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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1023/2009,
29. oktoober 2009,
millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda
käsitleva ühenduse statistika kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004.
aasta määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühen
duse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EÜ) nr 808/2004 kehtestati infoühiskonda
käsitleva ühenduse statistika süstemaatilise koostamise
ühine raamistik.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 808/2004 artikli 8 lõikele 1
on kõnealuse määruse artiklites 3 ja 4 osutatud statistika
koostamiseks esitatavate andmete ja nende edastamise
tähtaegade kindlaksmääramiseks vaja rakendusmeetmeid.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr
223/2009 (Euroopa statistika kohta) (2) asutatud Euroopa
statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Andmed, mis tuleb edastada infoühiskonda käsitleva ühenduse
statistika koostamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 808/2004
artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 4 viidatule, täpsustatakse käesoleva
määruse I ja II lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Joaquín ALMUNIA

(1) ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(2) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.
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I LISA
MOODUL 1: ETTEVÕTTED JA INFOÜHISKOND
1. TEEMAD JA KARAKTERISTIKUD
a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 808/2004 I lisast valitud 2010. võrdlusaastal hõlmatud teemad
on järgmised:
— IKT-süsteemid ja nende kasutamine ettevõtetes;
— Interneti ja muude elektrooniliste võrkude kasutamine ettevõtetes;
— e-kaubanduse ja e-äri protsessid;
— IKT turvalisus;
— IKT investeeringud ja kulud.
b) Kogutavad ettevõtete karakteristikud on järgmised:
IKT-süsteemid ja nende kasutamine ettevõtetes
Kõigi ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— arvutikasutus.
Arvuteid kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— (vabatahtlik) vähemalt kord nädalas arvutit kasutavate töötajate osakaal;
— sisearvutivõrgu (nt kohtvõrk) kasutamine;
— siseveebilehe (intranet) kasutamine;
— ekstraneti kasutamine;
— tasuta või avatud lähtekoodiga operatsioonisüsteemide, nt Linux, kasutamine (s.t avatud lähtekood, autoriõiguste
eest ei pea maksma ja/või on võimalus seda (edasi) jagada).
Sisearvutivõrku (nt kohtvõrku) kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— sisearvutivõrgu (nt kohtvõrk) traadita kasutamine.
Interneti ja muude elektrooniliste võrkude kasutamine ettevõtetes
Arvuteid kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— Internetile juurdepääs.
Interneti-ühendust omavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— ülemaailmsesse võrku ühendatud arvutit vähemalt kord nädalas kasutavate töötajate osakaal;
— Interneti-ühendus: traditsiooniline modemühendus või ISDN;
— Interneti-ühendus: DSL;
— Interneti-ühendus: muu Interneti-püsiühendus;
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— Interneti-ühendus: mobiilne lairibaühendus;
— (vabatahtlik) Interneti-ühendus: mobiilne lairibaühendus 3G telefoni kaudu;
— (vabatahtlik) Interneti-ühendus: mobiilne lairibaühendus 3G modemit kasutava sülearvuti kaudu;
— Interneti-ühendus: muu mobiilne ühendus;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamine pangandus- ja finantsteenuste jaoks;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamine koolituse ja hariduse jaoks;
— Interneti kasutamine riigiasutustega suhtlemiseks eelmisel kalendriaastal;
— veebilehe kasutamine;
— digitaalallkirja kasutamine kõikide saadetud teadete puhul, st selliste krüpteerimismeetodite kasutamine, mis
tagavad teate autentsuse ja ehtsuse (digitaalallkiri on ainult ühe tuvastatava inimesega seotud ning võimaldab
tuvastada teate hilisemat muutmist).
Eelmisel kalendriaastal Interneti kaudu riigiasutustega suhelnud ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— Interneti kasutamine teabe hankimiseks riigiasutuste veebilehtedelt eelmisel kalendriaastal;
— Interneti kasutamine blankettide hankimiseks riigiasutuste veebilehtedelt eelmisel kalendriaastal;
— Interneti kasutamine täidetud blankettide esitamiseks riigiasutustele eelmisel kalendriaastal;
— Interneti kasutamine haldusprotseduuri läbiviimiseks täiesti elektrooniliselt, ilma täiendava paberitööta, eelmisel
kalendriaastal;
— Interneti kasutamine elektroonilise hankesüsteemi (e-riigihange) kaudu pakkumise esitamiseks eelmisel kalend
riaastal.
Veebisaiti omavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: teade privaatsuse kohta, privaatsuse märgis või kinnitus veebilehe
turvalisuse kohta;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: tootekataloogid või hinnakirjad;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: külastajate võimalus tooteid kohandada või disainida;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: veebi kaudu tellimine või reserveerimine;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: tellimuste veebi kaudu jälgimine;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: personaalne sisu regulaarse/korduva külastaja jaoks;
