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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1030,
annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020,
aihetta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” koskevien tietovaatimusten
teknisistä määrittelyistä viitevuodeksi 2021 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2019/2152 mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla
27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I mainitun aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa”
asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi komission olisi täsmennettävä muuttujat, mittayksikkö, tilaston
perusjoukko, luokitukset ja jaottelut sekä tietojen toimittamisen määräaika, jotta voidaan tuottaa vertailukelpoisia ja
yhdenmukaistettuja tietoja tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja sähköisestä kaupasta jäsenvaltioissa.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tilastointiin tarkoitettuja kansallisia yritysrekistereitä ja kaikkia yritystilastoja
koskevat laatu- ja metatietoraportit. Sen vuoksi on tarpeen määritellä kyseisiä raportteja koskevat järjestelyt, niiden
sisältö ja määräajat.

(3)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I tarkoitetun aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” osalta
jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot noudattaen tämän asetuksen liitteessä viitevuodeksi 2021 vahvistettuja
tietovaatimusten teknisiä määrittelyjä.

2 artikla
Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I tarkoitettua aihetta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” koskeva
vuotuinen metatietoraportti on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021.
Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I tarkoitettua aihetta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” koskeva
vuotuinen laaturaportti on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 5 päivänä marraskuuta 2021.
(1) EUVL L 327, 17.12.2019, s. 1.
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3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2020.
Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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LIITE

Aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” tietovaatimusten tekniset määrittelyt

Pakolliset muuttujat

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

i) kaikista yrityksistä:

Muuttuja

FI

Pakollinen/vapaavalintainen

1) yrityksen pääasiallinen toimiala edeltävänä kalenterivuonna
2) työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien keskimääräinen lukumäärä edeltävänä kalenterivuonna
3) kokonaisliikevaihto edeltävänä kalenterivuonna (rahamääräisenä ilman alv:a)
4) niiden työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä
yrittäjistä, joilla on internetyhteys työtehtäviä varten

internetyhteys: minkä tahansa kiinteän yhteyden käyttö
sosiaalisen median käyttö: verkkoyhteisöt
sosiaalisen median käyttö: yritysblogi tai mikroblogit

8)

sosiaalisen median käyttö: multimediasisällön jakamiseen tarkoitetut verkkosivustot tai sovellukset

9)

sosiaalisen median käyttö: wikipohjaiset tiedonjakamisvälineet

10) tavaroiden tai palvelujen verkkomyynti yritysten verkkosivujen tai sovellusten (myös ekstranettien) kautta
edeltävänä kalenterivuonna
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ii) yrityksistä, joissa on työntekijöitä ja 5)
itsenäisiä yrittäjiä, joilla on interne
6)
tyhteys työtehtäviä varten:
7)

11) tavaroiden tai palvelujen verkkomyynti sellaisten sähköisen kaupan verkkosivustojen tai sovellusten kautta, joita
useat yritykset käyttävät tuotteiden tai palvelujen kauppaamiseen, edeltävänä kalenterivuonna
12) tavaroiden tai palvelujen EDI-myynti (Electronic Data Interchange) edeltävänä kalenterivuonna vastaanotettuina
EDI-tilauksina
13) toiminnanohjausohjelmistojen (ERP) käyttö
14) asiakashallintaohjelmiston (CRM) käyttö asiakastietojen keräämistä, tallentamista ja saataville asettamista varten
eri liiketoimintalohkoilla
15) asiakashallintaohjelmiston (CRM) käyttö asiakastietojen analysoimiseksi markkinointitarkoituksia varten (esim.
hinnoittelu, myynninedistäminen ja jakelukanavien valinta)
16) internetin kautta käytettävien pilvipalvelujen ostaminen

18) tekoälyteknologian käyttö kirjoitetun kielen analysoinnissa (tekstinlouhinta)
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17) sellaisten yhteenliitettyjen laitteiden tai järjestelmien käyttö, joita voidaan seurata tai etäohjata internetin kautta
(esineiden internet)

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

19) tekoälyteknologian käyttö puhutun kielen muuntamiseksi koneellisesti luettavaan muotoon (puheentunnistus)
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Pakollinen/vapaavalintainen

