av representanter för de vik-
tigaste intressentgrupperna inom virkesmät-
ningsbranschen. Delegationen har till uppgift 
att ge utlåtanden, föreslå åtgärder för utveck-
lande av virkesmätningen samt främja och 
upprätthålla god praxis inom virkesmätning-
en. Delegationen kan för Naturresursinstitu-
tet lägga fram förslag om justering av om-
räkningstal enligt 14�§ 3 mom. 

Närmare bestämmelser om virkesmät-
ningsdelegationens sammansättning och vad 
som ingår i dess uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 

9 § 

Mätningsnämndens sammansättning 

Till mätningsnämnden hör två permanenta 
medlemmar, av vilka den ena är ordförande, 
och högst sex alternerande expertmedlem-
mar. De permanenta medlemmarna har var-
dera en personlig ersättare. Vad som i denna 
lag föreskrivs om mätningsnämndens perma-
nenta medlemmar gäller också de personliga 
ersättarna. 

Officiella mätare och medlemmarna i vir-
kesmätningsdelegationen får inte vara med-
lemmar i mätningsnämnden. Den som är an-
ställd hos Naturresursinstitutet får inte vara 
permanent medlem i mätningsnämnden. 
 

12 § 

Befrielse från medlemskap i mätningsnämn-
den 

För medlemmarna i mätningsnämnden 
gäller i fråga om deras rätt att kvarstå i sitt 
uppdrag vad som bestäms om innehavare av 
domartjänst. 

Jord- och skogsbruksministeriet befriar, 
trots 1 mom., en medlem i mätningsnämnden 
från dennes uppdrag, om medlemmen anhål-
ler om befrielse eller utses till medlem i vir-
kesmätningsdelegationen eller till officiell 
mätare eller i fråga om permanenta medlem-
mar i nämnden om de anställs av Naturre-
sursinstitutet. 
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14�§ 

Kategorier av mätmetoder 

— — — — — — — — — — — — — —  
Föreskrifter om allmänna omräkningstal 

meddelas av Naturresursinstitutet. Innan en 
sådan föreskrift meddelas ska institutet begä-
ra ett utlåtande om föreskriften av virkesmät-
ningsdelegationen. 
 

29 § 

Inledande av en officiell mätning 

En part i en mätning som ansöker om offi-
ciell mätning ska sända sin ansökan till Na-
turresursinstitutets registratorskontor per 
brev eller elektroniskt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32�§ 

Delgivning och arkivering av den officiella 
mätarens mätprotokoll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-

sursinstitutet. 
 

34�§ 

Anmälan om fabriksmätning 

Innan fabriksmätning inleds ska fabriksmä-
taren lämna registratorskontoret vid Naturre-
sursinstitutet en mätplatsspecifik anmälan på 
en blankett som är fastställd av Naturresurs-
institutet. Av denna anmälan ska följande 
uppgifter framgå: 

1) fabriksmätarens namn och kontaktupp-
gifter samt mätplatsen, 

2) mätmetoden och mätinstrumenten som 
används på mätplatsen, 

3) tidpunkten då mätningen inleds, 
4) mätresultatets ändamål: överlåtelse-, ar-

bets- eller entreprenadmätning. 
Om det sker en ändring i någon av de upp-

gifter som avses i 1 mom., ska fabriksmäta-
ren utan dröjsmål skicka en anmälan om det-
ta till registratorskontoret vid Naturresursin-
stitutet. 
 

38�§ 

Delgivning och arkivering av protokoll över 
inspektionsmätningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-

sursinstitutet. 
 
 

50�§ 

Mätningsnämndens protokoll och beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-

sursinstitutet. 
 

57�§ 

Betalning av mätningsnämndens kostnader 

Naturresursinstitutet betalar arvoden, dag-
traktamenten och ersättningar för rese- och 
logikostnader för mätningsnämndens med-
lemmar. 

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer 
storleken av arvodet per förrättningsdag för 
mätningsnämndens ordförande och med-
lemmar samt grunderna för ersättning av 
kostnaderna. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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7. 

Lag 
om ändring av 12 § i skogslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skogslagen (1093/1996) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1085/2013, som följer: 

 
12 § 

Skogsbruk i skyddsskogar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Naturresursinstitutet ska följa förnyelsen av 

skyddsskogsområdena med skogscentralens 
bistånd. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 
 

————— 
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8. 

Lag 
om ändring av 11 § i skoltlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skoltlagen (253/1995) 11 §, sådan den lyder i lag 1474/2009, som följer: 

 
11 § 

Utplantering av fisk 

Med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel 
kan anskaffas fiskyngel för utplantering i vat-
tendragen inom skoltområdet och även vidtas 
andra åtgärder i anslutning till vården av fis-
kevattnen. 

Beslut om de åtgärder som avses i 1 mom. 
fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen 
som kan ge i uppdrag åt Forststyrelsen, Na-
turresursinstitutet eller ett samfällt vattenom-
rådes delägarlag att vidta åtgärderna. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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9. 

Lag 
om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter  

 
I enlighet riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 42 § 1 mom., 85 § 
och 90 § 1 mom., av dem 90 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/2013, som följer: 
 

42 § 

Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter 
samt anmälningsförfaranden 

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter 
ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitu-
tet som behandlar uppgifterna och sänder 
dem till EU:s institutioner och vid behov be-
slutar om utlämnande av uppgifter. Godkän-
da företag inom sockersektorn ska dock läm-
na uppgifterna till Landsbygdsverket som 
svarar för de ovan nämnda åtgärderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

85 § 

Administrativa tvångsmedel som anknyter till 
prisrapporter 

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att 
ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna 
inom utsatt tid, kan aktören föreläggas att 
inom utsatt tid lämna de uppgifter som sak-
nas. Föreläggandet meddelas av Lands-
bygdsverket när det gäller aktörer inom 
sockersektorn och av Naturresursinstitutet 
när det gäller andra aktörer. 

Naturresursinstitutet kan förena ett föreläg-
gande att lämna uppgifter som meddelats en 
uppgiftsskyldig, med undantag för ett god-
känt företag inom sockersektorn, med vite. 
Bestämmelser om vite finns i viteslagen 
(1113/1990). 
 

90 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut av jord- och skogsbruks-
ministeriet, Naturresursinstitutet, Livsme-
delssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården och när-
ings-, trafik- och miljöcentralen får sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I beslut av Tullen söks ändring 
på det sätt som anges i tullagen. På sökande 
av ändring i beslut av kommunala tjänstein-
nehavare och organ tillämpas 74�§ i livsme-
delslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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10. 

Lag 
om ändring av 24 § i miljöskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 24 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1342/2009, som 

följer: 
 

24 § 

Övriga myndigheter och inrättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2 

mom. ges, så som bestäms genom förordning 
av statsrådet, av Trafiksäkerhetsverket, Na-

turresursinstitutet eller någon annan myndig-
het som anges genom förordning av statsrå-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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11. 

Lag 
om ändring av 6 § i gentekniklagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gentekniklagen (377/1995) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 955/2010, som följer: 

 
6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-

rättningar inom genteknikområdet är inom 
respektive verksamhetsområde Livsmedels-
säkerhetsverket, Institutet för hälsa och väl-
färd, Säkerhets- och utvecklingsinstitutet för 

läkemedelsområdet, Naturresursinstitutet, 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Finlands miljöcentral, Arbets-
hälsoinstitutet och Teknologiska forsknings-
centralen VTT. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

————— 
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12. 

