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Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely 
Hyvä maatalous- tai puutarhayrittäjä! 
Tervetuloa vastaamaan Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn, joka selvittää suomalaisen maatalou-
den rakennetta, työvoimaa, yritystoimintaa ja energian käyttöä.  

Tilastotutkimuksen tarvittavista tiedoista yli puolet saadaan maataloushallinnon rekistereistä ja loput 
tiedot kerätään tällä tilastokyselyllä kaikilta Suomen maatalous- ja puutarhayrityksiltä. Maatalouslas-
kennan tuloksista tuotetaan maatalouden rakennetilastoja. 

Maatalouslaskenta on kymmenen vuoden välein toteutettava maailmanlaajuinen tilastotutkimus, jonka 
toteuttaa Suomessa Luonnonvarakeskus (Luke). Lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022. 

Kyselyyn vastaaminen 
Vastaa kyselyyn viimeistään 11.1.2021 osoitteessa: https://www.maatalouslaskenta.fi 

Kyselyyn vastaaminen kestää vain 10 minuuttia 
Kyselyyn kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Kyselyn täyttämisen voi keskeyttää, ja jatkaa myöhemmin, 
mutta lähettämisen jälkeen vastauksia ei enää voi muuttaa. Voit täyttää kyselyn myös tabletilla tai äly-
puhelimella. Kyselyyn vastaaminen kestää vain 10 minuuttia. Voit myös valtuuttaa suomi.fi-palvelussa 
toisen henkilön vastaamaan kyselyyn puolestasi. Vastaaminen kyselyyn on lakisääteistä. Tiedonanto-
velvollisuudesta ja tietosuojasta kerrotaan tämän kirjeen kääntöpuolella. 

Tilaa tilastojulkistukset sähköpostiisi  
Maa- ja puutarhatalouden tilastot tuottaa Luonnonvarakeskus. Voit tilata tilastojulkistukset sähköpos-
tiisi osoitteessa: http://stat.luke.fi/tilaa-tilastoja 

Lisätietoja kyselyyn vastaamisesta 
Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa tiedonkeruun yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa. Ota yhteyttä 
tarvittaessa maksuttomaan palvelunumeroon 0800–19889, klo 8–16 tai maatalouslaskenta@luke.fi 

Kiitos yhteistyöstä!  
 
Esa Katajamäki Jaana Kyyrä 
päällikkö, biotalouden tilastot yliaktuaari 
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Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 
ja luottamuksellisuus 

 

Tilaston tuottaminen perustuu lakiin Luonnonvarakeskuksesta (561/2014), la-
kiin ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) sekä tilastolakiin (280/2004). 

Tietojen antaminen tilastoon on lakisääteistä. Velvollisuus perustuu ruoka- ja 
luonnonvaratilastoista annetun lain (562/2014) 3 §:ään. 

Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan sa-

lassa pidettäviä.  

Yksikkötason tietoja ei luovuteta missään olosuhteissa hallinnollista päätök-
sentekoa, tutkintaa, valvontaa tai muuta vastaavaa käyttöä varten. 

Tutustu tietosuojaselosteeseen ja lue lisää tietosuojasta: 
https://stat.luke.fi/tietosuoja 

____________________ 

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. 

Tilastot muodostavat tärkeän pohjan luonnonvara-alan tutkimukselle ja anta-
vat tietoa viljelijöille, maatalouden päätöksentekijöille ja kaikille kiinnostuneille. 
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