20) tekoälyteknologian käyttö kirjoitetun tai puhutun kielten generointiin (luonnollisen kielen generointi)
FI

21) tekoälyteknologian käyttö esineiden tai henkilöiden tunnistamiseksi kuvien perusteella (kuvantunnistus,
kuvankäsittely)
22) koneoppimisen (kuten syväoppimisen) käyttö data-analyysissa
23) tekoälyteknologioiden käyttö erilaisten
(tekoälypohjainen ohjelmistorobotiikka)

työnkulkujen

automatisoinnissa

tai

päätöksenteon

tukena

24) tekoälyteknologian käyttö, joka mahdollistaa koneiden fyysisen liikkumisen toimintaympäristön seurantaan
perustuvilla autonomisilla päätöksillä (autonomiset robotit, itseohjautuvat ajoneuvot, autonomiset
miehittämättömät ilma-alukset)

iv) verkkomyyntiä harjoittavista yrityk 26) tavaroiden tai palvelujen verkkomyynnin arvo tai tavaroiden ja palvelujen verkkomyynnin prosenttiosuus
sistä edeltävänä kalenterivuonna:
kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna
27) yksityisille kuluttajille suunnatun verkkomyynnin (Business to Consumer, B2C) arvo prosentteina edeltävänä
kalenterivuonna
28) muille yrityksille (Business to Business, B2B) ja julkiselle sektorille (Business to Government, B2G) suunnatun
verkkomyynnin arvo prosentteina edeltävänä kalenterivuonna
29) verkkomyynti kotimaan asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna
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iii) yrityksistä, joilla on jokin kiinteä in 25) nopeimman kiinteän internetyhteyden suurin sopimuksenmukainen siirtonopeus välillä [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s],
ternetyhteys:
[30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

30) verkkomyynti muiden jäsenvaltioiden asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna
31) verkkomyynti muun maailman asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna
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v) yrityksistä, jotka myivät tavaroita tai 32) tavaroiden tai palvelujen verkkomyynti yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kautta: kyseisen myynnin arvo
prosentteina edeltävänä kalenterivuonna
palveluja verkossa yrityksen verkko
sivujen tai sovellusten kautta ja sel
33) tavaroiden tai palvelujen verkkomyynti sellaisten sähköisen kaupan verkkosivustojen tai sovellusten kautta, joita
laisten sähköisen kaupan verkkosi
useat yritykset käyttävät tuotteiden tai palvelujen kauppaamiseen: kyseisen myynnin arvo prosentteina
vustojen tai sovellusten kautta, joita
edeltävänä kalenterivuonna
useat yritykset käyttävät tuotteiden
tai palvelujen kauppaamiseen, edeltä
vänä kalenterivuonna:

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

FI

vi) yrityksistä, joilla oli verkkomyyntiä 34) verkkomyynti yrityksen kotimaan asiakkaille: kyseisen myynnin arvo prosentteina edeltävänä kalenterivuonna
asiakkaille vähintään kahdella seu 35) verkkomyynti muiden jäsenvaltioiden asiakkaille: kyseisen myynnin arvo prosentteina edeltävänä kalenterivuonna
raavista maantieteellisistä alueista:
36) verkkomyynti muun maailman asiakkaille: kyseisen myynnin arvo prosentteina edeltävänä kalenterivuonna
kotimaa, muut jäsenvaltiot tai muu
maailma edeltävänä kalenterivuon
na:
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Pakollinen/vapaavalintainen

vii) verkkomyyntiä muihin jäsenvaltioi 37) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: tuotteiden toimittamisen tai palauttamisen
hin harjoittavista yrityksistä edeltä
korkeat kustannukset edeltävänä kalenterivuonna
vänä kalenterivuonna:
38) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: valitusten ja riitojen ratkaisemiseen
liittyneet vaikeudet edeltävänä kalenterivuonna

40) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: puutteellinen vieraiden kielten taito
muiden jäsenvaltioiden asiakkaiden kanssa viestimiseksi edeltävänä kalenterivuonna
41) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: yrityksen liikekumppanien asettamat
rajoitukset myynnissä tiettyihin jäsenvaltioihin edeltävänä kalenterivuonna
42) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: muiden jäsenvaltioiden alv-järjestelmään
liittyvät ongelmat (kuten epävarmuus eri maiden alv-kohtelusta) edeltävänä kalenterivuonna

viii) EDI-myyntiä harjoittavista yrityk 43) tavaroiden tai palvelujen EDI-myynnin arvo tai tavaroiden ja palvelujen EDI-myynnin prosenttiosuus kokonaislii
sistä edeltävänä kalenterivuonna:
kevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna
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39) muihin jäsenvaltioihin suuntautuvassa myynnissä ilmenneet vaikeudet: tuotteen merkintöjen mukauttaminen
muihin jäsenvaltioihin suuntautuvaa myyntiä varten edeltävänä kalenterivuonna

44) EDI-myynti yrityksen kotimaan asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna
45) EDI-myynti muiden jäsenvaltioiden asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna
46) EDI-myynti muun maailman asiakkaille edeltävänä kalenterivuonna

ix) yrityksistä, jotka ostavat internetin 47) sähköpostipalvelun ostaminen pilvipalveluna;
kautta käytettäviä pilvipalveluja:
48) toimisto-ohjelmistojen (esim. tekstinkäsittely tai taulukkolaskenta) ostaminen pilvipalveluna
49) talous- tai tilinpitosovellusohjelmistojen ostaminen pilvipalveluna
51) asiakashallintaohjelmistojen (CRM) ostaminen pilvipalveluna
52) tietoturvaohjelmistojen (esim. virustorjuntaohjelma tai verkkoon pääsyn valvonta) ostaminen pilvipalveluna

16.7.2020

50) toiminnanohjausohjelmistojen (ERP) ostaminen pilvipalveluna

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

53) yrityksen tietokannan (tietokantojen) ylläpidon ostaminen pilvipalveluna

16.7.2020

Pakollinen/vapaavalintainen

54) tiedostojen tallennuksen ostaminen pilvipalveluna
55) tietokoneresurssien ostaminen yrityksen omien ohjelmistojen käyttämiseksi pilvipalveluna
FI

56) sellaisen laskenta-alustan ostaminen pilvipalveluna, joka tarjoaa isännöidyn ympäristön sovellusten kehittämistä,
testausta tai käyttöönottoa varten (esim. uudelleenkäytettävät ohjelmistomoduulit tai sovellusrajapinnat (API))
x) yrityksistä, jotka käyttävät sellaisia 57) energiankulutuksen hallinta (esim. älymittarit, älylamput ja älytermostaatit)
yhteenliitettyjä laitteita tai järjestel
58) tilojen turvallisuuden valvonta (esim. älyhälyttimet, älykkäät savunilmaisimet, älykäs oven lukitus tai
miä, joita voidaan seurata tai etäohja
älyturvakamerat)
ta internetin kautta (esineiden inter
net), käyttötarkoituksena:
59) tuotantoprosessit (esim. anturit tai RFID-tunnisteet, joita seurataan tai ohjataan internetin kautta ja joita käytetään
prosessin seurantaan tai automatisointiin)

61) kuntoperusteinen huolto (esim. internetin kautta seurattavat tai ohjattavat anturit koneiden tai ajoneuvojen
kunnossapitotarpeiden seuraamiseksi)
62) asiakaspalvelu (esim. älykkäät kamerat tai anturit, joita seurataan tai ohjataan internetin kautta asiakkaiden
toiminnan seuraamiseksi tai yksilöllisen ostokokemuksen tarjoamiseksi asiakkaille)
63) muu käyttötarkoitus
xi) tekoälyteknologiaa käyttävistä yri 64) markkinointi tai myynti (esim. luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvat palvelubotit asiakaspalvelua varten,
tyksistä, erityisesti pakolliset muut
asiakasprofilointi, hintojen optimointi, yksilölliset tarjoukset, koneoppimiseen perustuva markkina-analyysi)
tujat 18–24, käyttötarkoituksena:
65) tuotantoprosessit (esim. koneoppimiseen perustuva ennustava kunnossapito, työkalut tuotteiden luokittelemiseksi
tai vikojen havaitsemiseksi tuotteissa konenäön avulla, autonomiset miehittämättömät ilma-alukset tuotannon
valvontaa tai turvallisuus- tai tarkastustehtäviä varten, autonomisten robottien suorittamat kokoonpanotyöt)
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60) logistiikan hallinta (esim. internetin kautta seurattavat tai ohjattavat anturit tuotteiden tai ajoneuvojen
jäljittämiseksi osana varastonhallintaa)