Lag 
om ändring av 4 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 4 § 1 och 4 mom., 

av dem 4 mom. sådant det lyder i lag 272/2011, som följer: 
 

4 § 

Myndigheter 

Miljöministeriet samt jord- och skogs-
bruksministeriet leder och övervakar inom 
sina ansvarsområden verkställigheten av 
denna lag. För verkställigheten av denna lag 
fullgör Finlands miljöcentral av miljömini-
steriet och jord- och skogsbruksministeriet 
ålagda uppgifter samt Naturresursinstitutet av 
jord- och skogsbruksministeriet ålagda upp-
gifter. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finlands miljöcentral, Meteorologiska in-

stitutet, Naturresursinstitutet, närings-, trafik- 
och miljöcentralerna samt Forststyrelsen an-
svarar för övervakningsuppgifter och andra 
uppgifter i fråga om havsvården inom sina 
verksamhetsområden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

————— 
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13. 

Lag 
om ändring av terrängtrafiklagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 13 § 3 mom., 32 § 3 mom. och 33 §, av dem 33 § 

sådan den lyder i lag 484/2010, som följer: 
 

13 § 

Snöskoterled 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om anläggande och indragning av 

snöskoterleder på skyddsområden enligt na-
turvårdslagen (1096/1996) som tillhör staten 
fattas av Forststyrelsen. I stället för bestäm-
melserna i detta kapitel, med undantag för 20 
§ och 21 §, tillämpas på dessa leder de vill-
kor som ställts i Forststyrelsens beslut. Om 
en snöskoterled anläggs på ett enskilt natur-
skyddsområde tillämpas vad som i natur-
vårdslagen föreskrivs om inrättande av dessa 
områden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
Forststyrelsen övervakar på den mark som 

den innehar användningen av motordrivna 
fordon i terrängen. 

33 § 

Skyldighet att stanna 

I terrängen samt på snöskoterleder och 
skogsvägar ska föraren av ett motordrivet 
fordon omedelbart stanna på tecken av en po-
lis-, tull- eller gränsbevakningsman som bär 
uniform eller ett synligt tjänstemärke eller på 
tecken av en sådan tjänsteman vid Forststy-
relsen som har polisbefogenheter. 

För att övervakningsåtgärder ska kunna 
vidtas ska förare som avses i 1 mom. stanna 
omedelbart även på tecken som ges omedel-
bart efter att de avlägsnar sig från ett sådant 
område som avses i 1 mom. eller omedelbart 
innan de kommer in på området. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 
 

————— 
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14. 

Lag 
om ändring av 3 § och 4 § i viltförvaltningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 3 § 1 mom. och 4 § 2 mom. 5 punkten som följer: 

 
3 § 

Styrelsen för Finlands viltcentral 

Styrelsen för Finlands viltcentral är dess 
högsta beslutande organ. Jord- och skogs-
bruksministeriet utser tio medlemmar till sty-
relsen. Det i 4 § avsedda riksviltvårdsrådet 
föreslår sex medlemmar till styrelsen bland 
de personer som regionmötena enligt 13 § fö-
reslagit som representanter för dem som be-
talat jaktvårdsavgift. Till styrelsen hör ytter-
ligare en representant för jord- och skogs-
bruksministeriet, en representant för Naturre-
sursinstitutet, en representant för en på riks-
nivå betydelsefull organisation inom jord- 
och skogsbruket och en representant för per-
sonalen vid Finlands viltcentral. Varje med-
lem har en personlig suppleant som omfattas 
av samma bestämmelser som den ordinarie 
medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet 
utser en ordförande och en vice ordförande 

bland de medlemmar som riksviltvårdsrådet 
föreslagit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Riksviltvårdsrådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riksviltvårdsrådets medlemmar utses av 

jord- och skogsbruksministeriet. Till riksvilt-
vårdsrådet hör 15 representanter som före-
slagits av de regionmöten som avses i 13 §. 
Till riksviltvårdsrådet hör dessutom represen-
tanter för följande organ: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Naturresursinstitutet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 
————— 
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15. 

Lag 
om ändring av 5 § och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) 5 § och 

7 §, sådana de lyder i lag 1509/2009, som följer: 
 

5 § 

Ansvar vid registerföring 

Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhets-
verket och Naturresursinstitutet för under 
jord- och skogsbruksministeriets styrning re-
gister i landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem och ansvarar för att de re-
gistrerade uppgifterna är riktiga, var och en 
för sitt ansvarsområde. Dessutom har jord- 
och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, 
närings-, trafik- och miljöcentralerna, kom-
munernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
och livsmedelstillsynsmyndigheter, region-
förvaltningsverken och kommunalveterinä-
rerna rätt att använda och uppdatera uppgifter 
i den omfattning som deras uppgifter förut-
sätter. 

7 § 

Myndighet som beslutar om utlämnande av 
uppgifter 

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket och Naturresursinstitutet beslutar var 
och en när det gäller dess ansvarsområde om 
utlämnande av uppgifter till utomstående. 
Dessutom får närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna samt kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter lämna ut uppgifter inom 
ramen för sina egna myndighetsuppgifter. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 

————— 
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16. 

Lag 
om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 c §, sådan den lyder i 

lagarna 1237/1999 och 160/2011, som följer: 
 

7 c § 
Den registeransvarige får för åligganden 

enligt 7 a § lämna ut uppgifter ur jägarre-
gistret till jord- och skogsbruksministeriet, 
Naturresursinstitutet och andra myndigheter, 
till jaktvårdsföreningarna samt till det försäk-
ringsbolag som sköter jägarnas gruppförsäk-
ring. Den registeransvarige får mot skälig 
avgift lämna ut i jägarregistret antecknade 
personers namn- och adressuppgifter också 

för direktmarknadsföring inom jaktbranschen 
om den registrerade inte har förbjudit detta. 

Bestämmelser i övrigt om behandling av 
registeruppgifter finns i personuppgiftslagen 
(523/1999). 
 

——— 
Denna lag träde i kraft den  20  . 

 

————— 
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17. 

Lag 
om ändring av 12 § i lagen om bekämpning av skogsskador  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 12 § som följer: 

 
12 § 

Uppföljning av skogsskador 

Naturresursinstitutet ska med bistånd av 
Finlands skogscentral följa och förutse före-
komsten och utbredningen av växtsjukdomar 
och skadedjur som orsakar skogsskador samt 
undersöka sambandet mellan skadornas orsak 
och verkan och deras ekonomiska betydelse. 

Om det i samband med uppföljningen 
framkommer något som förutsätter åtgärder 
enligt 9�§, ska Naturresursinstitutet utan 
dröjsmål underrätta Finlands skogscentral om 
detta. 

Om man i samband med uppföljningen el-
ler annan verksamhet upptäcker farliga ska-
degörare som avses i lagen om skydd för 
växters sundhet eller i författningar som ut-
färdats med stöd av den, ska Naturresursin-
stitutet utan dröjsmål underrätta Livsmedels-
säkerhetsverket om detta. 

Naturresursinstitutet ska årligen lämna en 
utredning över resultaten av uppföljningen 
till jord- och skogsbruksministeriet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 

————— 
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18. 

