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självstyrelselag
Ärende: 2422/00 01 00/2021, Naturresursinstitutets utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med
förslag till Ålands självstyrelselag, Lagberedning, lagstiftning och normgivning

Naturresursinstitutet tackar för tillfället att ge ett utlåtande.
Naturresursinstitutet är en statlig myndighet som enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om
Naturresursinstitutet har till uppgift att producera information och sakkunnigtjänster till
stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten och att enligt 4
punkten framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde. Dessutom
är Naturresursinstitutet en statistikmyndighet enligt 2 § 2 mom. i statistiklagen
(280/2004). Separata bestämmelser om Naturresursinstitutets statistikföring ingår i lagen
om livsmedels- och naturresursstatistik (562/2014). I 20 § i statistiklagen ingår särskilda
bestämmelser om Åland. Enligt paragrafen iakttas vid framställning av statistik som
gäller Åland bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Uppgifter som
gäller Åland och som rikets myndigheter fått för statistiska ändamål kan utan hinder av
12 och 13 § för framställning av statistik lämnas ut till de myndigheter som framställer
statistik för Åland.
I utkastet till regeringens proposition föreslås bestämmelser om fördelningen av
lagstiftningsbehörigheten. Enligt 27 § 1 mom. 32 punkten i utkastet till lag har Lagtinget
lagstiftningsbehörighet i fråga om statistik om förhållandena på Åland och Riksdagen har
lagstiftningsbehörighet i fråga om statistik för statens behov enligt 28 § 1 mom. 47
punkten i utkastet till lag. Förslaget motsvarar nuläget och Naturresursinstitutet har inga
invändningar mot det.
Naturresursinstitutet konstaterar att samarbetet med Ålands statistikmyndighet har löpt
smidigt och är fortgående. Det har inte tidigare föreskrivits om statistiksamarbetet mellan
de nationella statistikmyndigheterna och Ålands statistikmyndigheter, utan samarbetet
mellan Naturresursinstitutet och Ålands statistikmyndighet har genomförts på grundval
av samarbete för att undvika överlappande datainsamling och extra belastning för
uppgiftslämnare att lämna ut uppgifter. 46 § i lagförslaget innehåller bestämmelser om
grunderna för samarbetet mellan statens och Ålands statistikmyndigheter bland annat
inom statistikarbete. I paragrafen föreslås att det ska finns en
överenskommelseförordning ska utfärdas. Enligt motiveringarna till regeringens
proposition ska förordningen bli den egentliga grunden för samarbetet mellan statens och
Ålands statistikmyndigheter.
Som ett nytt element skulle det i 46 § i förslaget till lag ingå bestämmelser om att i den
statistik som statliga myndigheter publicerar redovisa Åland fristående från uppgifterna
om övriga Finland, där det är möjligt. I nästan all statistik som Naturresursinstitutet
publicerar redovisas uppgifterna för Åland separat, då en områdesindelning som är
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mindre än hela Finland används. Dessa indelningar omfattar bland annat nivåer för
storområden, ekonomiska territorium, regionförvaltningsverk, NTM-centraler och
stödområden.
Ett undantag från ovanstående utgörs av statistik med ett begränsat antal
uppgiftslämnare, varvid kraven på dataskydd inom statistiksektorn och de metoder som
tillämpas också kan förhindra att uppgifterna publiceras på en mer exakt områdesnivå.
Då sekretessbelägger Naturresursinstitutet uppgifterna om områden i de tabeller som
publiceras eller kombinerar uppgifterna från flera områden. Det meddelas om undantag
på webbplatsen för statistiken. För närvarande representeras god praxis av kostnadsfria
leveranser av flera material, vilket gör det möjligt att ta fram regionala uppgifter som är
tillräckligt tillförlitliga.
NUTS (den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter) är
Europaparlamentets och rådets förordning (nr 1059/2003) och gäller de ekonomiska
territorierna i medlemsstaterna (Färöarna och Grönland ingår inte i Danmarks
ekonomiska territorium). Huvudnivån för NUTS är Finland. På klassificeringsnivåerna
1–3 är Åland en egen underpunkt i klassificeringen.
Enligt NUTS-förordningen ingår Åland i Finlands ekonomiska territorium. Således ska
de uppgifter som lämnas till Eurostat om hela landet enligt de egentliga
statistikförordningarna omfatta även uppgifterna om Åland. Det finns därför ingen
anledning att ändra kostnadsstrukturerna.
Vi bedömer att regeringens proposition inte innehåller förpliktande ändringar för
Naturresursinstitutet avseende statistikföring som skulle ha ekonomiska konsekvenser.
Vår bedömning är att inte heller de övriga ändringarna i regeringens proposition har
ekonomiska konsekvenser för Naturresursinstitutets verksamhet.
Ilkka P. Laurila
administrativ direktör
Mari Ylä-Jarkko
statistikdirektör
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