66) yrityshallinnon prosessien organisointi (esim. koneoppimiseen ja/tai luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvat
yritysten virtuaaliavustajat, puheen muuntaminen tekstiksi puheentunnistuksen avulla asiakirjojen laatimiseksi,
koneoppimiseen perustuva automatisoitu suunnittelu tai aikataulutus, konekääntäminen)
67) yritysten johtaminen (esim. data-analyysia ja investointipäätöksiä tai muita päätöksiä tukeva koneoppiminen,
koneoppimiseen perustuvat myynti- tai liiketoimintaennusteet, koneoppimiseen perustuva riskinarviointi)

L 227/17

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

68) logistiikka (esim. autonomiset robotit varastokeräilyyn ja lähettämötoimintoihin, koneoppimiseen perustuva
reitinvalinta, autonomiset robotit pakettien lähettämiseen, jäljittämiseen, jakeluun ja lajitteluun, autonomiset
miehittämättömät ilma-alukset paketinjakeluun)

FI

69) tieto- ja viestintäturvallisuus (esim. konenäköön perustuva kasvontunnistus tieto- ja viestintätekniikan käyttäjien
todentamiseksi, koneoppimiseen perustuva kyberhyökkäysten havaitseminen ja ehkäiseminen)
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Pakollinen/vapaavalintainen

70) henkilöstöhallinto tai rekrytointi (esim. hakijoiden esivalinta, koneoppimiseen perustuva rekrytoinnin
automatisointi, koneoppimiseen perustuva työntekijöiden profilointi tai suorituksen arviointi, luonnollisen kielen
käsittelyyn perustuvat palvelubotit rekrytointia varten tai henkilöstöhallinnon tueksi)

Vapaaehtoiset muuttujat

ii) yrityksistä, jotka antavat työntekijöil 3) niiden työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä
le ja itsenäisille yrittäjille työtehtäviä
yrittäjistä, joille yritys on antanut työtehtäviä varten kannettavan laitteen, josta on internetyhteys matkaviestin
varten kannettavia laitteita, joista on
verkkojen kautta
mobiili-internetyhteys matkaviestin
verkkojen kautta:

iii) yrityksistä, joiden omalla verkkosi 4) tavaroiden tai palvelujen kuvaus, hintatiedot
vustolla on:
5) verkossa tehtävät tilaukset tai varaukset, kuten ostoskori
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i) yrityksistä, joissa on työntekijöitä ja 1) työtehtäviä varten annetut kannettavat laitteet, joista on mobiili-internetyhteys matkaviestinverkkojen kautta
itsenäisiä yrittäjiä, joilla on interne
2) oma verkkosivusto
tyhteys työtehtäviä varten:

6) kävijöille mahdollisuus räätälöidä tai muokata verkkotuotteita tai -palveluja
7) tehtyjen tilausten seuranta tai tila
8) yksilöllinen sisältö verkkosivustolla niille, jotka vierailevat sivustolla säännöllisesti tai toistuvasti
9) linkit tai viittaukset yrityksen profiileihin sosiaalisessa mediassa
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iv) yrityksistä, jotka harjoittivat verkko 10) niiden sähköisen kaupan verkkosivustojen lukumäärä, joiden kautta yrityksellä oli verkkomyyntiä edellisenä
kalenterivuonna: yksi, kaksi, enemmän kuin kaksi
myyntiä sellaisten sähköisen kaupan
verkkosivustojen tai sovellusten
kautta, joita useat yritykset käyttävät
tuotteiden tai palvelujen kauppaami
seen, edeltävänä kalenterivuonna:

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

FI

v) yrityksistä, joilla oli verkkomyyntiä 11) tieto siitä, saatiinko yli puolet sähköisen kaupankäynnin verkkosivustojen kautta tulleesta liikevaihdosta
kahden tai useamman sähköisen kau
pelkästään yhdestä sähköisen kaupankäynnin markkinapaikasta edeltävänä kalenterivuonna;
pan verkkosivuston kautta edeltävänä
kalenterivuonna:
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Pakollinen/vapaavalintainen

vi) tekoälyteknologiaa käyttävistä yri 12) omien työntekijöiden kehittämien tekoälyohjelmistojen tai -järjestelmien käyttö (mukaan lukien emo- tai
tytäryritysten työntekijät)
tyksistä, erityisesti pakolliset muut
tujat 18–24:
13) kaupallisten tekoälyohjelmistojen tai -järjestelmien käyttö omien työntekijöiden (mukaan lukien emo- tai
tytäryritysten työntekijät) tekemin mukautuksin

15) käyttövalmiina hankittujen kaupallisten tekoälyohjelmistojen tai -järjestelmien käyttö (mukaan lukien tapaukset,
joissa ne sisältyivät osana hankittuun tuotteeseen tai järjestelmään)
16) ulkopuolisten palveluntarjoajien kehittämien tai mukauttamien tekoälyohjelmistojen tai -järjestelmien käyttö

vii) yrityksistä, jotka eivät käyttäneet te 17) tekoälyteknologian käyttöä harkittu, erityisesti pakolliset muuttujat 18–24
koälyteknologiaa, erityisesti pakolli
set muuttujat 18–24:
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14) avoimen lähdekoodin tekoälyohjelmistojen tai -järjestelmien käyttö omien työntekijöiden (mukaan lukien emo- tai
tytäryritysten työntekijät) tekemin mukautuksin

viii) yrityksistä, jotka eivät käyttäneet te 18) tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska kustannukset vaikuttavat liian korkeilta
koälyteknologiaa mutta harkitsivat
19) tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska yrityksessä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta
sen käyttöä, erityisesti pakolliset
muuttujat 18–24:
20) tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska se ei sovellu käytettäväksi olemassa olevien laitteiden, ohjelmistojen tai
järjestelmien kanssa
21) tekoälyteknologiaa ei käytetty tarvittavan datan saatavuuteen tai laatuun liittyvien ongelmien vuoksi
22) tekoälyteknologiaa ei käytetty tietosuojan ja yksityisyyden loukkauksiin liittyvien kysymysten vuoksi
23) tekoälyteknologiaa ei käytetty oikeudellisten seurausten epäselvyyden vuoksi (esim. vastuu tekoälyn käytön
aiheuttamista vahingoista)
25) tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska siitä ei ole yritykselle hyötyä
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24) tekoälyteknologiaa ei käytetty eettisten syiden takia

Tilaston perusjoukko

Absoluuttiset luvut lukuun ottamatta ominaisuustietoja, jotka liittyvät kansallisena valuuttana ilmaistuun liikevaihtoon (tuhansina) tai prosenttiosuuteen (kokonais)
liikevaihdosta

Katettavat toimialat:

Jaottelut

FI

NACEn pääluokat C–J ja L–N ja kolminumerotaso 95.1
Katettavat kokoluokat:
Vähintään 10 työntekijää ja itsenäistä yrittäjää työllistävät yritykset. Alle 10 työntekijää ja itsenäistä yrittäjää työllistävät yritykset voidaan ottaa
mukaan vapaaehtoisesti.
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Mittayksikkö

Toimialajaottelu
kansallisten aggregaattien laskemista varten:
—
—
—
—
—

NACEn pääluokkien ja kolminumerotason aggregaatit C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E
NACE-pääluokat: C, F, G, H, I, J, L, M, N
NACEn kaksinumerotasot: 47, 55
NACEn kaksinumerotasojen aggregaatit: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33
kaksi- ja kolminumerotasojen aggregaatti: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1

—
—
—
—

NACE-pääluokat: D, E
NACEn kaksinumerotasot: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79
NACEn kolminumerotaso: 95.1
NACEn kaksinumerotasojen aggregaatit: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73
+74+75, 77+78+80+81+82
Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärään perustuvat kokoluokat: 10+, 10-49, 50-249, 250+; vapaaehtoisesti: 0–9, 0–1, 2–9
Tietojen toimittamisen määräaika

5. lokakuuta 2021
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