Lag 
om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som an-

vänds till havs  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 24 § 1 mom. 10 punkten som följer: 
 

24 § 

Utlämnande av uppgifter som innehåller per-
sonuppgifter 

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet får sådana upp-
gifter i registret som innehåller personuppgif-
ter lämnas ut i form av kopior och utskrifter 
eller med hjälp av en teknisk anslutning eller 
annars elektroniskt 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) till Statistikcentralen och Naturresurs-

institutet för upprättande av statistik och för 
forskning, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 

————— 
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19. 

Lag 
om ändring av 17 § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renshushållningen (987/2011) 17 § 1 

mom. som följer: 
 

17 § 

Kostnader för konstaterande av en katastrof 
och värdering av skada 

Konstaterande av en katastrof hör till 
Livsmedelssäkerhetsverkets, Naturresursin-
stitutets eller Strålsäkerhetscentralens uppgif-
ter efter att beslut om att anlita ett forsk-

ningsinstitut för konstaterande av en kata-
strof har fattats enligt 5 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft samma dag som la-

gen om ersättande av skador som drabbat 
renhushållningen (987/2011). 
 

————— 
 
 

Helsingfors den 10 april 2014 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilagor 
Parallelltext 

 
 
 

3. 

Lag 
om ändring av 2 § i statistiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statistiklagen (280/2004) 2 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 361/2013, 

som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Statens statistikväsen och myndigheter som 
framställer statistik 

— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Statens statistikväsen och myndigheter som 
framställer statistik 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

I denna lag avses med I denna lag avses med  
 

1) statistikmyndigheter Statistikcentralen 
som allmän myndighet inom statens statistik-
väsen samt Jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral, Tullen samt Institu-
tet för hälsa och välfärd när de sköter lag-
stadgade uppgifter i anknytning till statistik-
framställning,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) statistikmyndigheter Statistikcentralen 
som allmän myndighet inom statens statistik-
väsen samt Naturresursinstitutet, Tullen och 
Institutet för hälsa och välfärd när de sköter 
lagstadgade uppgifter i anknytning till stati-
stikframställning, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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4. 

Lag 
om ändring av lagen om växtskyddsmedel 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 26 § och 27 § samt 46 § 3 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

26 §  

Statistikmyndigheter 

26�§ 

Statistikmyndigheter 

 
Säkerhets- och kemikalieverket ska fram-

ställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 
första strecksatsen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om sta-
tistik om bekämpningsmedel över på mark-
naden utsläppta årliga mängder växtskydds-
medel i enlighet med bilaga I till den förord-
ningen. 

Säkerhets- och kemikalieverket ska fram-
ställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 
första strecksatsen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om sta-
tistik om bekämpningsmedel över på mark-
naden utsläppta årliga mängder växtskydds-
medel inom jordbruket i enlighet med bilaga 
I till den förordningen. 

 
Jord- och skogsbruksministeriets informa-

tionstjänstcentral ska framställa sådan stati-
stik som avses i artikel 1.2 andra strecksatsen 
i den förordning som nämns i 1 mom. över 
årliga förbrukade mängder växtskyddsmedel i 
enlighet med bilaga II till den förordningen. 

Naturresursinstitutet ska framställa sådan 
statistik som avses i artikel 1.2 andra streck-
satsen i den förordning som nämns i 1 mom. 
över årliga förbrukade mängder växtskydds-
medel inom jordbruket i enlighet med bilaga 
II till den förordningen. 

 
27 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

27�§ 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

 
I syfte att utreda förutsättningarna för god-

kännande av ämnen och preparat som är av-
sedda som växtskyddsmedel är de statliga 
myndigheter och inrättningar som nämns 
nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana 
ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till 
Säkerhets- och kemikalieverket om förutsätt-
ningarna för godkännande enligt följande: 

I syfte att utreda förutsättningarna för god-
kännande av ämnen och preparat som är av-
sedda som växtskyddsmedel är de statliga 
myndigheter och inrättningar som nämns 
nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana 
ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till 
Säkerhets- och kemikalieverket om förutsätt-
ningarna för godkännande enligt följande: 
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1) Forskningscentralen för jordbruk och 
livsmedelsekonomi, när det gäller att bedöma 
den biologiska effektiviteten och användbar-
heten, samt Skogsforskningsinstitutet, när det 
gäller ämnen och preparat som är avsedda 
att användas inom skogsbruket, 

1) Naturresursinstitutet när det gäller att 
bedöma den biologiska effektiviteten och an-
vändbarheten,  

 
2) Livsmedelssäkerhetsverket, när det gäller 

att analysera och bedöma rester av växt-
skyddsmedel som förekommer i växtproduk-
ter och animaliska produkter, när det gäller 
att utarbeta förslag för Europeiska unionen 
om gränsvärden för rester av växtskyddsme-
del och när det gäller kemiska analyser samt 
fysikaliska och tekniska test av växtskydds-
medel. 

2) Livsmedelssäkerhetsverket när det gäller 
att analysera och bedöma rester av växt-
skyddsmedel som förekommer i växtproduk-
ter och animaliska produkter, när det gäller 
att utarbeta förslag för Europeiska unionen 
om gränsvärden för rester av växtskyddsme-
del och när det gäller kemiska analyser samt 
fysikaliska och tekniska test av växtskydds-
medel. 

 
46 §  

Avgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  

46�§ 

Avgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Vid fastställandet av den sammanlagda od-
lingsarealen för grödor används Finlands of-
ficiella statistik över odlingsarealen för träd-
gårdsväxter (Trädgårdsstatistik) och för jord-
bruksgrödor (Utnyttjad jordbruksareal) som 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral för, samt Finlands officiella 
statistik över skogsodlingsmaterial som 
Livsmedelssäkerhetsverket för. Som odlings-
areal används medeltalet av uppgifterna för 
de fem senaste åren. 

Vid fastställandet av den sammanlagda od-
lingsarealen för grödor används Finlands of-
ficiella statistik över odlingsarealen för träd-
gårdsväxter (Trädgårdsstatistik) och för jord-
bruksgrödor (Utnyttjad jordbruksareal) som 
Naturresursinstitutet för, samt den statistik 
över skogsodlingsmaterial som Livsmedels-
säkerhetsverket för. Som odlingsareal an-
vänds medeltalet av uppgifterna för de fem 
senaste åren. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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5. 

Lag 
om ändring av 15 § i foderlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i foderlagen (86/2008) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 34/2011, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Krav på märkning av foder 

— — — — — — — — — — — — — —  

15 § 

Krav på märkning av foder 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Energi- och proteinvärden hos foderråvaror 
och foderblandningar ska bygga på de beräk-
ningsgrunder som Forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi har publice-
rat, om inte något annat föreskrivs i Europe-
iska unionens lagstiftning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Energi- och proteinvärden hos foderråvaror 
och foderblandningar ska bygga på de beräk-
ningsgrunder som Naturresursinstitutet har 
publicerat om inte något annat föreskrivs i 
Europeiska unionens lagstiftning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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6. 

Lag 
om ändring av lagen om mätning av virke 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 6, 7, 9 och 12 §, 14 § 3 mom., 29 § 1 mom., 

32 § 3 mom., 34 §, 38 § 3 mom., 50 § 4 mom. och 57 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Skogsforskningsinstitutet och de officiella 
mätarna 

6 § 

Naturresursinstitutet och de officiella mätar-
na 

 
Skogsforskningsinstitutet sköter forsknings- 

och utvecklingsuppgifterna enligt denna lag. 
Institutet ger på begäran av jord- och skogs-
bruksministeriet utlåtanden i frågor som gäll-
er virkesmätning. 