— (vabatahtlik) järgmise võimaluse olemasolu: teated vabade töökohtade kohta või töökoha saamise avalduse
esitamine Interneti kaudu.
E-kaubanduse ja e-äri protsessid
Arvuteid kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— automaatse andmevahetuse (ADE) kasutamine; automaatseks andmevahetuseks peetakse teadete vahetamist mis
tahes arvutivõrgu kaudu kokkulepitud vormingus, mis võimaldab andmete automaatset töötlemist, ilma et
üksikuid teateid peaks käsitsi trükkima;
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— vastuvõetud (elektrooniliselt või muul viisil) müügitellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine laovarude
haldusega;
— vastuvõetud (elektrooniliselt või muul viisil) müügitellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine raamatupida
misega;
— vastuvõetud (elektrooniliselt või muul viisil) müügitellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine tootmisjuhti
mise või teenustehaldusega;
— vastuvõetud (elektrooniliselt või muul viisil) müügitellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine turustusjuhti
misega;
— saadetud (elektrooniliselt või muul viisil) ostutellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine laovarude haldu
sega;
— saadetud (elektrooniliselt või muul viisil) ostutellimusi käsitleva asjaomase teabe vahetamine raamatupidamisega;
— ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) tarkvara kasutamine info vahetamiseks erinevate osakondade vahel (nt
raamatupidamine, planeerimine, tootmine, turundus);
— muude tarkvararakenduste kasutamine kliendiinfo haldamiseks (nn CRM), et sisestada, talletada ja muuta klien
diinfo kättesaadavaks teistele osakondadele;
— muude tarkvararakenduste kasutamine kliendiinfo haldamiseks (nn CRM), et analüüsida kliendiinfot turundus
likel eesmärkidel (hindade kujundamine, müügiedendus, turustuskanali valimine jne).
Automaatset andmevahetust kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— automaatse andmevahetuse kasutamine: tellimuste esitamine tarnijatele;
— automaatse andmevahetuse kasutamine: e-arvete vastuvõtmine;
— automaatse andmevahetuse kasutamine: klientidelt tellimuste vastuvõtmine;
— automaatse andmevahetuse kasutamine: e-arvete saatmine;
— automaatse andmevahetuse kasutamine: tooteinfo saatmine või vastuvõtmine;
— automaatse andmevahetuse kasutamine: transpordidokumentide saatmine või vastuvõtmine;
— (vabatahtlik) automaatse andmevahetuse kasutamine: maksekorralduste saatmine finantsasutustele;
— (vabatahtlik) automaatse andmevahetuse kasutamine: andmete saatmine ametiasutustele ja andmete vastuvõt
mine ametiasutustelt.
Arvuteid kasutavate NACE Rev. 2 K jaos liigitamata ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— turustusahela haldamist käsitleva teabe elektrooniline vahetamine klientide või tarnijatega;
— tellimuste saatmine arvutivõrkude kaudu eelmisel kalendriaastal;
— tellimuste vastuvõtmine arvutivõrkude kaudu eelmisel kalendriaastal.
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Nende NACE Rev. 2 K jaos liigitamata ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud, kes vahetavad tarneketi haldust
käsitlevat teavet klientide või tarnijatega:
— teabe vahetamine tarnijatega laovarude, tootmise, nõudluse prognooside või saadetiste kättetoimetamise edene
mise kohta;
— teabe vahetamine klientidega laovarude, tootmise, nõudluse prognooside või saadetiste kättetoimetamise seisu
kohta;
— (vabatahtlik) teabe vahetamine tarnijate või klientidega veebilehtede kaudu;
— (vabatahtlik) teabe vahetamine tarnijate või klientidega elektroonilise andmevahetuse kaudu, mis võimaldab
andmete automaatset töötlemist (nt EDI tüüpi süsteemid, XML, EDIFACT jne).
Arvutivõrkude kaudu tellimusi vastuvõtnud ja NACE Rev. 2 K jaos liigitamata ettevõtete kohta kogutavad karakte
ristikud:
— arvutivõrkude kaudu saadud tellimuste osakaal kogukäibest eelmisel kalendriaastal;
— veebilehtede kaudu vastuvõetud tellimuste osakaal e-kaubandusest eelmisel kalendriaastal;
— automaattöötlust võimaldava elektroonilise edastuse (nt EDI-tüüpi süsteemid, XML, EDIFACT jne) kaudu vastu
võetud tellimuste osakaal e-kaubandusest eelmisel kalendriaastal;
— turvaprotokollide (SSL/TLS) kasutamine Interneti kaudu tellimuste vastuvõtmisel.
Arvutivõrkude kaudu tellimusi saatnud ja NACE Rev. 2 K jaos liigitamata ettevõtete kohta kogutavad karakteris
tikud:
— arvutivõrkude kaudu tellides tehtud ostude osakaal ostude koguväärtusest protsendiklassides ([0;<1], [1;<5],
[5;<10], [10;<25], [25;<50], [50;<75], [75;100]) eelmisel kalendriaastal.
IKT turvalisus
Arvuteid kasutavate ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— ettevõtete protsent, kellel on ametlikult määratletud IKT turvalisuspoliitika ja plaan seda regulaarselt läbi vaadata;
— ettevõtete protsent, kes selgitavad töötajatele nende kohustusi seoses IKT turvalisusega kohustuslike kursuste või
esitluste abil;
— ettevõtete protsent, kes selgitavad töötajatele lepingus, kaasa arvatud töölepingus, nende kohustusi seoses IKT
turvalisusega;
— ettevõtete protsent, kes selgitavad töötajatele nende kohustusi seoses IKT turvalisusega vabatahtliku koolituse või
