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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/8,
annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,
teknisten ominaisuuksien vahvistamisesta itsenäistä ammatinharjoittamista koskevaa vuoden 2017
lisäkysymystä varten
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jotta voitaisiin seurata edistymistä Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettujen yhteisten tavoitteiden
saavuttamisessa, komission olisi saatava jäsenvaltioilta itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat kattavat tiedot,
joiden perusteella voidaan vertailla tilannetta eri jäsenvaltioissa.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 318/2013 (2) vahvistetaan itsenäistä ammatinharjoittamista koskeva lisäkysymys.

(3)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1397/2014 (3) määritellään ja kuvaillaan alat (lisäkysymysosiot),
joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017
lisäkysymyksen yhteydessä.

(4)

Komissio täsmentää itsenäistä ammatinharjoittamista koskevaan lisäkysymysosioon
ominaisuudet, suodattimet, koodit sekä tietojen toimittamisen määräajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

liittyvät

tekniset

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017 lisäkysymyksen tekniset ominaisuudet, käytettävät suodattimet
ja koodit sekä määräaika tietojen toimittamiseksi komissiolle vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
(1) EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.
(2) Komission asetus (EU) N:o 318/2013, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa
koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta (EUVL L 99, 9.4.2013, s. 11).
(3) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1397/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn
työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta annetun asetuksen (EU)
N:o 318/2013 muuttamisesta (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 42).

L 3/36

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.1.2016

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Tässä liitteessä vahvistetaan itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017 lisäkysymyksen tekniset
ominaisuudet sekä käytettävät suodattimet ja koodit. Siinä vahvistetaan myös komissiolle toimittamista koskevat
määräajat.
Tulosten komissiolle toimittamisen määräaika: 31. maaliskuuta 2018.
Tietoja lähetettäessä käytettävät suodattimet ja koodit: komission asetuksen (EY) N:o 377/2008 (1) liitteen III mukaisesti.
Sarakkeet, jotka on varattu valinnaisille painotuskertoimille, joita käytetään osaotannan tai vastauskadon yhteydessä: sarakkeet
222–225 sisältävät kokonaislukuja ja sarakkeet 226–227 sisältävät desimaaleja.

1) Lisäkysymysosio ”Taloudellisesti riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen”
Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

MAINCLNT

Taloudellinen riippuvuus

STAPRO = 1,2

211

Asiakkaiden määrä ja merkittävyys viimeisten 12 kuukauden aikana
1

Ei asiakkaita viimeisten 12 kuukauden aikana

2

Vain yksi asiakas viimeisten 12 kuukauden aikana

3

2–9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta yksi oli
hallitsevassa asemassa

4

2–9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, eikä yksikään ol
lut hallitsevassa asemassa

5

Enemmän kuin 9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana,
mutta yksi oli hallitsevassa asemassa

6

Enemmän kuin 9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana,
eikä yksikään ollut hallitsevassa asemassa

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

WORKORG

Organisatorinen riippuvuus

212

Työaikaa koskeva päätösvalta
1

Vastaaja päättää

2

Vastaajan asiakas päättää / asiakkaat päättävät

3

Jokin muu osapuoli päättää

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

STAPRO = 1,2 ja
MAINCLNT ≠ 1

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

(1) Komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen
järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen
koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän
osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).
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2) Lisäkysymysosio ”Itsenäisten ammatinharjoittajien työolot”
Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

REASSE

Tärkein syy itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen

STAPRO = 1,2

213

Tärkein syy itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen, kun alkoi
toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana nykyisessä työssä
1

Ei löytänyt työtä palkansaajana

2

Vastaajan entinen työnantaja pyysi vastaajaa ryhtymään itsenäi
seksi ammatinharjoittajaksi

3

Kyseessä on normaali käytäntö vastaajan alalla

4

Tarjoutui sopiva tilaisuus

5

Jatkaa perheyritystä

6

Ei halunnut tai suunnitellut ryhtyvänsä itsenäiseksi ammatinhar
joittajaksi, mutta alkoi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoit
tajana muusta syystä kuin edellä luetelluista

7

Halusi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi joustavien työaikojen
vuoksi

8

Halusi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi muusta syystä

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

SEDIFFIC

Suurin vaikeus itsenäisenä ammatinharjoittajana

214

Omasta mielestä suurin vaikeus itsenäisenä ammatinharjoittajana toi
mimisessa viimeisten 12 kuukauden aikana
0