Naturresursinstitutet sköter forsknings- och 
utvecklingsuppgifterna enligt denna lag. In-
stitutet ger på begäran av jord- och skogs-
bruksministeriet utlåtanden i frågor som gäll-
er virkesmätning. 

 
Vid Skogsforskningsinstitutet finns officiel-

la mätare vars uppgift är att utöva tillsyn över 
efterlevnaden av denna lag, förrätta inspek-
tionsmätningar och genom en officiell mät-
ning lösa tvister som gäller mätning av virke. 
Till de officiella mätarnas uppgifter hör också 
att ge råd i frågor som rör virkesmätning. 

Vid Naturresursinstitutet finns officiella 
mätare vars uppgift är att utöva tillsyn över 
att bestämmelserna i denna lag följs, förrätta 
inspektionsmätningar och genom en officiell 
mätning lösa tvister som gäller mätning av 
virke. Till de officiella mätarnas uppgifter 
hör också att ge råd i frågor som rör virkes-
mätning. 

 
7 § 

Virkesmätningsdelegationen 

7 § 

Virkesmätningsdelegationen 

 
Inom jord- och skogsbruksministeriets an-

svarsområde finns en virkesmätningsdelega-
tion som består av representanter för de vikti-
gaste intressentgrupperna inom virkesmät-
ningsbranschen. Delegationen har till uppgift 
att ge utlåtanden, föreslå åtgärder för utveck-
lande av virkesmätningen samt främja och 
upprätthålla god praxis inom virkesmätning-
en. Delegationen kan för Skogsforskningsin-
stitutet lägga fram förslag om justering av 
omräkningstal enligt 14 § 3 mom. 

Inom jord- och skogsbruksministeriets an-
svarsområde finns en virkesmätningsdelega-
tion som består av representanter för de vik-
tigaste intressentgrupperna inom virkesmät-
ningsbranschen. Delegationen har till uppgift 
att ge utlåtanden, föreslå åtgärder för utveck-
lande av virkesmätningen samt främja och 
upprätthålla god praxis inom virkesmätning-
en. Delegationen kan för Naturresursinstitu-
tet lägga fram förslag om justering av om-
räkningstal enligt 14�§ 3 mom. 
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Närmare bestämmelser om virkesmätnings-
delegationens sammansättning och vad som 
ingår i dess uppgifter utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om virkesmät-
ningsdelegationens sammansättning och vad 
som ingår i dess uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
9 § 

Mätningsnämndens sammansättning 

9 § 

Mätningsnämndens sammansättning 

 
Till mätningsnämnden hör två permanenta 

medlemmar, av vilka den ena är ordförande, 
och högst sex alternerande expertmedlemmar. 
De permanenta medlemmarna har vardera en 
personlig ersättare. Vad som i denna lag före-
skrivs om mätningsnämndens permanenta 
medlemmar gäller också de personliga ersät-
tarna. 

Till mätningsnämnden hör två permanenta 
medlemmar, av vilka den ena är ordförande, 
och högst sex alternerande expertmedlem-
mar. De permanenta medlemmarna har var-
dera en personlig ersättare. Vad som i denna 
lag föreskrivs om mätningsnämndens perma-
nenta medlemmar gäller också de personliga 
ersättarna. 

 
Officiella mätare och medlemmarna i vir-

kesmätningsdelegationen får inte vara med-
lemmar i mätningsnämnden. Den som är an-
ställd hos Skogsforskningsinstitutet får inte 
vara permanent medlem i mätningsnämnden. 

Officiella mätare och medlemmarna i vir-
kesmätningsdelegationen får inte vara med-
lemmar i mätningsnämnden. Den som är an-
ställd hos Naturresursinstitutet får inte vara 
permanent medlem i mätningsnämnden. 

 
12 §  

Befrielse från medlemskap i mätningsnämn-
den 

12 § 

Befrielse från medlemskap i mätningsnämn-
den 

 
För medlemmarna i mätningsnämnden gäll-

er i fråga om deras rätt att kvarstå i sitt upp-
drag vad som bestäms om innehavare av do-
martjänst. 

För medlemmarna i mätningsnämnden 
gäller i fråga om deras rätt att kvarstå i sitt 
uppdrag vad som bestäms om innehavare av 
domartjänst. 

 
Jord- och skogsbruksministeriet befriar, 

trots 1 mom., en medlem i mätningsnämnden 
från dennes uppdrag, om medlemmen anhål-
ler om befrielse eller utses till medlem i vir-
kesmätningsdelegationen eller till officiell 
mätare eller i fråga om permanenta medlem-
mar i nämnden om de anställs av Skogsforsk-
ningsinstitutet. 

Jord- och skogsbruksministeriet befriar, 
trots 1 mom., en medlem i mätningsnämnden 
från dennes uppdrag, om medlemmen anhål-
ler om befrielse eller utses till medlem i vir-
kesmätningsdelegationen eller till officiell 
mätare eller i fråga om permanenta medlem-
mar i nämnden om de anställs av Naturre-
sursinstitutet. 

 
14 § 

Kategorier av mätmetoder 

— — — — — — — — — — — — — —  

14�§ 

Kategorier av mätmetoder 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Föreskrifter om allmänna omräkningstal Föreskrifter om allmänna omräkningstal 
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meddelas av Skogsforskningsinstitutet. Innan 
en sådan föreskrift meddelas ska institutet 
begära ett utlåtande om föreskriften av vir-
kesmätningsdelegationen. 

meddelas av Naturresursinstitutet. Innan en 
sådan föreskrift meddelas ska institutet begä-
ra ett utlåtande om föreskriften av virkesmät-
ningsdelegationen. 

 
29 § 

Inledande av en officiell mätning 

29 § 

Inledande av en officiell mätning 

 
En part i en mätning som ansöker om offi-

ciell mätning ska sända sin ansökan till regi-
stratorskontoret vid Skogsforskningsinstitutet 
per brev eller elektroniskt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

En part i en mätning som ansöker om offi-
ciell mätning ska sända sin ansökan till Na-
turresursinstitutets registratorskontor per 
brev eller elektroniskt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
32 § 

Delgivning och arkivering av den officiella 
mätarens mätprotokoll 

— — — — — — — — — — — — — —  

32�§ 

Delgivning och arkivering av den officiella 
mätarens mätprotokoll 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Originalprotokollet arkiveras vid Skogs-
forskningsinstitutet. 

Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-
sursinstitutet. 

 
 
 

34 § 

Anmälan om fabriksmätning 

34�§ 

Anmälan om fabriksmätning 

 
Innan fabriksmätning inleds ska fabriksmä-

taren lämna registratorskontoret vid Skogs-
forskningsinstitutet en mätplatsspecifik anmä-
lan på en blankett som är fastställd av Skogs-
forskningsinstitutet. Av denna anmälan ska 
följande uppgifter framgå: 

Innan fabriksmätning inleds ska fabriksmä-
taren lämna registratorskontoret vid Naturre-
sursinstitutet en mätplatsspecifik anmälan på 
en blankett som är fastställd av Naturresurs-
institutet. Av denna anmälan ska följande 
uppgifter framgå: 

 
1) fabriksmätarens namn och kontaktupp-

gifter samt mätplatsen, 
1) fabriksmätarens namn och kontaktupp-

gifter samt mätplatsen, 
 

2) mätmetoden och mätinstrumenten som 
används på mätplatsen, 

2) mätmetoden och mätinstrumenten som 
används på mätplatsen, 

 
3) tidpunkten då mätningen inleds, 3) tidpunkten då mätningen inleds, 

 
4) mätresultatets ändamål: överlåtelse-, ar-

bets- eller entreprenadmätning. 
4) mätresultatets ändamål: överlåtelse-, ar-

bets- eller entreprenadmätning. 
 