üldiselt kättesaadava teabe abil (nt intranet, uudiskirjad või paberdokumendid);
— ettevõtete protsent, keda mõjutasid IKTga seotud turvaintsidendid, mis põhjustasid riistvara või tarkvara problee
mide tõttu IKT teenuste mittekättesaadavust ning andmete hävinemist või korrumpeerumist;
— ettevõtete protsent, keda mõjutasid IKTga seotud turvaintsidendid, mis põhjustasid IKT teenuste mittekättesaa
davust väliste rünnakute tõttu, nt teenindust tõkestavad (DoS) rünnakud;
— ettevõtete protsent, keda mõjutasid IKTga seotud turvaintsidendid, mis põhjustasid andmete hävinemist või
korrumpeerumist pahavaraga nakatumise või lubamatu juurdepääsu tõttu;
— ettevõtete protsent, keda mõjutasid IKTga seotud turvaintsidendid, mis põhjustasid konfidentsiaalsete andmete
lekkimist sissetungi, pharming või phishing rünnakute tõttu;
— (vabatahtlik) ettevõtete protsent, keda mõjutasid IKTga seotud turvaintsidendid, mille tulemusena töötajad
lekitasid elektroonilisi konfidentsiaalseid andmeid, kas kavatsetult või kavatsemata;
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— ettevõtete protsent, kes kasutavad ettevõttesiseseid IKT turvasüsteeme või -menetlusi: tugeva parooli kasutamine
autentimisel;
— ettevõtete protsent, kes kasutavad siseseid IKT turvalisussüsteeme või -protseduure: kasutajate tuvastamine ja
autentimine riistvaraliste vahendite abil, nt kiipkaardid;
— (vabatahtlik) ettevõtete protsent, kes kasutavad ettevõttesiseseid IKT turvasüsteeme või -protseduure: kasutajate
tuvastamine ja autentimine biomeetriliste meetodite abil;
— ettevõtete protsent, kes kasutavad ettevõttesiseseid IKT turvasüsteeme või -protseduure: väline andmete varun
damine;
— ettevõtete protsent, kes kasutavad ettevõttesiseseid IKT turvasüsteeme või -protseduure: andmete koondamine
logifaili turvaintsidentide analüüsimiseks.
Karakteristikud, mida kogutakse arvuteid kasutavate ettevõtete kohta, kellel on ametlikult määratletud IKT turvali
suspoliitika:
— IKT turvalisuspoliitikas käsitletav oht: andmete hävinemine või korrumpeerumine rünnaku või ootamatu intsi
dendi tõttu;
— IKT turvalisuspoliitikas käsitletav oht: konfidentsiaalsete andmete lekkimine sissetungi, pharming või phishing
rünnakute tõttu;
— IKT turvalisuspoliitikas käsitletav oht: IKT teenuste mittekättesaadavus väliste rünnakute tõttu (nt teenindust
tõkestavad (DoS) rünnakud).
IKT investeeringud ja kulud
Kõigi ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— (vabatahtlik) IT toodete ostud (arvutid ja seadmed) ning kommunikatsioonikaubad (seadmed);
— (vabatahtlik) bilanssi kantud IT toodete (arvutid ja seadmed) ning kommunikatsioonikaupade (seadmed) ostude
osakaal (investeeringud);
— (vabatahtlik) muude IKT kaupade ostud (elektroonikaseadmed, erinevad IKT komponendid ja tarvikud, IKT
seadmete tootmisteenused);
— (vabatahtlik) bilanssi kantud teiste IKT kaupade (elektroonikaseadmed, erinevad IKT komponendid ja tarvikud,
IKT seadmete tootmisteenused) ostude osakaal (investeeringud);
— (vabatahtlik) tarkvarapakettide ja tarbijale kohandatud tarkvara ostud (äri ja tootlikkuse tarkvara ning litsentsi
misteenused);
— (vabatahtlik) bilanssi kantud tarkvarapakettide ja tarbijale kohandatud tarkvara (äri ja tootlikkuse tarkvara ning
litsentsimisteenused) ostude osakaal (investeeringud);
— (vabatahtlik) enda jaoks loodud tarkvara loomise kogukulu;
— (vabatahtlik) bilanssi kantud enda jaoks loodud tarkvara loomise kogukulu osakaal (investeeringud);
— (vabatahtlik) infotehnoloogiaalase konsultatsiooni ja teenuste, telekommunikatsiooniteenuste ja muude IKT
teenuste ostud;
— (vabatahtlik) bilanssi kantud infotehnoloogiaalase konsultatsiooni ja teenuste, telekommunikatsiooniteenuste ja
muude IKT teenuste ostude osakaal (investeeringud);
— (vabatahtlik) IKT seadmete kasutus- ja kapitaliliisingu või üüriteenuste ostud;
— (vabatahtlik) bilanssi kantud IKT seadmete kapitaliliisingu või üüriteenuste ostude osakaal (investeeringud).
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c) Järgmised ettevõtete taustaandmed tuleb koguda või saada alternatiivsetest allikatest.
Kõigi ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— ettevõtte põhiline majandustegevus eelmisel kalendriaastal;
— keskmine töötajate arv eelmisel kalendriaastal;
— (vabatahtlik) küsimustikule vastamiseks kulunud aeg (minutites).
Karakteristikud, mis tuleb koguda või hankida alternatiivsetest allikatest kõikide ettevõtete kohta, kes on seotud IKT
investeeringute ja kuludega:
— (vabatahtlik) kaupade ja teenuste ostud kokku (väärtusena, v. a käibemaks) eelmisel kalendriaastal;
— (vabatahtlik) kogukäive (väärtusena, v.a käibemaks) eelmisel kalendriaastal;
— (vabatahtlik) koguinvesteeringud (väärtusena, v.a käibemaks) eelmisel kalendriaastal.
NACE Rev. 2 K jaos liigitamata ettevõtete kohta kogutavad karakteristikud:
— kaupade ja teenuse ostud kokku (väärtusena, v. a käibemaks) eelmisel kalendriaastal;
— kogukäive (väärtusena, v.a käibemaks) eelmisel kalendriaastal.
2. KATVUS
Käesoleva lisa punkti 1 alapunktides b ja c määratletud karakteristikud tuleb koguda ja liigitada järgmiste majanduste
gevuste, ettevõtte suuruse ja geograafilise ulatuse alusel.
a) Majandustegevus: järgmistesse NACE Rev. 2 klassidesse liigitatud ettevõtted:
NACE klass