Vaikutusvallan puute oman työn hinnoittelussa

1

Ei mahdollisuutta saada rahoitusta yritykselle

2

Maksuviivästykset tai maksujen laiminlyönnit

3

Liiallinen hallinnollinen rasite

4

Tulojen puute sairaustapauksessa

5

Kausittaiset taloudelliset vaikeudet

6

Kausia, jolloin ei ole asiakkaita, toimeksiantoja tai toteutettavia
hankkeita

7

Muu vaikeus

8

Ei ole ollut vaikeuksia

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

STAPRO = 1,2

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

REASNOEM

Tärkein syy siihen, miksei ole työllistänyt palkansaajia

215

Omasta mielestä tärkein syy siihen, miksei ole työllistänyt palkansaajia
0

Vastaaja haluaa ensisijaisesti työllistää itsensä

1

Työtä ei ole riittävästi

STAPRO = 2
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Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

2

Vaikeaa löytää sopivaa henkilöstöä

3

Oikeudellinen kehys on liian monimutkainen

4

Korkeat sosiaaliturvamaksut

5

Ei mahdollista vastaajan ammatissa

6

Vastaaja pitää parempana alihankkijoiden tai yhtiökumppaneiden
kanssa toimimista

7

Vastaajan asiakas haluaa / asiakkaat haluavat vastaajan tekevän
työn

8

Muu syy

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Työskentely liikekumppaneiden kanssa

216

Työskentelee yhteisomistajan kanssa ja/tai toisten itsenäisten ammatin
harjoittajien verkostossa
1

Työskentelee yhdessä yhteisomistajan kanssa

2

Työskentelee yhdessä toisten itsenäisten ammatinharjoittajien
kanssa verkostossa

3

Molemmat

4

Ei kumpaakaan

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

STAPRO = 1,2

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

PLANEMPL

Suunniteltu palkansaajien työllistäminen tai alihankkijoiden
käyttäminen

217

Suunnittelee työllistävänsä palkansaajan tai käyttävänsä alihankkijaa
seuraavien 12 kuukauden aikana
1

Suunnittelee työllistävänsä ainoastaan vakituisia palkansaajia

2

Suunnittelee työllistävänsä ainoastaan määräaikaisia palkansaajia

3

Suunnittelee työllistävänsä sekä vakituisia että määräaikaisia pal
kansaajia

4

Suunnittelee käyttävänsä ainoastaan alihankkijoita

5

Suunnittelee käyttävänsä alihankkijoita ja työllistävänsä palkan
saajia

6

Ei suunnittele työllistävänsä palkansaajia eikä käyttävänsä ali
hankkijoita

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Suodatin

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

BPARTNER

Tyhjä
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STAPRO = 1,2

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

3) Lisäkysymysosio ”Itsenäiset ammatinharjoittajat ja palkansaajat”
Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

JBSATISF

Työtyytyväisyys

WSTATOR = 1,2

218

Työtyytyväisyys päätyössä
1

Suurelta osin tyytyväinen

2

Jossain määrin tyytyväinen
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Nimi/Sarake

Koodi

3

Kuvaus

4

Ei lainkaan tyytyväinen
Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)
Ei vastausta / Ei osaa sanoa

AUTONOMY

Työn itsenäisyys

219

Suodatin

Vähäisessä määrin tyytyväinen

9
Tyhjä

6.1.2016

WSTATOR = 1,2

Vaikutusmahdollisuudet tehtävien sisältöön ja järjestykseen päätyössä
1

Mahdollisuus vaikuttaa sekä tehtävien sisältöön että järjestykseen

2

Mahdollisuus vaikuttaa tehtävien sisältöön muttei järjestykseen

3

Mahdollisuus vaikuttaa tehtävien järjestykseen muttei sisältöön

4

Ei mahdollisuutta vaikuttaa tehtävien sisältöön eikä järjestykseen

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

PREFSTAP

Mieluisin ammatillinen asema päätyössä

220

Olisi mieluummin palkansaaja, jos tällä hetkellä itsenäinen ammatin
harjoittaja, tai olisi mieluummin itsenäinen ammatinharjoittaja, jos
tällä hetkellä palkansaaja
1

Ei halua muuttaa ammatillista asemaa

2

On itsenäinen ammatinharjoittaja, mutta haluaisi olla palkan
saaja

3

On palkansaaja tai avustava perheenjäsen, mutta haluaisi olla
itsenäinen ammatinharjoittaja

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

OBSTACSE

Tärkein syy siihen, miksei ole ryhtynyt itsenäiseksi amma
tinharjoittajaksi päätyössä

221

Tärkein syy siihen, miksi nykyiset palkansaajat tai avustavat perheenjä
senet, jotka haluaisivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, eivät ole
siirtyneet mieluisampaan ammatilliseen asemaan
1

Taloudellinen epävarmuus

2

Vaikeudet saada rahoitusta yritykselle

3

Liiallinen henkisen kuormituksen, velvollisuuksien tai riskin
määrä

4

Heikompi sosiaaliturva

5

Muu syy

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

WSTATOR = 1,2

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

PREFSTAP = 3