Om det sker en ändring i någon av de upp- Om det sker en ändring i någon av de upp-
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gifter som avses i 1 mom., ska fabriksmätaren 
utan dröjsmål skicka en anmälan om detta till 
registratorskontoret vid Skogsforskningsinsti-
tutet. 

gifter som avses i 1 mom., ska fabriksmäta-
ren utan dröjsmål skicka en anmälan om det-
ta till registratorskontoret vid Naturresursin-
stitutet. 

 
 
 

38 § 

Delgivning och arkivering av protokoll över 
inspektionsmätningar 

— — — — — — — — — — — — — —  

38�§ 

Delgivning och arkivering av protokoll över 
inspektionsmätningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Originalprotokollet arkiveras vid Skogs-
forskningsinstitutet. 

Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-
sursinstitutet. 

 
 
 

50 § 

Mätningsnämndens protokoll och beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  

50�§ 

Mätningsnämndens protokoll och beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Originalprotokollet arkiveras vid Skogs-
forskningsinstitutet. 

Originalprotokollet arkiveras vid Naturre-
sursinstitutet. 

 
 
 

57 § 

Betalning av mätningsnämndens kostnader 

57�§ 

Betalning av mätningsnämndens kostnader 

 
Skogsforskningsinstitutet betalar arvoden, 

dagtraktamenten och ersättningar för rese- 
och logikostnader för mätningsnämndens 
medlemmar. 

Naturresursinstitutet betalar arvoden, dag-
traktamenten och ersättningar för rese- och 
logikostnader för mätningsnämndens med-
lemmar. 

 
 Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer 

storleken av arvodet per förrättningsdag för 
mätningsnämndens ordförande och medlem-
mar samt grunderna för ersättning av kost-
naderna. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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7. 

Lag 
om ändring av 12 § i skogslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skogslagen (1093/1996) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1085/2013, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Skogsbruk i skyddsskogar 

— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 

Skogsbruk i skyddsskogar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Skogsforskningsinstitutet ska följa förnyel-
sen av skyddsskogsområdena med skogscen-
tralens bistånd. 

Naturresursinstitutet ska följa förnyelsen 
av skyddsskogsområdena med skogscentra-
lens bistånd. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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8. 

Lag 
om ändring av 11 § i skoltlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skoltlagen (253/1995) 11 §, sådan den lyder i lag 1474/2009, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 

Utplantering av fisk 

11 § 

Utplantering av fisk 

 
Med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel 

kan anskaffas fiskyngel för utplantering i vat-
tendragen inom skoltområdet och även vidtas 
andra åtgärder i anslutning till vården av fis-
kevattnen. 

Med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel 
kan anskaffas fiskyngel för utplantering i vat-
tendragen inom skoltområdet och även vidtas 
andra åtgärder i anslutning till vården av fis-
kevattnen. 

 
Om de åtgärder som avses i 1 mom. beslu-

tar närings-, trafik- och miljöcentralen, som 
kan ge i uppdrag åt Forststyrelsen, vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet eller fiskelag att 
vidta åtgärderna. 

Beslut om de åtgärder som avses i 1 mom. 
fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen 
som kan ge i uppdrag åt Forststyrelsen, Na-
turresursinstitutet eller ett samfällt vattenom-
rådes delägarlag att vidta åtgärderna. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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9. 

Lag 
om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter  

I enlighet riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 42 § 1 mom., 85 § 
och 90 § 1 mom., av dem 90 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

42 § 

Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter 
samt anmälningsförfaranden 

42 § 

Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter 
samt anmälningsförfaranden 

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter 
ska lämna uppgifterna till jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
som behandlar uppgifterna och sänder dem 
till EU:s institutioner och vid behov beslutar 
om utlämnande av uppgifter. Godkända före-
tag inom sockersektorn ska dock lämna upp-
gifterna till Landsbygdsverket, som svarar för 
de ovan nämnda åtgärderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter 
ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitu-
tet som behandlar uppgifterna och sänder 
dem till EU:s institutioner och vid behov be-
slutar om utlämnande av uppgifter. Godkän-
da företag inom sockersektorn ska dock läm-
na uppgifterna till Landsbygdsverket som 
svarar för de ovan nämnda åtgärderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
85 § 

Administrativa tvångsmedel som anknyter till 
prisrapporter 

85 § 

Administrativa tvångsmedel som anknyter till 
prisrapporter 

 
Om en aktör enligt 41 § som svarar för att 

ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna 
inom utsatt tid, kan aktören föreläggas att 
inom utsatt tid lämna de uppgifter som sak-
nas. Föreläggandet meddelas av Landsbygds-
verket när det gäller aktörer inom sockersek-
torn och av jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral när det gäller andra 
aktörer. 

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att 
ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna 
inom utsatt tid, kan aktören föreläggas att 
inom utsatt tid lämna de uppgifter som sak-
nas. Föreläggandet meddelas av Lands-
bygdsverket när det gäller aktörer inom 
sockersektorn och av Naturresursinstitutet 
när det gäller andra aktörer. 

 
Jord- och skogsbruksministeriets informa-

tionstjänstcentral kan förena ett föreläggande 
att lämna uppgifter som meddelats en upp-
giftsskyldig, med undantag för ett godkänt fö-
retag inom sockersektorn, med vite. Bestäm-
melser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

 
Naturresursinstitutet kan förena ett före-

läggande att lämna uppgifter som meddelats 
en uppgiftsskyldig, med undantag för ett 
godkänt företag inom sockersektorn, med 
vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen 
(1113/1990). 
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90 § 

Ändringssökande 

90 § 

Ändringssökande 

 
Ändring i beslut av jord- och skogsbruks-

ministeriet, jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral, Livsmedelssäker-
hetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården och närings-, trafik- 
och miljöcentralen får sökas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I beslut av Tullen söks ändring på det sätt 
som anges i tullagen. På sökande av ändring i 
beslut av kommunala tjänsteinnehavare och 
organ tillämpas 74 § i livsmedelslagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ändring i beslut av jord- och skogsbruks-
ministeriet, Naturresursinstitutet, Livsme-
delssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården och när-
ings-, trafik- och miljöcentralen får sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I beslut av Tullen söks ändring 
på det sätt som anges i tullagen. På sökande 
av ändring i beslut av kommunala tjänstein-
nehavare och organ tillämpas 74�§ i livsme-
delslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 
 
 

10. 

Lag 
om ändring av 24 § i miljöskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 24 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1342/2009, som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 

Övriga myndigheter och inrättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  

24 § 

Övriga myndigheter och inrättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2 
mom. ges, så som bestäms genom förordning 
av statsrådet, av Trafiksäkerhetsverket, 
Forskningscentralen för jordbruk och livsme-

Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2 
mom. ges, så som bestäms genom förordning 
av statsrådet, av Trafiksäkerhetsverket, Na-
turresursinstitutet eller någon annan myn-
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delsekonomi eller någon annan myndighet 
som anges genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

dighet som anges genom förordning av stats-
rådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 
 
 

11. 