Kirjeldus

C jagu

„Tootmine”

D, E jagu

„Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, kanalisat
sioon ja jäätmekäitlus”

F jagu

„Ehitus”

G jagu

„Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste, tarbeesemete ja
kodukaupade parandus”

H jagu

„Veondus ja ladustamine”

I jagu

„Majutus ja toitlustus”

J jagu

„Teave ja kommunikatsioon”

Klassid 64.19, 64.92, 66.12 ja
66.19

„Finants- ja kindlustustegevus”

Rühm 65.1 ja 65.2
L jagu

„Kinnisvaraalane tegevus”

Osad 69-74

„Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus”

N jagu

„Haldus- ja abitegevused”

Rühm 95.1

„Arvutite ja sideseadmete parandus”

b) Ettevõtte suurus: kümne ja enama töötajaga ettevõtted. Alla kümne töötajaga ettevõtete kaasamine on vabatahtlik.
c) Geograafiline ulatus: liikmesriigi ükskõik missuguses osas asuvad ettevõtted.
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3. VAATLUSPERIOODID
Eelmise kalendriaasta karakteristikute võrdlusperiood on 2009. aasta. Muude karakteristikute võrdlusperiood on 2010.
aasta jaanuar.
4. JAOTUSED
Käesoleva lisa punkti 1 alapunktis b loetletud karakteristikute kohta kogutakse järgmisi taustandmeid:
a) Jaotus majandustegevuse alusel: vastavalt järgmistele NACE Rev. 2 kogumitele:

NACE Rev. 2 kogum
riiklike koondnäitajate võimalikuks arvutamiseks
10-18
19-23
24-25
26-33
35-39
41-43
45-47
49-53
55
58-63
64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19
68
69-74
77-82
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.09, 63.1, 95.1
NACE Rev. 2 kogum
Euroopa koondnäitajate võimalikuks arvutamiseks
10-12
13-15
16-18
26
27-28
29-30
31-33
45
46
47
55-56
58-60
61
62-63
64.19 + 64.92
65.1 + 65.2
66.12 + 66.19
77-78 + 80-82
79
95.1
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b) Jaotus suurusklassi alusel: andmed tuleb liigitada töötajate arvu suurusklasside alusel järgmiselt.

Suurusklass
10 või rohkem töötajat
10–49 töötajat
50–249 töötajat
250 või rohkem töötajat
Hõlmatuse korral tuleks vähem kui 10 töötajaga ettevõtete puhul kohaldada järgmist jaotust. (Karakteristikute
esitamine suurusklasside „Vähem kui 5 töötajat” ja „5–9 töötajat” puhul on vabatahtlik.)

Suurusklass
Vähem kui 10 töötajat
Vähem kui 5 töötajat (vabatahtlik)
5–9 töötajat (vabatahtlik)

