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Kalajalosteiden tuotanto 2021 
Hyvä kalanjalostaja 
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jossa kerätään tietoja kalajalosteiden tuotannosta, kalanjalostusyri-
tysten toiminnasta ja jalostukseen käytetyistä raaka-ainemääristä sekä yritysten työllisyydestä ja tuo-
tannon arvosta. Kysely koskee vuotta 2021.  
Vastaa kyselyyn myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei tilastointivuonna ole ollut tuotantoa tai toi-
mintaa. Ilmoita myös, jos yritys on lopetettu. 

Kyselyyn vastaaminen 
Vastaa kyselyyn viimeistään 16.3.2022 osoitteessa:  https://stat.luke.fi/kalanjalostuskysely 

Kyselyyn kirjaudutaan lomakkeesta löytyvällä vastaajatunnuksella.  

Vastaaminen verkossa on joustavaa. Voit poistua ja palata uudelleen lomakkeelle samalla tunnuslu-
vulla. Vasta kun vastauksesi on valmis, olet tallentanut sen ja painanut ”Vahvista ja lähetä vastauk-
set” vastauksesi lähtee ja lomake sulkeutuu. 

Mikäli et voi vastata verkossa, vastaa kysymyksiin oheisella paperilomakkeella. Postita lomake pa-
lautuskuoressa viimeistään 16.3.2022. Postimaksu on maksettu puolestasi. 

Lisätietoa kyselystä 
Kerättävistä tiedoista laaditaan kalajalosteiden tuotantotilasto 2021. Lisäksi tietoja käytetään kalata-
louden EU tiedonkeruuohjelman raportointiin. 

Tilastotietoja tarvitsevat muun muassa kalatalouden suunnittelijat ja päätöksentekijät, jalostusyrittäjät 
ja heidän edunvalvojansa sekä tutkijat. Tilasto on myös osa muita kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja.  

Tilaa tilastojulkistukset sähköpostiisi  
Tilaston tuottaa Luonnonvarakeskus ja se julkaistaan 27.10.2022. Voit tilata tilastojulkistukset sähkö-
postiisi osoitteessa: https://stat.luke.fi/tilaa-tilastoja 

Lisätietoja tiedonkeruusta 
Yliaktuaari Pentti Moilanen, p. 040 570 1070, kala-riistatilastot@luke.fi 

Kiitos yhteistyöstä!  

Heidi Pokki 
Ryhmäpäällikkö, Biotalouden kannattavuus, LUKE 
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Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 
ja luottamuksellisuus 

 

Vastauksia käytetään kalatalouspolitiikan seurantaan ja kehittämiseen koti-
maassa, tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin sekä EU-tiedonkeruuohjelman tar-

peisiin. Tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille ja tahoille perustuen 
lainsäädäntöön. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen ja 
lue lisää tietosuojasta: Kalakantojen arviointi, kalastusta ja vesiviljelyä koske-

vien viranomaistehtävien henkilötiedot - tietosuojailmoitus: 

https://www.luke.fi/tietosuoja-ja-yksityisyys_/ 

 

Tiedonkeruu perustuu EU-tiedonkeruuasetukseen (2017/1004 EY), lakiin 
Luonnonvarakeskuksesta (561/2014) ja Luonnonvarakeskuksesta annettuun 
valtioneuvoston asetukseen (715/2014) ja lakiin Ruoka- ja luonnonvaratilas-

toista (562/2014). 

____________________ 

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä 
luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. 

Tämän kyselyn toteuttaa Luken Tilastopalvelut-yksikkö, joka tuottaa ja julkai-
see Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastoja sekä vastaa EU-asetuksiin perustu-

vasta tiedontuotannosta. 

Tilastot muodostavat tärkeän pohjan luonnonvara-alan tutkimukselle ja anta-
vat tietoa kala- ja riista-alan toimijoille, päätöksentekijöille ja kaikille kiinnos-

tuneille. 

https://www.luke.fi/tietosuoja-ja-yksityisyys_/
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