Lag 
om ändring av 6 § i gentekniklagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gentekniklagen (377/1995) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 955/2010, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-
rättningar inom genteknikområdet är inom re-
spektive verksamhetsområde Arbetshälsoin-
stitutet, Finlands miljöcentral, Forskningscen-
tralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, 
Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedels-
säkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet, 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet, Teknologiska forskningscen-
tralen VTT, Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården samt Vilt- och fiske-
riforskningsinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-
rättningar inom genteknikområdet är inom 
respektive verksamhetsområde Livsmedels-
säkerhetsverket, Institutet för hälsa och väl-
färd, Säkerhets- och utvecklingsinstitutet för 
läkemedelsområdet, Naturresursinstitutet, 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Finlands miljöcentral, Arbets-
hälsoinstitutet och Teknologiska forsknings-
centralen VTT. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 
 
 



 RP 33/2014 rd  
  

 

67

 
 
 

12. 

Lag 
om ändring av 4 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 4 § 1 och 4 mom., 

av dem 4 mom. sådant det lyder i lag 272/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Myndigheter 

4 § 

Myndigheter 

 
Miljöministeriet samt jord- och skogs-

bruksministeriet leder och övervakar inom 
sina ansvarsområden verkställigheten av den-
na lag. För verkställigheten av denna lag full-
gör Finlands miljöcentral av miljöministeriet 
och jord- och skogsbruksministeriet ålagda 
uppgifter samt Vilt- och fiskeriforskningsin-
stitutet av jord- och skogsbruksministeriet 
ålagda uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Miljöministeriet samt jord- och skogs-
bruksministeriet leder och övervakar inom 
sina ansvarsområden verkställigheten av 
denna lag. För verkställigheten av denna lag 
fullgör Finlands miljöcentral av miljömini-
steriet och jord- och skogsbruksministeriet 
ålagda uppgifter samt Naturresursinstitutet 
av jord- och skogsbruksministeriet ålagda 
uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Finlands miljöcentral, Meteorologiska insti-

tutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, 
närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 
Forststyrelsen ansvarar för övervakningsupp-
gifter och andra uppgifter i fråga om havsvår-
den inom sina verksamhetsområden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finlands miljöcentral, Meteorologiska in-
stitutet, Naturresursinstitutet, närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna samt Forststyrelsen 
ansvarar för övervakningsuppgifter och andra 
uppgifter i fråga om havsvården inom sina 
verksamhetsområden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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13. 

Lag 
om ändring av terrängtrafiklagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 13 § 3 mom., 32 § 3 mom. och 33 §, av dem 33 § 

sådan den lyder i lag 484/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 § 

Snöskoterled 

— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Snöskoterled 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Om anläggande och indragning av snösko-
terleder på skyddsområden som enligt lagen 
om naturskydd (71/23) tillhör staten beslutar 
Forststyrelsen eller skogsforskningsinstitutet, 
beroende på besittningsförhållandet. I stället 
för stadgandena i detta kapitel, med undantag 
för 20 och 21 §§, tillämpas på dessa leder de 
villkor som föreskrivs i beslut av Forststyrel-
sen eller skogsforskningsinstitutet. Om en 
snöskoterled anläggs på ett enskilt natur-
skyddsområde tillämpas vad lagen om natur-
skydd stadgar om inrättande av dessa områ-
den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om anläggande och indragning av 
snöskoterleder på skyddsområden enligt na-
turvårdslagen (1096/1996) som tillhör staten 
fattas av Forststyrelse. I stället för bestäm-
melserna i detta kapitel, med undantag för 20 
§ och 21 §, tillämpas på dessa leder de vill-
kor som ställts i Forststyrelsens beslut. Om 
en snöskoterled anläggs på ett enskilt natur-
skyddsområde tillämpas vad som i natur-
vårdslagen föreskrivs om inrättande av dessa 
områden. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
32 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  

32 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet 
övervakar på den mark som de innehar an-
vändningen av motordrivna fordon i terräng-
en. 

Forststyrelsen övervakar på den mark som 
den innehar användningen av motordrivna 
fordon i terrängen. 
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33 § 

Skyldighet att stanna 

I terrängen samt på snöskoterleder och 
skogsvägar ska föraren av ett motordrivet 
fordon omedelbart stanna på tecken av en po-
lis-, tull- eller gränsbevakningsman som bär 
uniform eller ett synligt tjänstemärke eller på 
tecken av en sådan tjänsteman vid Forststy-
relsen eller Skogsforskningsinstitutet som har 
polisbefogenheter. 

33 § 

Skyldighet att stanna 

I terrängen samt på snöskoterleder och 
skogsvägar ska föraren av ett motordrivet 
fordon omedelbart stanna på tecken av en po-
lis-, tull- eller gränsbevakningsman som bär 
uniform eller ett synligt tjänstemärke eller på 
tecken av en sådan tjänsteman vid Forststy-
relsen som har polisbefogenheter. 

 
För att övervakningsåtgärder ska kunna vid-

tas ska förare som avses i 1 mom. stanna 
omedelbart även på tecken som ges omedel-
bart efter det att de avlägsnar sig från ett så-
dant område som avses i 1 mom. eller ome-
delbart innan de kommer in på området. 

För att övervakningsåtgärder ska kunna 
vidtas ska förare som avses i 1 mom. stanna 
omedelbart även på tecken som ges omedel-
bart efter att de avlägsnar sig från ett sådant 
område som avses i 1 mom. eller omedelbart 
innan de kommer in på området. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 

14. 

Lag 
om ändring av 3 § och 4 § i viltförvaltningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 3 § 1 mom. och 4 § 2 mom. 5 punkten som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Styrelsen för Finlands viltcentral 

3 § 

Styrelsen för Finlands viltcentral 

 
Styrelsen för Finlands viltcentral är dess 

högsta beslutande organ. Jord- och skogs-
bruksministeriet utser tio medlemmar till sty-
relsen. Det i 4 § avsedda riksviltvårdsrådet 
föreslår sex medlemmar till styrelsen bland 
de personer som regionmötena enligt 13 § fö-
reslagit som representanter för dem som beta-

Styrelsen för Finlands viltcentral är dess 
högsta beslutande organ. Jord- och skogs-
bruksministeriet utser tio medlemmar till sty-
relsen. Det i 4 § avsedda riksviltvårdsrådet 
föreslår sex medlemmar till styrelsen bland 
de personer som regionmötena enligt 13 § fö-
reslagit som representanter för dem som be-
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lat jaktvårdsavgift. Till styrelsen hör ytterli-
gare en representant för jord- och skogs-
bruksministeriet, en representant för Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet, en representant för 
en på riksnivå betydelsefull organisation 
inom jord- och skogsbruket och en represen-
tant för personalen vid Finlands viltcentral. 
Varje medlem har en personlig suppleant som 
omfattas av samma bestämmelser som den 
ordinarie medlemmen. Jord- och skogs-
bruksministeriet utser en ordförande och en 
vice ordförande bland de medlemmar som 
riksviltvårdsrådet föreslagit. 
— — — — — — — — — — — — — —  

talat jaktvårdsavgift. Till styrelsen hör ytter-
ligare en representant för jord- och skogs-
bruksministeriet, en representant för Naturre-
sursinstitutet, en representant för en på riks-
nivå betydelsefull organisation inom jord- 
och skogsbruket och en representant för per-
sonalen vid Finlands viltcentral. Varje med-
lem har en personlig suppleant som omfattas 
av samma bestämmelser som den ordinarie 
medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet 
utser en ordförande och en vice ordförande 
bland de medlemmar som riksviltvårdsrådet 
föreslagit. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Riksviltvårdsrådet 

— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 

Riksviltvårdsrådet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Riksviltvårdsrådets medlemmar utses av 
jord- och skogsbruksministeriet. Till riksvilt-
vårdsrådet hör 15 representanter som föresla-
gits av de regionmöten som avses i 13 §. Till 
riksviltvårdsrådet hör dessutom representan-
ter för följande organ: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riksviltvårdsrådets medlemmar utses av 
jord- och skogsbruksministeriet. Till riksvilt-
vårdsrådet hör 15 representanter som föresla-
gits av de regionmöten som avses i 13 §. Till 
riksviltvårdsrådet hör dessutom representan-
ter för följande organ: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) Naturresursinstitutet, 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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15. 