5. PERIOODILISUS
Andmed esitatakse üks kord 2010. aasta kohta.
6. TÄHTAJAD
a) Määruse (EÜ) nr 808/2004 artiklis 6 nimetatud koondandmed, mis märgistatakse vajadusel kui konfidentsiaalsed
või ebausaldusväärsed, edastatakse Eurostatile enne 5. oktoobrit 2010, koondandmed IKT investeeringute ja kulude
kohta enne 30. juunit 2011. Selleks kuupäevaks peab andmebaas olema lõplik, kontrollitud ja vastu võetud.
Elektroonilised tabelid koostatakse vastavalt Eurostati juhistele.
b) Määruse (EÜ) nr 808/2004 artiklis 6 nimetatud metaandmed esitatakse Eurostatile enne 31. maid 2010. Meta
andmed esitatakse vastavalt Eurostati mallile.
c) Määruse (EÜ) nr 808/2004 artikli 7 lõikes 4 nimetatud kvaliteediaruanne esitatakse Eurostatile 5. novembriks 2010
ja aruanne IKT investeeringute ja kulude kohta enne 31. juulit 2011. Kvaliteediaruanne tuleb esitada vastavalt
Eurostati mallile.
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II LISA
MOODUL 2: ÜKSIKISIKUD, LEIBKONNAD JA INFOÜHISKOND
1. TEEMAD JA KARAKTERISTIKUD
a) Määruse (EÜ) nr 808/2004 II lisast valitud 2010. võrdlusaastal hõlmatud teemad on järgmised:
— IKT-süsteemide kättesaadavus ja kasutamine üksikisikute ja/või leibkondade poolt;
— Interneti kasutamine erineval eesmärgil üksikisikute ja/või leibkondade poolt;
— IKT turvalisus;
— IKT-pädevus;
— IKT ja Interneti kasutamist takistavad tegurid.
b) Kogutavad karakteristikud on järgmised:
IKT-süsteemide kättesaadavus ja kasutamine üksikisikute ja/või leibkondade poolt
Kõigi leibkondade kohta kogutavad karakteristikud:
— kodus arvuti kasutamise võimalus;
— Interneti-ühendus kodus, sõltumata sellest, kas seda kasutatakse.
Kodus Interneti-ühendust omavate leibkondade kohta kogutavad karakteristikud:
— kodus Interneti kasutamise seadmed: lauaarvuti;
— kodus Interneti kasutamise seadmed: sülearvuti;
— kodus Interneti kasutamise seadmed: muud mobiilsed seadmed;
— (vabatahtlik) kodus Interneti kasutamise seadmed: Interneti-ühendusega mobiiltelefon;
— (vabatahtlik) kodus Interneti kasutamise seadmed: pihuarvuti;
— kodus Interneti kasutamise seadmed: spetsiaalse Interneti-ühenduse seadmega teler;
— kodus Interneti kasutamise seadmed: mängukonsool;
— kodus Interneti kasutamise seadmed: ei ole teada;
— koduse Interneti-ühenduse tüüp: modem (sissehelistamine tavatelefoniliini kaudu) või ISDN;
— koduse Interneti-ühenduse tüüp: DSL (nt ADSL, SHDSL);
— muu koduse lairibaühenduse tüüp: traadiga paikne ühendus (nt kaabel, kiudoptiline liin, Ethernet, PLC);
— muu koduse lairibaühenduse tüüp: traadita paikne ühendus (nt satelliit, WiFi, WiMax);
— muu koduse lairibaühenduse tüüp: mobiilne traadita ühendus (nt UMTS);
— (vabatahtlik) muu koduse lairibaühenduse tüüp: mobiilne traadita ühendus 3G seadme kaudu (nt UMTS, mobiili
WiMax);
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— (vabatahtlik) muu koduse lairibaühenduse tüüp: mobiilne traadita ühendus 3G modemi kaudu (USB võti,
sülearvuti kaart);
— koduse Interneti-ühenduse tüüp: kitsasribaühendus mobiiltelefoni kaudu (GPRS jne).
Kõigi üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— viimase aja arvutikasutus kodus, tööl või mujal (viimase kolme kuu jooksul; kolm kuud kuni aasta tagasi;
rohkem kui aasta tagasi; ei ole kunagi arvutit kasutanud).
Viimase kolme kuu jooksul arvutit kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— arvutikasutuse keskmine sagedus (iga päev või peaaegu iga päev; vähemalt kord nädalas (kuid mitte iga päev);
vähemalt kord kuus (kuid mitte iga nädal); harvem kui kord kuus);
— (vabatahtlik) arvuti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: kodus;
— (vabatahtlik) arvuti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: tööl (mitte kodus);
— (vabatahtlik) arvuti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: haridusasutuses;
— (vabatahtlik) arvuti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: kellegi teise kodus;
— (vabatahtlik) arvuti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: muus kohas (nt raamatukogus, hotellis,
lennujaamas, Interneti-kohvikus jne).
Interneti kasutamine erineval eesmärgil üksikisikute ja/või leibkondade poolt
Kõigi üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— viimase aja Interneti-kasutus (viimase kolme kuu jooksul; kolm kuud kuni aasta tagasi; rohkem kui aasta tagasi;
ei ole kunagi Internetti kasutanud).
Internetti kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— Interneti-kaubanduse kasutamine isiklikeks eesmärkideks viimasel ajal (viimase kolme kuu jooksul; kolm kuud
kuni aasta tagasi; rohkem kui aasta tagasi; ei ole kunagi Internetist ostnud ega tellinud).
Viimase kolme kuu jooksul Internetti kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— Interneti-kasutuse keskmine sagedus viimase kolme kuu jooksul (iga päev või peaaegu iga päev; vähemalt kord
nädalas (kuid mitte iga päev); vähemalt kord kuus (kuid mitte iga nädal); harvem kui kord kuus);
— Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: kodus;
— Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: tööl (mitte kodus);
— Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: haridusasutuses;
— Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: kellegi teise kodus;
— Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: mujal;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: raamatukogu;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: postkontor;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: avalik asutus, linnavalitsus või riigiasutus;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: kohalik või vabatahtlik organisatsioon;
— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: Interneti-kohvik;
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— (vabatahtlik) Interneti kasutamise koht viimase kolme kuu jooksul: traadita Interneti pääsupunkt (hotellis,
lennujaamas, avalikus kohas jne);
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: mobiiltelefon (või nutitelefon);
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: mobiiltelefon (või nutitelefon) GPRSi
kaudu;
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: mobiiltelefon (või nutitelefon) UMTSi,
HSDPA (3G, 3G+) kaudu;
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: pihuarvuti (pihuarvuti, elektron
märkmik);
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: sülearvuti mujal kui kodus või tööl;
— mobiilsidevahendite abil Interneti kasutamine traadita ühenduse kaudu: muu;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine e-posti saatmiseks ja/või vastuvõtmiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine Interneti kaudu telefonikõnede tegemiseks,
videokõnede tegemiseks (veebikaamera abil);
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine teadete postitamiseks jututubadesse,
suhtlusportaalidesse, blogidesse, uudisgruppidesse või arutlusfoorumitesse, vahetu sõnumiedastuse kasutamine;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kaupade ja teenuste kohta teabe leidmi
seks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine reisi- ja majutusteenuste kasutamiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine veebiraadio kuulamiseks ja/või veebitele
visiooni vaatamiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine enda loodud sisu (teksti, piltide, fotode,
videote, muusika jne) üleslaadimiseks avalikule veebilehele;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine tarkvara allalaadimiseks (v.a mängud);
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine mängude, piltide, filmide või muusika
mängimiseks või allalaadimiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine online-uudiste, -ajalehtede ja -ajakirjade
lugemiseks või allalaadimiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine töö otsimiseks või töökoha taotluse
saatmiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine tervisega seotud teabe otsimiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine Interneti-panga kasutamiseks;
— (vabatahtlik) viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kaupade või teenuste
müügiks, nt oksjoni kaudu;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine teabe hankimiseks hariduse, koolituse ja
kursuste kohta;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine online-kursusel osalemiseks (mis tahes
valdkonnas);
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine õppimise eesmärgil;
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— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine riigiasutuste veebilehtedelt teabe hanki
miseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine riigiasutuste veebilehtedelt ametlike blan
kettide allalaadimiseks;
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine täidetud blankettide saatmiseks riigiasu
tustesse.
Viimase kolme kuu jooksul Internetti isiklikel eesmärkidel online-uudiste, -ajalehtede ja -ajakirjade lugemiseks või
allalaadimiseks kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— viimase kolme kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine online-uudiste, -ajalehtede ja -ajakirjade
lugemiseks või allalaadimiseks, mis on tellitud nende regulaarseks saamiseks.
Viimase 12 kuu jooksul Internetti kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine riigiasutuste veebilehtedelt teabe hankimiseks;
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine riigiasutuste veebilehtedelt ametlike blanket
tide allalaadimiseks;
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine täidetud blankettide saatmiseks riigiasutus
tesse;
— Interneti kasutamine viimase 12 kuu jooksul kihlveo sõlmimiseks (nt spordikihlveod) või hasartmängude või
loto mängimiseks.
Viimase 12 kuu jooksul Internetti isiklikel eesmärkidel Interneti-kaubanduseks kasutanud üksikisikute kohta kogu
tavad karakteristikud:
— Internetist toidukaupade tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist kodukaupade tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist ravimite tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist filmide ja muusika tellimine viimase 12 kuu jooksul (eraldi märkida, kas tellimus toimetati kätte
Interneti kaudu);
— Internetist raamatute (k.a e-raamatute), ajakirjade, ajalehtede tellimine viimase 12 kuu jooksul (eraldi märkida
e-õppe materjalide puhul, kas tellimus toimetati kätte Interneti kaudu);
— Internetist e-õppe materjalide tellimine viimase 12 kuu jooksul (eraldi märkida raamatute, ajakirjade või
ajalehtede puhul, kas tellimus toimetati kätte Interneti kaudu);
— Internetist riiete või sporditarvete tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist videomängude tarkvara ja tarkvarauuenduste tellimine viimase 12 kuu jooksul (muu arvutitarkvara ja
tarkvarauuenduste puhul eraldi märkida, kas tellimus toimetati kätte Interneti kaudu);
— Internetist muu tarkvara ja tarkvaratäienduste tellimine viimase 12 kuu jooksul (videomängude ja tarkvarauuen
duste puhul eraldi märkida, kas tellimus toimetati kätte Interneti kaudu);
— Internetist arvutiriistvara tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist elektroonikaseadmete (k.a kaamerad) tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist telekommunikatsiooniteenuste tellimine (nt televisiooni- ja lairibaühenduse, tava- või mobiiltelefo
niteenuste tellimine, raha laadimine ettemakstud telefonikaartidele);