Lag 
om ändring av 5 § och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) 5 § och 

7 §, sådana de lyder i lag 1509/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Ansvar vid registerföring 

5 § 

Ansvar vid registerföring 

 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhets-

verket samt jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral för under jord- och 
skogsbruksministeriets styrning register i 
landsbygdsnäringsförvaltningens informa-
tionssystem och ansvarar för att de registrera-
de uppgifterna är riktiga, var och en för sitt 
ansvarsområde. Dessutom har jord- och 
skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och 
miljöcentralerna, kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter och livsmedelstillsyns-
myndigheter, regionförvaltningsverken och 
kommunalveterinärerna rätt att använda och 
uppdatera uppgifter i den omfattning som de-
ras åligganden förutsätter. 

Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhets-
verket och Naturresursinstitutet för under 
jord- och skogsbruksministeriets styrning re-
gister i landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem och ansvarar för att de re-
gistrerade uppgifterna är riktiga, var och en 
för sitt ansvarsområde. Dessutom har jord- 
och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, 
närings-, trafik- och miljöcentralerna, kom-
munernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
och livsmedelstillsynsmyndigheter, region-
förvaltningsverken och kommunalveterinä-
rerna rätt att använda och uppdatera uppgifter 
i den omfattning som deras uppgifter förut-
sätter. 

 
 
 
 

7 §  

Myndighet som beslutar om utlämnande av 
uppgifter 

7 § 

Myndighet som beslutar om utlämnande av 
uppgifter 

 
Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-

verket och jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral beslutar var och en 
när det gäller dess ansvarsområde om utläm-
nande av uppgifter till utomstående. Dessut-
om får närings-, trafik- och miljöcentralerna 
samt kommunernas landsbygdsnäringsmyn-

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket och Naturresursinstitutet beslutar var 
och en när det gäller dess ansvarsområde om 
utlämnande av uppgifter till utomstående. 
Dessutom får närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna samt kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter lämna ut uppgifter inom 
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digheter lämna ut uppgifter inom ramen för 
sina egna myndighetsuppgifter. 

ramen för sina egna myndighetsuppgifter. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 

 
 
 

16. 

Lag 
om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 c §, sådan den lyder i 

lagarna 1237/1999 och 160/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 c § 7 c § 
 

Den registeransvarige får för åligganden en-
ligt 7 a § lämna ut uppgifter ur jägarregistret 
till jord- och skogsbruksministeriet, Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet och andra myndig-
heter, till jaktvårdsföreningarna samt till det 
försäkringsbolag som sköter jägarnas grupp-
försäkring. Den registeransvarige får mot skä-
lig avgift lämna ut i jägarregistret antecknade 
personers namn- och adressuppgifter också 
för direktmarknadsföring inom jaktbranschen, 
om den registrerade inte har förbjudit detta. 

Den registeransvarige får för åligganden 
enligt 7 a § lämna ut uppgifter ur jägarre-
gistret till jord- och skogsbruksministeriet, 
Naturresursinstitutet och andra myndigheter, 
till jaktvårdsföreningarna samt till det försäk-
ringsbolag som sköter jägarnas gruppförsäk-
ring. Den registeransvarige får mot skälig 
avgift lämna ut i jägarregistret antecknade 
personers namn- och adressuppgifter också 
för direktmarknadsföring inom jaktbranschen 
om den registrerade inte har förbjudit detta.  

 
Angående behandling av uppgifterna i re-

gistret gäller i övrigt vad som bestäms i per-
sonuppgiftslagen (523/1999). 

Bestämmelser i övrigt om behandling av 
registeruppgifter finns i personuppgiftslagen 
(523/1999). 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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17. 

Lag 
om ändring av 12 § i lagen om bekämpning av skogsskador  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 12 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Uppföljning av skogsskador 

12 § 

Uppföljning av skogsskador 

 
Skogsforskningsinstitutet ska med bistånd 

av Finlands skogscentral följa och förutse fö-
rekomsten och utbredningen av växtsjukdo-
mar och skadedjur som orsakar skogsskador 
samt undersöka sambandet mellan skadornas 
orsak och verkan och deras ekonomiska bety-
delse. 

Naturresursinstitutet ska med bistånd av Fin-
lands skogscentral följa och förutse före-
komsten och utbredningen av växtsjukdomar 
och skadedjur som orsakar skogsskador samt 
undersöka sambandet mellan skadornas orsak 
och verkan och deras ekonomiska betydelse. 

 
Om det i samband med uppföljningen 

framkommer något som förutsätter åtgärder 
enligt 9 §, ska Skogsforskningsinstitutet utan 
dröjsmål underrätta Finlands skogscentral om 
detta. 

Om det i samband med uppföljningen 
framkommer något som förutsätter åtgärder 
enligt 9�§, ska Naturresursinstitutet utan 
dröjsmål underrätta Finlands skogscentral om 
detta. 

 
Om man i samband med uppföljningen eller 

annan verksamhet upptäcker farliga skadegö-
rare som avses i lagen om skydd för växters 
sundhet eller i författningar som utfärdats 
med stöd av den, ska Skogsforskningsinstitu-
tet utan dröjsmål underrätta Livsmedelssä-
kerhetsverket om detta. 

Om man i samband med uppföljningen el-
ler annan verksamhet upptäcker farliga ska-
degörare som avses i lagen om skydd för 
växters sundhet eller i författningar som ut-
färdats med stöd av den, ska Naturresursin-
stitutet utan dröjsmål underrätta Livsmedels-
säkerhetsverket om detta. 

 
Skogsforskningsinstitutet ska årligen lämna 

en utredning över resultaten av uppföljningen 
till jord- och skogsbruksministeriet. 

Naturresursinstitutet ska årligen lämna en 
utredning över resultaten av uppföljningen 
till jord- och skogsbruksministeriet. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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18. 

Lag 
om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som an-

vänds till havs  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 24 § 1 mom. 10 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 

Utlämnande av uppgifter som innehåller per-
sonuppgifter 

24 § 

Utlämnande av uppgifter som innehåller per-
sonuppgifter 

 
Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet får sådana upp-
gifter i registret som innehåller personuppgif-
ter lämnas ut i form av kopior och utskrifter 
eller med hjälp av en teknisk anslutning eller 
annars elektroniskt 
— — — — — — — — — — — — — —  

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet får sådana upp-
gifter i registret som innehåller personuppgif-
ter lämnas ut i form av kopior och utskrifter 
eller med hjälp av en teknisk anslutning eller 
annars elektroniskt 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10) till Statistikcentralen och Vilt- och fis-

keriforskningsinstitutet för upprättande av 
statistik och för forskning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) till Statistikcentralen och Naturresurs-
institutet för upprättande av statistik och för 
forskning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
——— 
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19. 