— Internetist aktsiate, kindlustuspoliiside ja muude finantsteenuste ostmine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist puhkusemajutuse (hotellide jne) tellimine viimase 12 kuu jooksul;
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— Internetist muude reisikorraldusteenuste tellimine (sõidupiletid, autorent jne);
— Internetist üritustele piletite tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— Internetist muude kaupade või teenuste tellimine viimase 12 kuu jooksul;
— kaubad või teenused, mis on ostetud või tellitud oma riigi müüjatelt viimase 12 kuu jooksul;
— kaubad või teenused, mis on ostetud või tellitud teiste ELi riikide müüjatelt viimase 12 kuu jooksul;
— kaubad või teenused, mis on ostetud või tellitud kolmandate riikide müüjatelt viimase 12 kuu jooksul;
— kaubad või teenused, mis on ostetud või tellitud viimase 12 kuu jooksul: müüjate päritoluriik ei ole teada.
IKT turvalisus
Viimase 12 kuu jooksul Internetti kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: viiruse või muu arvutit kahjustava programmi (nt
ussviiruse või Trooja hobuse) saamine, mis põhjustab info või aja kaotamist (tugev mure, mõõdukas mure, ei
muretse üldse);
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: soovimatute e-kirjade (spämm) saamine (tugev
mure, mõõdukas mure, ei muretse üldse);
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: Internetti saadetud isikliku teabe väärkasutamine
ja/või muud privaatsuse rikkumised (nt suhtlussaitidele üleslaaditud piltide, videote, isiklike andmete väärkasu
tamine) (tugev mure, mõõdukas mure, ei muretse üldse);
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: rahaline kaotus, mis tuleneb valeteadetest (phishing)
või suunamisest võltsitud kodulehele, kus küsitakse isiklikke andmeid (pharming) (tugev mure, mõõdukas mure,
ei muretse üldse);
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: rahaline kaotus, seoses krediit- või deebetkaardi
pettusliku kasutamisega (tugev mure, mõõdukas mure, ei muretse üldse);
— ohutase seoses Interneti isiklikel eesmärkidel kasutamisega: laste juurdepääs sobimatutele veebilehtedele või laste
kontakteerumine potentsiaalselt ohtlike isikutega majapidamises oleva arvuti kaudu (tugev mure, mõõdukas
mure, ei muretse üldse);
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: viiruse või muu arvutit
kahjustava programmi (nt ussviiruse või Trooja hobuse) saamine, mis põhjustab info või aja kaotamist;
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: soovimatute e-kirjade
(spämm) saamine;
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: Internetti saadetud
isikliku teabe väärkasutamine ja/või muud privaatsuse rikkumised (nt suhtlussaitidele üleslaaditud piltide,
videote, isiklike andmete väärkasutamine);
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: rahaline kaotus, mis
tuleneb valeteadetest (phishing) või suunamisest võltsitud kodulehele, kus küsitakse isiklikke andmeid (pharming);
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: rahaline kaotus, seoses
krediit- või deebetkaardi ebaseadusliku kasutamisega;
— viimase 12 kuu jooksul Interneti isiklikel eesmärkidel kasutades ilmnenud probleemid: laste juurdepääs sobi
matutele veebilehtedele või laste kontakteerumine potentsiaalselt ohtlike isikutega majapidamises oleva arvuti
kaudu;
— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur Internetist isiklikuks otstarbeks kaupade või teenuste ostmiseks või
tellimiseks viimase 12 kuu jooksul;
— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur pangateenuste isiklikul otstarbel (nt konto haldamine) kasutamiseks
Internetis viimase 12 kuu jooksul;
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— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur isikliku teabe saatmiseks võrgukeskkondadesse sotsiaalseks ja ame
tialaseks suhtluseks viimase 12 kuu jooksul;
— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur Interneti kaudu avalike teenistuste või asutustega isiklikul eesmärgil
suhtlemiseks viimase 12 kuu jooksul;
— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur Internetist isiklikuks otstarbeks tarkvara, muusika, videote, mängude
või muude andmefailide allalaadimiseks viimase 12 kuu jooksul;
— mure turvalisuse pärast kui takistav tegur Interneti kasutamiseks mobiilse seadme (nt sülearvuti) abil traadita
ühenduse kaudu mujal kui kodus viimase 12 kuu jooksul;
— mis tahes turvatarkvara või -vahendi kasutamine (viirusetõrje, spämmitõrje, tulemüür jne) isikliku arvuti ja
andmete kaitsmiseks (jah; ei; ei tea; ei kohaldata, sest isik ei kasuta arvutit);
— arvutist (dokumentide, piltide jne) varukoopiate tegemine mis tahes välisele salvestusseadmele, näiteks CD-le,
DVD-le, välisele kõvakettale, USB salvestusseadmele või serveris asuvale kettaruumile (alati või peaaegu alati;
mõnikord; mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi; ei kohaldata, sest isik ei hoia faile arvutis).
Karakteristikud, mida kogutakse üksikisikute kohta, kes on viimase 12 kuu jooksul Internetti kasutanud ja kasu
tanud ka mis tahes turvatarkvara või -vahendit isikliku arvuti ja andmete kaitsmiseks:
— viirusekontrolli programmi ja/või nuhkvara tõrjumise programmi kasutamine;
— riistvaralise või tarkvaralise tulemüüri kasutamine;
— e-posti filtreerimine, et vältida spämmi;
— vanemliku kontrolli või veebi filtreeriva programmi kasutamine;
— muu turvatarkvara või -seadme kasutamine;
— paketi kasutamine, mille komponente ei teata;
— ühe või enama kasutatava turvalisustoote uuendamine (jah; alati, kui uus versioon on kättesaadav; automaatselt
või manuaalselt; jah, juhuslikult või siis kui meelde tuleb; ei).
Karakteristikud, mida kogutakse üksikisikute kohta, kes on viimase 12 kuu jooksul Internetti kasutanud ja kasu