Lag 
om ändring av 17 § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renshushållningen (987/2011) 17 § 

1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 § 

Kostnader för konstaterande av en katastrof 
och värdering av skada 

17 § 

Kostnader för konstaterande av en katastrof 
och värdering av skada 

 
Konstaterande av en katastrof hör till Livs-

medelssäkerhetsverkets, Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutets, Skogsforskningsinstitu-
tets eller Strålsäkerhetscentralens uppgifter 
efter det att beslut om anlitandet av ett forsk-
ningsinstitut för konstaterande av en katastrof 
har fattats enligt 5 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Konstaterande av en katastrof hör till 
Livsmedelssäkerhetsverkets, Naturresursin-
stitutets eller Strålsäkerhetscentralens uppgif-
ter efter att beslut om att anlita ett forsk-
ningsinstitut för konstaterande av en katastrof 
har fattats enligt 5 § 3 mom. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft samma dag som 
lagen om ersättande av skador som drabbat 
renhushållningen (987/2011). 

——— 
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Förordningsutkast 

 
 
 

Statsrådets förordning 
om Naturresursinstitutet 

 
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om Naturresurs-

institutet (/) och 8 § 2 mom. i tjänstemannalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. sådant det 
lyder i lag 281/2000: 
 

1 § 

Naturresursinstitutets uppgifter 

Naturresursinstitutet har till uppgift att be-
driva sådan vetenskaplig forskning och ut-
veckling, överföring av kunskap och tekno-
logi samt statistikframställning som gäller  

1) jordbruk och livsmedelsekonomi,  
2) utveckling av landsbygden, 
3) skogsbruk,  
4) fiskeri- och vilthushållning, 
5) renhushållning,  
6) andra näringar som grundar sig på för-

nybara naturresurser,  
7) naturens rekreationsanvändning och 

havs- och vattenförvaltning om inte uppgif-
ten hör till någon annan myndighet. 

Naturresursinstitutet ska också 
1) producera information som gäller förhål-

landena och utvecklingen i produktionsmil-
jön för  

jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk 
och renshushållning samt landsbygdens, 
skogsresursernas, skogarnas, vilt- och fiskre-
sursernas, vattnens och havets utveckling och 
tillstånd,  

2) producera information om miljökonse-
kvenserna av näringarna i 1 mom. och annan 
användning av förnybara naturresurser samt 
om klimatförändringen,  

3) ansvara för genomförandet av åtgärder 
som gäller de genetiska resursernas mångfald 
och hållbara användning inom jordbruket och 
livsmedelsekonomin, skogsbruket och fiske-
rihushållningen,  

4) producera information för att användas 
vid uppföljning av främmande arter och be-
kämpning av invasiva främmande arter, 

5) bedriva skogsförädling och vattenbruk. 
Naturresursinstitutet är det samordningsor-

gan som avses i artikel 7 i rådets förordning 
(EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett in-
formationssystem för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter för att belysa inkomst-
förhållanden och andra ekonomiska förhål-
landen i jordbruksföretag inom Europeiska 
gemenskapen. 
 
 

2 § 

Direktion 

Direktionens uppgift är att stödja Naturre-
sursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag 
till verksamhetens strategiska fokusering och 
främja samarbetet med intressentgrupperna. 
Direktionen godkänner resultatavtalet med 
jord- och skogsbruksministeriet tillsammans 
med generaldirektören. 

Direktionen består av högst sju medlem-
mar. Statsrådet utser direktionens ordförande 
och vice ordförande bland medlemmarna. 
Till direktionen hör också en medlem som 
Naturresursinstitutets personal utsett inom 
sig. Generaldirektören arbetar som föredra-
gande av ärenden som behandlas i direktio-
nen. 

Direktionen tillsätts för en viss tid, högst 
för tre år i sänder. Om direktionens ordföran-
de eller vice ordförande eller en medlem av-
går eller är förhindrad att sköta uppgiften, 
ska jord- och skogsbruksministeriet utse en 
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ny ordförande, vice ordförande eller medlem 
i hans eller hennes ställe för den återstående 
mandattiden. Jord- och skogsbruksministeriet 
fastställer direktionens arvoden. 

Delegationen sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller om denne är förhindrad på 
kallelse av vice ordföranden. Direktionen är 
beslutförd när sammanträdets ordförande och 
minst hälften av medlemmarna är närvaran-
de. Besluten fattas med enkel majoritet. Om 
rösterna faller jämt, gäller som beslut den 
åsikt som ordföranden har understött. 
 
 

3 § 

Direktionens beslutanderätt 

Direktionen beslutar om 
1) riktlinjerna och målen för Naturresursin-

stitutets verksamhet enligt resultatavtalets 
mål, 

2) budgetförslaget, verksamhets- och eko-
nomiplanen samt om godkännande av bok-
slutet och årsberättelsen, 

3) andra frågor som är av stor räckvidd och 
principiellt viktiga med hänsyn till Naturre-
sursinstitutet och som generaldirektören eller 
direktionens ordförande vill ta upp till be-
handling i direktionen, 

4) tillsättande av delegationer. 
 
 

4 § 

Statistikdirektörens uppgifter och särskilda 
beslutanderätt 

Statistikdirektören ansvarar för framställ-
ning av den statistik som hör till Naturresurs-
institutets uppgifter på ett kvalitativt och re-
sultatrikt sätt.  

Statistikdirektören avgör ärenden som gäll-
er 

1) insamling av statistiska uppgifter, 
2) befrielse från skyldigheten att lämna 

uppgifter,  
3) förvaring, utlämnande eller annan bear-

betning av uppgifter som samlats in för sta-
tistiska ändamål eller tillstånd att använda 
uppgifter, 

4) statistikprogrammet, framställning och 
publicering av statistik. 
 
 

5 § 

Personalen 

Generaldirektören utnämner personernas 
till Naturresursinstitutets tjänster om inte an-
nat föreskrivits eller beslutanderätten delege-
rats till någon annan tjänsteman genom ar-
betsordningen.  Vad som ovan föreskrivs om 
utnämning till tjänster, tillämpas också på in-
gående av arbetsavtal på Naturresursinstitu-
tets vägnar.  

En överdirektör som ansvarar för forsk-
ningen samt en forskningsprofessor har titeln 
professor. Generaldirektören och en överdi-
rektör har också titeln professor om de avlagt 
doktorsexamen. 
 
 
 

6 § 

Behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkoren för Naturresursinsti-
tutets tjänster är:  

1) för överdirektören som ansvarar för 
forskningen doktorsexamen och för andra 
överdirektörer högre högskoleexamen samt 
sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften 
kräver och i praktiken visad ledarförmåga,  

2) för professorn och forskningsprofessorn 
doktorsexamen, sådan mångsidig erfarenhet 
som uppgiften kräver och ledarförmåga inom 
forskningen,  

3) för statistikdirektören och direktören för 
enheten högre högskoleexamen, sådan mång-
sidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i 
praktiken visad ledarförmåga. 
 
 

7 § 

Förordnande av ställföreträdare 

Ställföreträdare för generaldirektören för-
ordnas av jord- och skogsbruksministeriet.  
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Ställföreträdare för den övriga personalen 
förordnas av generaldirektören om inte något 
annat bestäms i arbetsordningen. 
 
 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den   20  .
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