tanud ka mis tahes turvatarkvara või -vahendit isikliku arvuti ja andmete kaitsmiseks, kuid ei ole turvatooteid
uuendanud:
— turvatoodete mitteuuendamise põhjus: isik ei pea seda vajalikuks, sest risk on madal;
— turvalisustoodete mitteuuendamise põhjus: isik ei oska uuendada;
— turvalisustoodete mitteuuendamise põhjus: isik ei usu, et uuendus oleks tõhus;
— turvalisustoodete mitteuuendamise põhjus: isik peab uuendamist liiga kalliks;
— turvatoodete mitteuuendamise põhjus: muu.
IKT-pädevus
Arvutit kasutanud üksikisikute kohta kogutavad karakteristikud:
— (vabatahtlik) kõige viimane vähemalt kolme tunni pikkune ükskõik millist arvutikasutuse tahku käsitlev koolitus
(viimase kolme kuu jooksul; kolm kuud kuni aasta tagasi; aasta kuni kolm aastat tagasi; rohkem kui kolm aastat
tagasi; ei ole kunagi kursustel käinud).
Internetti kasutanud üksikisikute kohta kogutavad näitajad:
— teabe leidmiseks otsingumootori kasutamise oskus;
— manustega meilisõnumite saatmise oskus;
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— jututubades, uudisrühmades või Interneti-foorumites teadete postitamise oskus;
— oskus kasutada Internetti telefonikõnede tegemiseks;
— failivahetusprogrammide kasutamise oskus filmide, muusika jne vahetamiseks;
— kodulehe tegemise oskus.
IKT ja Interneti kasutamist takistavad tegurid
Karakteristikud, mis kogutakse leibkondade kohta, kellel ei ole kodus juurdepääsu Internetile:
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: omab mujal juurdepääsu Internetile;
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: ei soovi Internetti (kahjuliku sisu jne tõttu);
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: ei vaja Internetti (sest see on kasutu, ebahuvitav jne);
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: seadmed maksavad liiga palju;
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: Interneti-ühendus maksab liiga palju (telefon, jne);
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: puuduvad oskused;
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: kahtleb Interneti privaatsuses ja turvalisuses;
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: füüsiline puue;
— põhjus, miks kodus Internetile juurdepääsu ei ole: mitte ükski eespool nimetatutest, muu.
2. KATVUS
a) Käesoleva lisa punkti 1 alapunktis b loetletud leibkondadega seotud karakteristikute statistilised üksused on vähe
malt ühe 16–74aastase liikmega leibkonnad.
b) Käesoleva lisa punkti 1 alapunktis b loetletud üksikisikutega seotud karakteristikute statistilised üksused on
16–74aastased isikud.
c) Geograafiline ulatus hõlmab liikmesriigi territooriumi ükskõik millises osas elavaid leibkondi ja/või üksikisikuid.
3. VAATLUSPERIOOD
Kogutava statistika peamine võrdlusperiood on 2010. aasta esimene kvartal.
4. JAOTUSED
a) Käesoleva lisa punkti 1 alapunktis b loetletud leibkondadega seotud teemade ja karakteristikute kohta kogutakse
järgmisi taustaandmeid:
— elukohapiirkond (kogutakse vastavalt NUTS1 piirkondade klassifikatsioonile);
— (vabatahtlik) elukohapiirkond vastavalt NUTS2 klassifikatsioonile;
— geograafiline asukoht: elab lähenemiseesmärgi piirkonnas (k.a üleminekupiirkonnad); elab piirkondliku konku
rentsivõime ja tööhõive eesmärgi piirkonnas;
— linnastumise määr: elab tiheasustusega alal; elab keskmise asustustihedusega alal; elab hõreasustusega alal;
— leibkonna tüüp: leibkonna liikmete arv (kogutakse eraldi: alla 16 aasta vanuste laste arv).
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b) Käesoleva lisa punkti 1 alapunktis b loetletud üksikisikutega seotud teemade ja karakteristikute kohta kogutakse
järgmisi taustandmeid:
— elukohapiirkond (kogutakse vastavalt NUTS1 piirkondade klassifikatsioonile);
— (vabatahtlik) elukohapiirkond vastavalt NUTS2 klassifikatsioonile;
— geograafiline asukoht: elab lähenemiseesmärgi piirkonnas (k.a üleminekupiirkonnad); elab piirkondliku konku
rentsivõime ja tööhõive eesmärgi piirkonnas;
— linnastumise määr: elab tiheasustusega alal; elab keskmise asustustihedusega alal; elab hõreasustusega alal;
— sugu: mees; naine;
— vanus (kogutakse väärtusena või vanuserühmi kasutades): alla 16 aastane (vabatahtlik); 16–24aastane;
25–34aastane; 35–44aastane; 45–54aastane; 55–64aastane; 65–74aastane; üle 74 aastane (vabatahtlik);
— lõpetatud hariduse kõrgeim tase vastavalt rahvusvahelisele ühtsele hariduse liigitusele (ISCED 97): põhiharidus
(ISCED 0, 1 või 2); keskharidus (ISCED 3 või 4); kõrgharidus (ISCED 5 või 6);
— töösuhte liik: töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, kaasa arvatud pereettevõttes töötaja; töötu; mittetöötav
õpilane/üliõpilane; muu mittetöötav;
— amet vastavalt rahvusvahelisele ameti- ja kutsealade koodide loetelule (ISCO-88 (ISCO): füüsilise töö tegija;
mittefüüsilise töö tegija; IKT-töötaja, töötaja, kelle töö ei ole seotud IKTga.
5. PERIOODILISUS
— Andmed esitatakse üks kord 2010. aasta kohta.
6. TULEMUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD
a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 808/2004 artiklis 6 nimetatud koondandmed, mis märgistatakse
vajadusel kui konfidentsiaalsed või ebausaldusväärsed, edastatakse Eurostatile enne 5. oktoobrit 2010. Selleks
kuupäevaks peab andmebaas olema lõplik, kontrollitud ja vastu võetud. Elektroonilised tabelid koostatakse vastavalt
Eurostati juhistele.
b) Määruse (EÜ) nr 808/2004 artiklis 6 nimetatud metaandmed esitatakse Eurostatile enne 31. maid 2010. Meta
andmed esitatakse vastavalt Eurostati mallile.
c) Määruse (EÜ) nr 808/2004 artikli 7 lõikes 4 nimetatud kvaliteediaruanne esitatakse Eurostatile 5. novembriks
2010. Kvaliteediaruanne tuleb esitada vastavalt Eurostati mallile.
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